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สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจดัการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน 

เดือนพฤศจิกายน 2559 
ผลการเลือกตัง้สหรัฐที่ผิดความคาดหมายท าให้ตลาดหุ้นกลบัมาฟืน้ตวัหลงัจากนกัลงทุนกงัวลเร่ืองเงินเฟ้อที่จะปรับตวัสงูขึน้จาก
นโยบายเศรษฐกิจของ Trump ว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ และความคาดหวังว่านโยบายลดภาษีท าให้ผลประกอบการบริษัท               
จดทะเบียนดีขึน้ นกัลงทนุจึงได้โยกเงินออกจากตราสารหนีเ้ข้าสูต่ลาดหุ้น ราคาน า้มนัปรับตวัสงูขึน้หลงัจากโอเปกและกลุม่นอกโอเปก
สามารถตกลงที่จะลดก าลงัการผลติน า้มนั ท าให้ราคาน า้มนัปรับขึน้มาอยู่ที่ 50 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล หุ้นญ่ีปุ่ นได้รับผลบวกจากที่
คา่เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งตวัขึน้ ยโุรปยงัมีความกงัวลเร่ืองการท าประชามติของอิตาล ีเงินสหรัฐแข็งคา่เมื่อเทียบกบัเงินสกลุอื่นทัว่โลก 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรับตวัขึน้ 5.07%  
เกิดแผน่ดินไหวที่เมืองฟกูชิูมา่ ความแรง 7.3 ริกเตอร์สเกล ธนาคารกลางญ่ีปุ่ นไม่ได้ออกมาตรการเพิ่มเติม แต่ค่าเงินญ่ีปุ่ นอ่อนค่าลงจาก 
104 เยนตอ่เหรียญสหรัฐ ไปสู ่114 เยนตอ่เหรียญสหรัฐ ท าให้นกัลงทนุคาดการณ์ว่าบริษัทญ่ีปุ่ นจะมีผลประกอบการที่ดีขึน้ หลงัจาก
คา่เงินเยนออ่นคา่ลงอยา่งมากเมื่อเทียบกบัเงินเหรียญสหรัฐ 

ตลาดยโุรปปรับตวัขึน้ 0.89% 
ธนาคารกลางยโุรปยงัไมไ่ด้ออกมาตรการเพิ่มเติม หลงัจากตวัเลขเศรษฐกิจเร่ิมฟืน้ตวั แต่ตลาดยงัมีความกงัวลเร่ืองการลงประชามติ
ของอิตาลใีนวนัที่ 4 ธนัวาคม ที่จะลดบทบาทของสภาสงูและการปกครองสว่นท้องถ่ิน ถ้าผลประชามติไม่ผ่านจะต้องมีการเลือกตัง้ใหม ่
ท าให้มีโอกาสที่พรรคฝ่ายค้านท่ีหนนุการแยกตวัจากอียจูะได้รับชยัชนะในการเลอืกตัง้รอบใหม ่ 

ตลาดฮ่องกงแกวง่ตวัลง 0.63% 
ทางการจีนควบคมุการใช้บตัรเครดิต Union Pay ในการซือ้ประกนัภยัในต่างประเทศ เพื่อป้องกนัการอ่อนค่าของเงินหยวน หลงัจาก
คา่เงินหยวนออ่นคา่จาก 6.75 หยวนตอ่เหรียญสหรัฐ ไปสู ่6.90 หยวนตอ่เหรียญสหรัฐ เนื่องจากการแข็งค่าของเงินเหรียญสหรัฐจาก
ตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาดีกวา่คาด ทางการจีนยงัคงมาตรการควบคมุภาคอสงัหาริมทรัพย์ตอ่ไปเพื่อปอ้งกนัภาวะฟองสบู่ในภาค
อสงัหาริมทรัพย์ นอกจากนีท้างการจีนได้ก าหนดให้วนัท่ี 5 ธนัวาคมเป็นวนัเร่ิมท าธุรกรรมซือ้ขายหลกัทรัพย์ระหว่างตลาดเซิ่นเจิน้และ
ตลาดฮ่องกง (Shenzhen-Hong Kong Connect) 

