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กองทุน ASP-DPLUS กระแสตอบรั บดีต่อเนื่อง
บลจ. แอสเซท พลัส เผยผู้ลงทุนตอบรั บล้ น ดันกองทุนโตทะลุ 5 พันล้ าน
บลจ. แอสเซท พลัส เผยผู้ลงทุน AI ตอบรับกองทุน ASP-DPLUS ต่ อเนื่อง ขนาดกองทุนทะลุ 5 พันล้ าน
ด้ านผลการดาเนินงาน 3 เดือนยังคงโดดเด่ น เป็ นทางเลือกเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่ดใี นภาวะดอกเบีย้ ต่า
นายรัชต์ โสดสถิตย์ กรรมการผู้จัดการ บริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จากัด (บลจ. แอสเซท
พลัส) เปิ ดเผยว่า แม้ ธนาคารกลางสหรั ฐฯ (Fed) จะปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ อีก 0.25% สู่ระดับ 1.00-1.25% ในเดือน
มิถนุ ายนที่ผา่ นมา บลจ. แอสเซท พลัสยังคงมองว่ า แนวโน้ มดอกเบีย้ ในประเทศจะยังคงอยู่ในระดับต่ าต่ อไปใน
ระยะนีเ้ พื่อหนุนการเติบโตของเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้ อในประเทศ ทาให้ เชื่อว่ าอัตราดอกเบีย้ เงินฝากของ
ธนาคารพาณิชย์ จะทรงตัวต่ อเนื่ องเช่ นกัน แต่ ยังต้ องติดตามนโยบายการเงินและการขึน้ ดอกเบีย้ อีกครั ้ง
ของ Fed ในช่ วงปลายปี ต่ อไปว่าจะส่งผลต่อการตัดสินใจปรับขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย
มากน้ อยเพียงใด ดังนัน้ ในสภาวะดอกเบี ้ยต่าเช่นปั จจุบนั กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัส ตราสารหนีร้ ะยะสัน้ พลัส ห้ ามขาย
ผู้ลงทุนรายย่ อย (ASP-DPLUS) จึงยังเป็ นทางเลือกที่ได้ รับการตอบรั บที่ดีจากผู้ลงทุนเนื่องจากเน้ นลงทุนในเงิน
ฝากและตราสารหนีร้ ะยะสัน้ ทัง้ ในต่ างประเทศและในประเทศที่มีอายุเฉลี่ยของตราสารประมาณ 3-6 เดือน ซึ่ง
ให้ โอกาสรั บผลตอบแทนที่น่าสนใจกว่ าเงินฝากหรื อตราสารหนีใ้ นประเทศที่มีอายุตราสารใกล้ เคียงกัน ทังยั
้ ง
ป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทัง้ จานวน และมีสภาพคล่องสูงสามารถซือ้ -ขายได้ ทุกวันทาการ
“กองทุนเปิ ด ASP-DPLUS ยังคงได้ รับความสนใจจากผู้ลงทุน AI เป็ นอย่ างต่ อเนื่อง โดยตังแต่
้ เสนอขายครัง้ แรก
ในช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาจนถึงปั จจุบนั กองทุนเติบโตขึน้ อย่ างต่ อเนื่องขึน้ กว่ า 4 เท่ า โดยปั จจุบันขนาด
กองทุ นอยู่ท่ ีประมาณ 5,495ล้ านบาท ทัง้ นี ้ กองทุ นดังกล่ าวมีจุดเด่ น ที่เน้ นลงทุ นในตราสารหนี ร้ ะยะสัน้ ที่มี
คุณภาพทัง้ ในและต่ างประเทศ อายุเฉลี่ยของตราสารประมาณ 3-6 เดือน ซึ่งเป็ นกลยุทธ์ ท่ ีช่วยลดผลกระทบ
จากความผันผวนในตลาดตราสารหนีแ้ ละสามารถสร้ างโอกาสรั บผลตอบแทนที่ดีได้ ทัง้ ในสภาวะดอกเบีย้ ทรง
ตัว และในแนวโน้ มดอกเบี ย้ ขาขึ น้ ทาให้ ก องทุน ยังคงมี ผลการด าเนิ นงานที่ น่า พอใจ โดยผลการด าเนิ นงาน
ย้ อนหลัง 3 เดือนอยู่ท่ ี 0.54% และผลการดาเนินงานตัง้ แต่ จัดตัง้ กองทุนอยู่ท่ ี 0.68% (ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม
2560) ซึ่งผลตอบแทนจากการลงทุนสาหรั บผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาไม่ ต้องเสียภาษี” นายรั ชต์ กล่าวใน
ที่สดุ
สาหรับกองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสตราสารหนี ้ เดลี่ พลัส เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่ รายย่ อย (ASP-DPLUS) เป็ นกองทุนรวม
ตราสารหนี ้สาหรับผู้ลงทุนที่มใิ ช่รายย่อย มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี ้และ/หรื อเงินฝาก โดยสามารถลงทุนในตราสารหนี ้
ต่างประเทศได้ ไม่เกินร้ อยละ79 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุน ระดับความเสีย่ งในการลงทุน 4.5 มีนโยบายป้องกัน
ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นทังจ
้ านวน สภาพคล่องสูงสามารถซื ้อ-ขายได้ ทกุ วันทาการ
ผู้ลงทุนที่สนใจสามารถลงทุนในกองทุน ASP-DPLUS ได้ ด้วยเงินลงทุนขันต
้ ่าครัง้ แรก 500,000 บาท และครัง้
ต่อไป 5,000 บาท สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี ้ชวนเสนอขายได้ ที่ บลจ. แอสเซท พลัส และผู้สนับสนุน
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ผลการดาเนินงานของกองทุนรวมตามรอบปั กหมุดย้ อนหลัง
กองทุน ASP-DPLUS

