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บลจ. แอสเซท พลัส ชูกองทุน ASP-EUPROP
หนุนลงทุน “อสังหาริมทรัพย์ ยุโรป”
เชื่ออานิสงส์ QE ดันโอกาสรั บผลตอบแทนโตต่ อเนื่อง
บลจ. แอสเซท พลัส ชีอ้ สังหาริมทรั พย์ ยุโรปยังเติบโตโดดเด่ น ชูกองทุน ASP-EUPROP
สร้ างทางเลือกลงทุนพร้ อมกระจายความเสี่ยง เชื่อ QE ยุโรปหนุนโอกาสรั บผลตอบแทนสูงระยะยาว
นายรัชต์ โสดสถิตย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด (บลจ. แอสเซท
พลัส) เปิ ดเผยในงานสัมมนา “มองอย่างกูรู รู้ก่อนลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ฯ” ซึง่ บลจ. แอสเซท พลัส ร่วมกับ
AXA
Funds
Management
SA
จัดขึ ้นว่า
การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
ผนวกกับการดาเนินนโยบายทางการเงินที่แตกต่างของประเทศเศรษฐกิจใหญ่
ความกังวลต่อเศรษฐกิจจีน
และราคาน ้ามันยังเป็ นปัจจัยกดดันให้ สภาวะตลาดเงินตลาดทุนทั่วโลกผันผวน
การกระจายสินทรัพย์ ลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนจึงเป็ นประเด็นสาคัญที่ผ้ ลู งทุ
นควรให้ ความสาคัญ
โดยการลงทุนใน
“อสังหาริมทรัพย์ ยุโรป”
ถือเป็ นทางเลือกที่น่าสนใจ
เนื่องจากมีปัจจัยหนุนจากนโยบายผ่ อนคลายทางการเงิน (QE) เพิ่มเติมล่ าสุดของธนาคารกลางยุโรป (ECB)
ซึ่งมุ่งผลักดันเศรษฐกิจยุโรปให้ เติบโตอย่ างต่ อเนื่อง
จึงเป็ นโอกาสสาหรับผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสีย่ งได้ สงู และต้ องการโอกาสรับผลตอบแทนที่นา่ สนใจในระยะยาวทีจ่ ะทย
อยเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ยโุ รปซึง่ มีโอกาสเติบโตตามแนวโน้ มการฟื น้ ตัวเศรษฐกิจของภูมิภาคยุโรปในอน
าคต
“บลจ.
แอสเซท
พลัส
มองว่ า
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เป็ นทางเลือกทีน่ ่าสนใจเพือ่ กระจายความเสีย่ งในสภาวะตลาดผันผวน
และมองว่าอสังหาริมทรั พย์ ในภูมิภาคยุโรปยังคงมีแนวโน้ มการเติบโตที่แข็งแกร่ ง เนื่องจากมาตรการ QE
เพิ่มเติมของยุโรปทั้งการลดอัตราดอกเบีน้ นโยบาย (Main Refinancing Operation) ลงเหลือ 0%
และการเพิม่ วงเงินเข้ าซือ้ สินทรั พย์
8
หมื่นล้ านยูโรต่ อเดือน
ทาให้ โอกาสรั บผลตอบแทนจากอสังหาริมทรั พย์ ในภูมิภาคยุโรปดึงดูดใจกว่ าเมื่อเทียบกับโอกาสรั บผลตอบแท
นจากพันธบัตรรั ฐบาลในยุโรปซึ่งจะยังคงอยู่ในระดับต่าไปอีกนานพอสมควร
อีกทั้งความต้ องการเช่ าและซือ้ อสังหาริมทรั พย์ ยังเติบโตต่ อเนื่อง
สูงกว่ าแนวโน้ มการเติบโตของอสังหาริมทรั พย์ ใหม่
ซึ่งเหล่ านี้เป็ นปั จจัยสาคัญทีห่ นุนให้ ภาคอสังหาริมทรั พย์ และราคาอสังหาริมทรั พย์ ในยุโรปโดยรวมมีโอกาสเติบ
โตต่ อไปในอนาคต
โดยกองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ ตี้
(ASP-EUPROP)
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ซึ่ งบริ ษัทได้เสนอขายไปเมื ่อปี ทีผ่ า่ นมาถือเป็ นอีกทางเลือกที่ผ้ งู ทุนจะสามารถเข้ าลงทุนเพือ่ รั บโอกาสจากการเติบโ
ตของอสังหาริมทรั พย์ ยุโรปได้ ” นายรัชต์ กล่าว
ด้ าน Mr. Samual Hui, CFA, Associated Director, Fund Distribution Sales จาก AXA Funds Management SA
บริ ษัทจัดการลงทุนที่มคี วามเชี่ยวชาญด้ านการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ยโุ รป ผู้บริ หารจัดการกองทุน AXA World Funds