ตลาดสหรัฐปรับตวัขึน้ 3.42% 
Fed สง่สญัญาณวา่จะขึน้ดอกเบีย้ในเดือนธันวาคมนี ้หลงัจากตวัเลขเศรษฐกิจออกมาดีกว่าคาดประกอบกบัTrump พลิกโผชนะผล
การเลอืกตัง้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐ พร้อมประกาศนโยบายลดภาษีและเพิ่มการลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐาน ยิ่งไปกว่านัน้พรรครีพลบัลิกนั
ครองเสียงข้างมากทัง้ในสภาสงู 52 เสียง และสภาล่าง 240 เสียง ท าให้ตลาดเช่ือว่าอุปสรรคด้านการออกกฎหมายจะมีน้อยลง ตลาด
คาดการณ์วา่นโยบายของ Trump จะท าให้อตัราเงินเฟอ้สงูขึน้กวา่คาดเดิม จึงท าให้นกัลงทนุโยกเงินออกจากตราสารหนีเ้ข้าสูต่ลาดหุ้น 
ท าให้ตลาดหุ้นปรับตวัขึน้  

เดือนธันวาคม 2559 
อิตาลีไม่ผ่านประชามติตามคาดท าให้ตลาดผนัผวนชั่วคราว ค่าเงินสหรัฐที่แข็งค่าขึน้ท าให้ตลาดหุ้นยโุรปและญ่ีปุ่ นปรับตวัขึน้จาก
ค่าเงินที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกบัเงินเหรียญสหรัฐ เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มที่  GDP ปรับตวัลงเนื่องจากมาตรการเร่ืองการควบคมุภาค
อสงัหาริมทรัพย์ ประกอบกบัการออ่นคา่ของค่าเงินหยวนท าให้เกิดความกงัวลเร่ืองเงินไหลออก ธนาคารกลางสหรัฐปรับอตัราดอกเบีย้ขึน้ 
0.25% ตามคาดนกัลงทนุยงัรอดรูายละเอียดในมาตรการของ Trump ที่จะทยอยประกาศออกมา  

 



กองทนุเปิดแอสเซทพลสัสตาร์ 9  2 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรับตวัขึน้ 4.4%  
ธนาคารกลางญ่ีปุ่ นยงัคงใช้นโยบายควบคมุเส้นอตัราผลตอบแทน (Yield Curve Control) โดยก าหนดให้อตัราผลตอบแทนพนัธบตัร
อาย ุ10 ปี ท่ี 0% และประเมินว่าเศรษฐกิจญ่ีปุ่ นปรับตวัดีขึน้ ค่าเงินเยนที่อ่อนค่าเนื่องจากการแข็งค่าของเงินเหรียญสหรัฐยงัคงเป็น
ปัจจยัท าให้การสง่ออกเป็นปัจจยัขบัเคลือ่นในการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจญ่ีปุ่ น    

ตลาดยโุรปปรับตวัขึน้ 5.68%  
ผลการลงประชามติในอิตาลีที่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยในการลดบทบาทของสภาสูงและการปกครองส่วนท้องถ่ิน ท าให้
นายกรัฐมนตรี Renzi ได้ประกาศลาออก ท าให้ตลาดกงัวลเร่ืองปัญหาภาคธนาคารของอิตาลี  แต่ตลาดคลายความกงัวลหลงัจาก
ทราบว่ารัฐบาลอิตาลีและ ECB เตรียมความพร้อมในแก้ปัญหาหนีภ้าคธนาคารดงักล่าว รวมทัง้การท่ีธนาคารกลางยุโรปประกาศลด
จ านวนมลูคา่ทรัพย์สินที่จะซือ้ลงเหลือ 60,000 ล้านยโูร และขยายระยะเวลาการซือ้ทรัพย์สินออกไปอีก 9 เดือน แต่พร้อมที่จะขยาย
วงเงินหรือระยะเวลาเพิ่มเติมถ้าจ าเป็น นอกจากนีไ้ด้ปรับลดอายขุองตราสารที่จะซือ้ โดยก าหนดให้อายตุราสารต้องมากกวา่1 ปี (เดิม 
อายตุราสารต้องมากกว่า 2 ปี) และสามารถซือ้พนัธบตัรที่มีอตัราผลตอบแทนต ่ากว่าอตัราดอกเบีย้เงินฝากประกอบกบัค่าเงินยโูรที่
ออ่นคา่ลง ท าให้ตลาดหุ้นปรับตวัขึน้ได้อยา่งร้อนแรง 