3 เดิอน

ตัง้ แต่ จดั ตัง้ กองทุน

ผลตอบแทนกองทุน ASP-DPLUS

0.54%

(2 ก.พ. 2560)
0.68%

ผลตอบแทนดัชนีชี ้วัด*

0.52%

0.75%

ความผันผวนของผลการดาเนินงาน

0.09%

0.08%

ความผันผวนดัชนีชี ้วัด*

0.15%

0.15%

Information Ratio

0.61%

-1.40%
ข้ อมูล ณ 31 พ.ค. 60

* ดัชนีชี ้วัด : 20%TBMA Govt ZRR 3M + 20%(TBMA Corp ZRR 1Y+100bps) +
60%*(LIBOR 6M + Spread BB 6M)
ผู้ลงทุน “โปรดทาความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่ อนตัดสินใจลงทุน”
ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต
กองทุน ASP-DPLUS เป็ นกองทุนรวมสาหรับผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยเท่านัน้ กองทุนรวมนี ้เน้ นลงทุนในตราสารที่มีความเสีย่ ง
ด้ านเครดิตและสภาพคล่องมากกว่ากองทุนรวมทัว่ ไป ซึง่ ตราสารดังกล่าวอาจไม่สามารถชาระคืนเงินต้ นและดอกเบี ้ยตาม
จานวนหรื อเวลาที่กาหนดดังนันจึ
้ งเหมาะกับผู้ลงทุนที่มาฐานะการเงินที่สามารถรับความเสีย่ งจากผลขาดทุนได้ ทังนี
้ ้ กองทุน
สามารถลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ่ ตราสารหนี ้ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment
grade) หรื อที่ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ(Unrated Bond) ในอัตราส่วนที่มากกว่ากองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป
ผู้ลงทุนอาจมีความเสีย่ งจากการผิดนัดชาระหนี ้ของผู้ออกตราสารซึง่ ส่งผลให้ ผ้ ลู งทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรื อ
ทังจ
้ านวนได้ และในการขายคืนหน่วยลงทุนอาจไม่ได้ รับเงินคืนตามที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ

