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บลจ. แอสเซท พลัส มอง SET ครึ่งปี หลังเคลื่อนไหวกรอบแคบ
เตรี ยมส่ งกองทุน “ASP-SME” และ “ASP-FLEXPLUS” ลงตลาด
หันคว้ าโอกาสรั บผลตอบแทนสูงจากหุ้น Small-Mid Cap และกลยุทธ์ ยืดหยุ่น
เสนอขายครั ง้ แรก 17 ก.ค.- 1 ส.ค. นี ้
บลจ. แอสเซท พลัส เชื่อหุ้นไทยขนาดเล็กและขนาดกลาง (Small-Mid Cap) เติบโตก้ าวกระโดด
เตรี ยมส่ ง “กองทุน ASP-SME” ลงตลาด เน้ นวิเคราะห์ เจาะลึก คัดหุ้นบริ ษัทที่เติบโตสูงรั บกระแส
Mega Trend เสนอขายพร้ อม “กองทุน ASP-FLEXPLUS” ชูจุดเด่ นกรอบการลงทุนยืดหยุ่นลงทุน
หุ้นไทยได้ ในสัดส่ วน 0-100% ควบคู่โอกาสกระจายการลงทุนไปในหุ้นภูมิภาคอาเซียน ตราสารหนี ้
ในประเทศ REITs และกองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐาน เสนอขายครัง้ แรกพร้ อมกัน 17 กรกฎาคม –
1 สิงหาคม 2560
นายรัชต์ โสดสถิตย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จากัด (บลจ. แอสเซท
พลัส) เปิ ดเผยว่า บลจ. แอสเซท พลัส มองตลาดหุ้ นไทยครึ่ งปี หลังปรั บตัวในกรอบแคบและยังมี Upside
ค่ อนข้ างจากัด เนื่องจากการบริ โภคในประเทศเติบโตน้ อยกว่ าที่คาดการณ์ โดยมองเป้ าหมาย SET Index ใน
กรอบ 1,600-1,650 จุด ทังนี
้ ้ เชื่อว่าในครึ่ งปี หลังจะเห็นเม็ดเงินในการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐเพิ่มขึ ้น เช่นกันกับ
ตัวเลขภาคการส่งออกและการท่องเที่ยวที่ฟืน้ ตัว ขณะทีห่ ้ นุ ขนาดเล็กและขนาดกลาง (Small-Mid Cap) ยังมีโอกาสเติบโต
สูง ทังยั
้ งเป็ นจังหวะสาหรับการเข้ าลงทุนในระยะยาวเนื่องจากมูลค่าหุ้น (valuation) ในปั จจุบนั ถือว่าน่าสนใจเมื่อเทียบ
กับศักยภาพการเติบโตของกาไรบริ ษัทจดทะเบียน ซึง่ คาดการณ์วา่ มีแนวโน้ มจะเติบโตที่ 9% ในปี นี ้ และ 11% ในปี 2561
นายรัชต์กล่าวต่อไปว่า บลจ. แอสเซท พลัส ยังคงมุมมองเชิงบวกต่อการเติบโตของหุ้นขนาดเล็กและขนาดกลาง ซึ่งให้
โอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าหุ้นขนาดใหญ่ในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา เห็นได้ จากดัชนี FTSE Thai Small Mid Cap TRI สามารถ
ให้ ผลตอบแทนถึง 12.78% ต่อปี สูงกว่าดัชนี SET50 TRI ที่ให้ ผลตอบแทน 6.71% ต่อปี (ทีม่ า: Bloomberg ณ 4 ก.ค. 60
– อัตราผลตอบแทนคานวณตัง้ แต่ 31 ธ.ค. 2557- 30 มิ .ย. 2560) สาหรั บกองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์
มิด แคป อิควิตี ้ (ASP-SME) ที่บริ ษัทจะเสนอขายในวันที่ 17 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม นี ้ เหมาะเป็ นทางเลือกสาหรับ
ผู้ลงทุนที่รับความเสีย่ งได้ สงู และคาดหวังโอกาสรับผลตอบแทนสูงจากการลงทุนระยะยาวในหุ้น โดยกองทุนจะเน้ นลงทุน
ในหุ้นบริ ษัทขนาดเล็กและขนาดกลางในตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทยและตลาดหลักทรั พย์ เอ็มเอไอ โดย
เฉลีย่ ในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ระดับความเสีย่ ง 6 มีจุดเด่ นที่กระบวนการวิเคราะห์
และคั ดสรรหุ้ น แบบเจาะลึ ก โดยมุ่ ง เน้ น หุ้ น ของบริ ษั ท ที่ มี แนวโน้ ม การเติ บ โตทางธุ ร กิ จ สูง มี โมเดลในการ
บริ ห ารธุ ร กิ จ ที่ ชั ด เจน ฐานลู ก ค้ าขยายตั ว ต่ อเนื่ อง รวมถึ ง มี ก ลยุ ท ธ์ การสร้ างแบรนด์ แข็ ง แกร่ งและ
ให้ ความสาคัญกับ Customer Engagement ทังนี
้ ้ บลจ. แอสเซท พลัส มองว่ าหุ้นขนาดเล็กและขนาดกลางของ
กลุ่มธุ รกิจที่ได้ ประโยชน์ จากเศรษฐกิจดิจิทัล ธุ รกิจที่ได้ ประโยชน์ จากกาลังซือ้ ของผู้บริ โภคชาวจีนและการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศ CLMV ตลอดจนธุรกิจที่จะได้ ประโยชน์ จากความพยายามลดหนีน้ อก
ระบบของภาครัฐยังมีความน่ าสนใจและมีแนวโน้ มให้ ผลตอบแทนที่ดีได้