ตลาดฮ่องกงปรับตวัลง 3.46%  
คา่เงินหยวนออ่นคา่ลงสูร่ะดบั 7.0 หยวนตอ่ดอลลาร์สหรัฐ ท าให้ทางการจีนออกนโยบายเพื่อลดหรือชะลอการอ่อนค่าของค่าเงินหยวน เช่น 
การควบคมุจ านวนเงินท่ีสามารถถอนจากตู้  ATM ในมาเก๊าโดยลดจาก 10,000 Patacas เหลอื 5,000 Patacas ตอ่วนั หลงัจากพบว่า
มีการถอนเงินจ านวน 10,000 ล้าน Patacas ภายใน 1 เดือน นอกจากนี ้Xi Jinping สง่สญัญาณว่าจี GDP ของจีนในปี 2560 อาจโต
น้อยกว่า 6.5% นักลงทุนเร่ิมกังวลว่าอัตราดอกเบีย้ที่ปรับตัวสูงขึน้ ท าให้ราคาพนัธบัตรปรับตวัลงอย่างรวดเร็ว พร้อมทัง้คาดหวังว่า
เศรษฐกิจจีนจะโตช้าลงในระยะถดัไปเนื่องจากการออกมาตรการควบคมุภาคอสงัหาริมทรัพย์ 

ตลาดสหรัฐปรับตวัขึน้ 1.82%  
ธนาคารกลางสหรัฐได้ปรับอตัราดอกเบีย้นโยบายขึน้ 0.25% ตามที่ตลาดคาดท าให้อตัราดอกเบีย้นโยบาย เป็น 0.5% - 0.75% และมี
แนวโน้มว่าธนาคารกลางสหรัฐจะขึน้อตัราดอกเบีย้อีก 3 ครัง้ในปีหน้า นอกจากนีไ้ด้มีการปรับตวัเลข GDP ไตรมาส 3 ขึน้จากคาดเดิมที่ 
3.2% เป็น 3.5% นกัลงทนุยงัให้ความส าคญักบันโยบายของ Trump ที่จะประกาศในปีหน้าเมื่อรับต าแหนง่    

เดือนมกราคม 2560 
ตลาดเร่ิมไม่แน่ใจนโยบายของ Trump ว่าจะเกิดประโยชน์จริงต่อเศรษฐกิจสหรัฐหรือไม่ นอกจากนีท้ าให้เกิดความกั งวลเร่ือง
ผลกระทบตอ่การค้าการลงทนุของประเทศตา่งๆ ในอนาคตที่เกิดจากนโยบายของ Trump ที่จะน ามาใช้ ค่าเงินสหรัฐเร่ิมกลบัมาอ่อน
คา่ลงหลงัจาก Trump สง่สญัญาณว่าประเทศอื่นเจตนาใช้ค่าเงินอ่อนเป็นเคร่ืองมือท าให้สหรัฐเสียเปรียบประเทศอื่น เช่น จีน ญ่ีปุ่ น 
รวมทัง้ยโุรป นอกจากนีต้วัเลขเศรษฐกิจจีนเร่ิมฟืน้ตวัหลงัจากราคาน า้มนัปรับตวัขึน้ ความกงัวลเร่ืองผลกระทบของ Brexit ยงัมีต่อไป
จนกวา่นกัลงทนุจะทราบรายละเอียดของแผนการดงักลา่ว 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรับตวัลง -0.38%  
ธนาคารกลางญ่ีปุ่ นคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจญ่ีปุ่ น จะปรับตวัดีขึน้จากปีก่อน เนื่องจากได้รับปัจจัยหนุนจากการที่ใช้นโยบายอตัรา
ดอกเบีย้ต ่าและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยธนาคารกลางญ่ีปุ่ นยงัคงใช้นโยบายควบคมุเส้นอตัราผลตอบแทน (Yield 
Curve control) ตอ่ไป รวมทัง้ได้ปัจจยัหนนุจากการฟืน้ตวัของตลาดตา่งประเทศ 
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ตลาดยโุรปปรับตวัลง -0.36%  
ตวัเลขเศรษฐกิจยุโรปปรับตัวดีขึน้ โดยเฉพาะตวัเลขการจ้างงาน โดยธนาคารกลางยุโรปยงัคงตรึงอตัราดอกเบีย้นโยบายต่อไป               
นกัลงทนุยงัคงกงัวลเร่ืองที่องักฤษจะออกจาก EU วา่จะเป็นการออกที่มีผลกระทบมากหรือน้อยตอ่การค้าและการงทนุในอนาคต 