–
Framlington
Europe
Real
Estate
Securities
กล่าวว่า
ตลาดอสังหาริมทรัพย์ ยุโรปยังมีแนวโน้ มในการเติบโตที่น่าสนใจเมื่อเปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกาและภูมิภาคเ
อเชียแปซิฟิก
เนื่องจากตลาดยุโรปกาลังอยู่ในวัฏจักรขาขึน้
โดยบริ ษัทคาดการณ์ โอกาสรับผลตอบแทนจากอสังหาริมทรัพย์ ในกลุ่ม
Prime
Property
ของประเทศส่ วนใหญ่ ในภูมิภาคยุโรปในปี
2559
–
2561
ที่
7%-10%
ขณะที่อสังหาริมทรัพย์ ในสหราชอาณาจักรอาจให้ โอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่ า
10%
ทังนี
้ ้
ความแตกต่ างระหว่ างนโยบายการเงินของ
ECB
ซึ่งเน้ นนโยบายแบบผ่ อนคลายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอย่ างต่ อเนื่อง
และธนาคารกลางอังกฤษ
(BoE)
ซึ่งมุ่งรัดเข็มขัดจะยังเป็ นปั จจัยสาคัญที่สนับสนุนให้ ราคาอสังหาริมทรัพย์ เชิงพาณิชย์
(CRE)
ในยุโรปเติบโตต่ อไปได้
สาหรับกองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ ตี ้
(ASP-EUPROP)
มีนโยบายลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนหลักในต่ างประเทศ คือ กองทุน AXA World Funds – Framlington
Europe Real Estate Securities ภายใต้ การบริหารจัดการของ AXA Funds Management SA
บริ ษัทจัดการลงทุนที่มชี ื่อเสียงเป็ นที่ยอมรับด้ านการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ภมู ิภาคยุโรปในอัตราส่วนไม่น้อยกว่าร้ อยละ
80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ โดยกองทุนหลักจะเน้ นลงทุนในหลักทรัพย์ ท่ เี ปลี่ยนมือได้ ซ่ งึ รวมถึงหุ้นและ REITS
ที่ออกโดยบริษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ท่ จี ดทะเบียนหรื อมีธุรกิจในภูมภิ าคยุโรปไม่ ต่ากว่ า 2 ใน 3
ของทรัพย์ สินกองทุน
โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในกลุม่ อสังหาริ มทรัพย์ซงึ่ มีการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็ นสมาชิกของสหภาพ
ยุโรป
และอาจจะมีการลงทุนบางส่วนในตลาดนอกสหภาพยุโรป
ทังนี ้
กองทุน
ASP-EUPROP
มีนโยบายจ่ ายเงินปั นผลไม่ เกินปี ละ
4
ครัง้
ในอัตราไม่เกินร้ อยละ100
ของกาไรสะสมหรื อการเพิ่มขึ ้นในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดาเนินงานประจาแต่ละงวดบัญชี
พร้ อมนโยบายป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เหมาะเป็ นทางเลือกสาหรับผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสีย่ งได้ สงู เพื่อกระจายความเสีย่ งและสร้ างโอกาสรับผลตอบแทนที่น่
าสนใจระยะยาว
ผู้ที่สนใจสามารถลงทุนในกองทุน ASP-EUPROP ได้ ด้วยเงินลงทุนขันต
้ ่าเพียง 5,000 บาท
สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี ้ชวนเสนอขายได้ ที่ บลจ. แอสเซท พลัส
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และผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของบริ ษัท ติดต่อ Asset Plus Customer Care 0 2672 1111
หรื อศึกษาข้ อมูลเพิม่ เติมได้ ทาง www.assetfund.co.th
ผู้ลงทุน “โปรดทาความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่ อนตัดสินใจลงทุน”
ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
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