“นอกจากกองทุน ASP-SME แล้ ว ในช่ วงเวลาเดียวกัน บลจ. แอสเซท พลัสจะเสนอขายกองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส
เฟล็กซิเบิล้ พลัส (ASP-FLEXPLUS) เพื่อเป็ นทางเลือกในการกระจายการลงทุนเพิ่มเติม โดยกองทุนดังกล่ าว
เป็ นกองทุนผสม ระดับความเสี่ยง 5 ออกแบบมาเพื่อสร้ างโอกาสรั บผลตอบแทนที่น่าสนใจได้ ทัง้ ในตลาดหุ้นขา
ขึน้ และตลาดขาลง เนื่ องจากเน้ น กลยุทธ์ การบริ หารกองทุนเชิงรุ กและมีกรอบการลงทุ นที่ยืดหยุ่น 0-100%
จึงสามารถปรั บเปลี่ยนการลงทุนได้ ทัน ต่ อสถานการณ์ สามารถลงทุ นได้ ทัง้ ในตลาดหุ้ นไทย ตราสารหนี ใ้ น
ประเทศ กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐาน REITs ทัง้ ยังสามารถกระจายการลงทุนไปในหุ้นภูมิภาคอาเซียนซึ่งเรา
เล็งเห็นว่าเป็ นโอกาสสร้ างผลตอบแทนเพิ่มเติม ได้ เนื่องจากเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศ ASEAN ยังเติบโตอย่ าง
โดดเด่ น ซึง่ ล่าสุด IMF คาดว่า GDP ของประเทศกลุม่ ASEAN ในปี 2561 จะขยายตัวถึง 5.1% สูงกว่าสหรัฐฯ ซึ่งคาดว่า
จะเติบโต 2.5% โดยบลจ. แอสเซท พลัส มองว่ าตลาดหุ้นเวียดนามและฟิ ลิปปิ นส์ ยังมีโอกาสให้ ผลตอบแทนที่
น่ าสนใจเนื่องจากมีอตั ราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง ทังนี
้ ้ ในส่ วนที่มีการลงทุนในต่ างประเทศกองทุนจะป้ องกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน” นายรัชต์กล่าว
สาหรับมุมมองการลงทุนในสินทรัพย์อื่น นายรัชต์กล่าวเพิ่มเติมว่า บลจ. แอสเซท พลัส ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่ อตลาด
หุ้นภูมิภาคยุโรปและตลาดหุ้นเอเชีย โดยหุ้นยุโรปยังมีระดับราคาที่น่าสนใจและต่ากว่าตลาดหุ้นประเทศพัฒนาแล้ ว
ถึง 9% และต่ากว่าตลาดหุ้นสหรัฐฯ 15% ทังยั
้ งมีโอกาสเติบโตตามการฟื น้ ตัวอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจยุโรป คาดการณ์
การเติบโตของผลกาไรบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นยุโรปประมาณ 15% สาหรับตลาดเอเชียมองว่าตลาดหุ้นไต้ หวันและ
เกาหลียงั มีโอกาสสร้ างลตอบแทนที่น่าสนใจและจะได้ ประโยชน์จาก Tech Super Cycle ด้ านตลาดจีนเชื่อว่าจะได้
อานิสงส์จากพัฒนาการสาคัญที่ก้าวสูส่ ากลทังการที
้
่ห้ นุ จีนได้ รับการผนวกเข้ าสู่ MSCI Emerging Market Index และ
โอกาสการลงทุนในตราสารหนี ้จาก China-Hong Kong Bond Connect ขณะที่ทิศทางดอกเบีย้ ในประเทศคาดว่าจะ
ยังคงทรงตัวต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อไป ทังนี
้ ้ แนะนาผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ สงู เลือกกระจาย
สินทรัพย์ลงทุน (Asset Allocation) โดยอาจเลือกลงทุนในหุ้นไทย 40% หุ้นต่างประเทศ 20% ตราสารหนี ้และกองทุน
ผสม 40%
ผู้ลงทุนที่สนใจสามารถลงทุนในกองทุน ASP-SME และ กองทุน ASP-FLEXPLUS ได้ ด้วยเงินลงทุนขันต
้ ่าครัง้ แรกเพียง
5,000 บาท และครัง้ ต่อไป 5,000 บาท สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี ้ชวนเสนอขายได้ ที่ บลจ. แอสเซท พลัส
ติดต่อ Asset Plus Customer Care 0 2672 1111 ศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ทาง www.assetfund.co.th หรื อติดต่อ
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของ บลจ. แอสเซท พลัส
ผู้ลงทุน “โปรดทาความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสีย่ งก่อนตัดสินใจลงทุน” / ผลการดาเนินงาน
ในอดีตของกองทุนรวม มิได้ เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต / กองทุน ASP-FLEXPLUS มีนโยบายป้องกัน
ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นเฉพาะส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศตามดุลพินิจของผู้จดั การกองทุน ผู้ลงทุนจึงอาจขาดทุน
หรื อได้ รับกาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น หรื อได้ รับเงินคืนตา่ กว่าเงินลงทุนเริ่ มแรกได้