ตลาดฮ่องกงปรับตวัขึน้อยา่งร้อนแรง 6.18%  
ทางการจีนยังคงใช้มาตรการควบคุมไม่ให้ค่าเงินหยวนอ่อนค่าเร็วเกินไป พร้อมทัง้เพิ่มมาตรการควบคุมภาคอสงัหาริมทรัพย์ 
นอกจากนีย้งัมีนโยบายที่จะควบคุมระดับหนีข้องบริษัทต่างๆ ไม่ให้สูงเกินไปและลดปริมาณการผลิตของถ่านหินและเหล็กกล้า 
เนื่องจากทางการจีนต้องการควบคุมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้สมดุล เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะฟองสบู่ที่จะเกิดขึน้ในอนาคต 
ประกอบกบัตวัเลข GDP ไตรมาส 4 ที่ 6.8% y/y ท าให้นกัลงทนุมัน่ใจวา่เศรษฐกิจจีนเร่ิมฟืน้ตวัหลงัจากที่อตัราเงินเฟอ้ปรับตวัสงูขึน้ 

ตลาดสหรัฐปรับตวัขึน้ 1.79%  
หลงัจากที่ Trump รับต าแหน่งประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการในวนัที่ 20 มกราคม Trump ได้ประกาศนโยบายหลายอย่างที่มี
ผลกระทบในวงกว้าง ได้แก่ การไม่เข้าร่วม Trans-Pacific Partnership (TPP) ระงับการจ้างเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางเพิ่มเติมยกเว้นทหาร         
ให้มีการก่อสร้างท่อส่งน า้มนั 2 เส้นทาง ระงับการเข้าประเทศสหรัฐของประชาชนใน 7 ประเทศที่มีประชากรมุสลิมเป็นส่วนใหญ่ 
รวมทัง้จะสร้างก าแพงระหวา่งสหรัฐกบัเม็กซิโก ท าให้นกัลงทนุยงัไม่แน่ใจว่านโยบายที่จะออกมาในอนาคตของ Trump อาจมีผลท าให้
เกิดความไมแ่นน่อนสงูทัง้ด้านเศรษฐกิจและการเมืองระหวา่งประเทศ 

เดือนกุมภาพันธ์ 2560 
Fed สง่สญัญาณว่าพร้อมจะขึน้ดอกเบีย้นโยบายโดยจะให้ความส าคญักบันโยบายของ Trump เป็นสว่นประกอบในการตดัสินใจ 
เศรษฐกิจโลกเร่ิมเห็นสญัญาณฟืน้ตวัแม้จะยงัคงมีความกงัวลเร่ืองผลการเลอืกตัง้ที่จะเกิดขึน้ในปีนี ้ในประเทศตา่งๆ เช่น ฝร่ังเศสและ
เยอรมนั 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรับตวัขึน้ 0.41%  
ธนาคารกลางญ่ีปุ่ นคงดอกเบีย้นโยบายที่ -0.1% และคงเป้าอตัราผลตอบแทนพนัธบตัร 10 ปีที่ 0% ต่อไป ตวัเลขเศรษฐกิจญ่ีปุ่ นเร่ิม
ฟืน้ตวั 

ตลาดยโุรปปรับตวัขึน้ 2.81%  
ตวัเลขเศรษฐกิจยโุรปปรับตวัดีขึน้ ทัง้ตวัเลข GDP และอตัราเงินเฟ้อที่สงูขึน้ แม้ตลาดจะมีความกงัวลในเร่ืองการเลือกตัง้ฝร่ังเศสรอบแรก
ที่จะมีขึน้ในเดือนเมษายนนี ้และความกงัวลเร่ืองการเจรจาเง่ือนไขที่ IMF ใช้ในการพิจารณาจ่ายเงินกู้ เพิ่มเติมแก่กรีซ 

ตลาดฮ่องกงแกวง่ตวัขึน้ 1.63%  
อตัราเงินเฟ้อจีนเร่ิมฟืน้ตวัอย่างชัดเจน และตวัเลขการส่งออกของจีนฟืน้ตัวอย่างมาก รวมทัง้ตัวเลขภาคการผลิตที่ปรับตวัสงูขึน้ 
นอกจากนีท้างการจีนได้ท าการปรับปรุงกลไกการก าหนดอตัราแลกเปลีย่น และควบคมุการไหลออกของเงินทนุ 

ตลาดสหรัฐปรับตวัขึน้ 3.72%  
แม้วา่ Trump จะออกค าสัง่ทางบริหารให้ระงบัการเข้าประเทศของผู้อพยพจาก 7 ประเทศจากตะวนัออกกลาง แต่ตลาดยงัมัน่ใจใน
นโยบายของ Trump ที่จะท าให้บริษัทในอเมริกามีผลประกอบการดีขึน้ ทัง้มาตรการลดภาษีและการลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐาน 
นอกจากนี ้Fed สง่สญัญาณวา่พร้อมจะขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบาย โดยจะดนูโยบายของ Trump ประกอบการตดัสินใจ ตลาดคาดว่า Fed 
มีโอกาสสงูที่จะขึน้ดอกเบีย้ในเดือนมีนาคมนี ้
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เดือนมีนาคม 2560 
Fed ขึน้ดอกเบีย้นโยบายตามคาด แตต่ลาดไมแ่นใ่จวา่ Trump จะสามารถด าเนินนโยบายที่ให้ไว้ได้ หลงัจากมีปัญหาในการผลกัดนั
กฎหมายสขุภาพ นอกจากนีค้วามกงัวลเร่ืองผลการเลอืกตัง้ในฝร่ังเศส แม้วา่ผลการเลือกตัง้ในเนเธอร์แลนด์ท าให้เช่ือว่าแรงกดดนัให้
ยโุรปแยกตวัออกจากกนัจะลดน้อยลง  

ตลาดญ่ีปุ่ นปรับตวัลง 1.10%  
ธนาคารกลางญ่ีปุ่ นยงัคงใช้อตัราดอกเบีย้นโยบายคงเดิมที่ -0.1% ตามคาด พร้อมทัง้ยงัคงใช้นโยบายควบคุมอตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรอาย ุ10 ปีตอ่ไป 

ตลาดยโุรปปรับตวัขึน้ 2.94%  
การเลือกตัง้ในเนเธอร์แลนด์ที่ฝ่ายรัฐบาลได้รับชัยชนะ มีผลท าให้ความกังวลเร่ืองการแยกตัวของประเทศในกลุ่ม EURO                   
ลดน้อยลง อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีองักฤษ Theresa May ได้ประกาศใช้ Article 50 เพื่อเข้าสูก่ระบวนการเจรจาเพื่อออกจาก
ยโุรป (Brexit) อยา่งเป็นทางการ แตต่ลาดยงัให้ความส าคญักบัผลการเลอืกตัง้ของฝร่ังเศสในเดือนเมษายนนี  ้

ตลาดฮ่องกงแกวง่ตวัขึน้ 1.56%  
ทางการจีนได้ปรับลดเป้าหมาย GDP ของปี 2017 เป็น ≥ 6.5% ลดลงจากเป้า GDP ของปี 2017 ที่ 6.5 -7.0% นอกจากนีท้างการจีนยงั
พยายามควบคมุและปรับลดอตัราหนีส้นิตอ่ทนุของบริษัทตา่งๆ ในจีน ไมใ่ห้สงูเกินไป และทางการจีนจะออกนโยบาย Bond Connect 
เพื่อท าให้นกัลงทนุตา่งประเทศสามารถลงทนุในตราสารหนีภ้ายในประเทศของจีนได้สะดวกขึน้ 

ตลาดสหรัฐปรับตวัลดลง 0.04%  
ธนาคารกลางสหรัฐปรับขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายขึน้ 0.25% เป็น 0.75% - 1.0% และตลาดคาดวา่ธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึน้ดอกเบีย้
นโยบายปีละ 3 ครัง้ในปี 2017 และ 2018 ประธานาธิบดี Trump ยงัมีปัญหาในการผลกัดนักฎหมาย American Health Care Act ท าให้
ตลาดกงัวลเร่ืองความสามารถในการด าเนินนโยบายตา่งๆ ที่ Trump เสนอไว้ อาจไมส่ามารถด าเนินการได้ตามแผน 

เดือนเมษายน 2560 
ตลาดญ่ีปุ่ นปรับตวัขึน้ 1.88%  
ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BoJ) มีมติคงนโยบายการเงิน ด้านประมาณการตวัเลขทางเศรษฐกิจ BoJ ได้คง GDP ในงบประมาณปี 2016 ไว้ที่ 
+1.4% และได้ปรับเพิ่มปี 2017 ขึน้เล็กน้อยเป็น +1.6% และปี 2018 เป็น +1.3% โดยในรายละเอียด BoJ ได้ปรับประเมินการสง่ออก
และการผลติขึน้เป็น ‘มีแนวโน้มขยายตวัต่อเนื่อง’ จาก ‘เร่ิมฟืน้ตวั’เงินเฟ้อที่ยงัอยู่ต ่ากว่าเป้าหมาย 2% ค่อนข้างมาก ท าให้ตลาดคาดว่า 
BoJ จะคงนโยบายการเงินตลอดปีนี ้

ตลาดยโุรปปรับตวัขึน้ 1.47%  
นาย Mario Draghi ประธานธนาคารกลางยโุรป (ECB) ได้กลา่วย า้ถึงความจ าเป็นของการใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจทางการเงินต่อไป 
โดยเห็นวา่เงินเฟอ้ยงัคงไมม่ีแนวโน้มที่จะขยายตวัได้อยา่งยัง่ยืนหากปราศจากเคร่ืองมือผอ่นคลายทางการเงิน แม้ว่าเศรษฐกิจจะฟืน้ตวั
ดีขึน้ตอ่เนื่อง ธนาคารกลางยโุรป (ECB) มีมติคงนโยบายการเงิน นอกจากนีผ้ลการนบัคะแนนการเลือกตัง้ประธานาธิบดีฝร่ังเศสรอบ
แรกเมื่อคืนที่ผา่นมา ชีว้า่นาย Emmanuel Macron และนาง Marine Le Pen ได้รับคะแนนโหวตสงูสดุ 2 อนัดบัแรก และจะผา่นเข้าไป
ชิงต าแหน่งประธานาธิบดีกันในก ชัยชนะของนาย Macron จะเป็นผลลพัธ์ที่เป็นบวกมากที่สดุต่อเศรษฐกิจและเสถียรภาพของ
สหภาพยโุรป โดย DB ประเมินวา่เศรษฐกิจฝร่ังเศสจะเร่งตวัขึน้ 
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ตลาดฮ่องกงแกวง่ตวัขึน้ 2.11%  
PBoC ผ่อนคลายเกณฑ์ควบคมุเงินทนุไหลออก โดยอนญุาติให้ธนาคารพาณิชย์สามารถโอนเงินหยวนออกนอกประเทศได้อย่างเสรีมาก
ขึน้ รัฐบาลจีนปรับอตัราภาษีมลูคา่เพิ่มส าหรับสนิค้าบางประเภท เช่น ก๊าซธรรมชาติ และสนิค้าเกษตร ลดลงจากเดิมที่ 13% เป็น 11% 
ซึ่งจะมีผลบงัคบัใช้ในวนัที่ 1 กรกฎาคม 2560 มาตรการภาษีซึ่งจะเร่ิมมีผลในช่วงคร่ึงหลงัของปี (บงัคบัใช้ตัง้แต่ 1 กรกฎาคม 2560) 
น่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการบริโภค ชดเชยผลของนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึน้ เช่น การขึน้ดอกเบีย้ในตลาดเงิน และการ
ก าหนดโควต้าการปลอ่ยกู้ของธนาคารพาณิชย์ รวมไปถึงมาตรการคมุเข้มในภาคอสงัหาริมทรัพย์ 

ตลาดสหรัฐปรับตวัลดลง 0.91%  
รายงานการประชุม (Meeting Minutes) ของการประชุม Fed วนัที่ 14-15 มีนาคม 2560 ระบถุึงมมุมองเศรษฐกิจที่ดีขึน้ โดยเห็นว่า
ตลาดแรงงานยงัคงแข็งแกร่ง และกิจกรรมทางเศรษฐกิจยงัคงขยายตวัได้ดีปานกลาง และมีความเสีย่งที่เศรษฐกิจอาจฟืน้ตวัได้ดกีวา่คาด จาก
นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจการคลงัควรคงการขึน้ดอกเบีย้อย่างค่อยเป็นค่อยไป หากเศรษฐกิจฟืน้ตวัขึน้ตามคาด และควรเร่ิมเปลี่ยน
นโยบายการซือ้กลบั (Reinvestment) ของสินทรัพย์ใน Balance sheet ภายในปีนี ้ซึ่งตอนนี ้Fed ยงัคงซือ้สินทรัพย์มูลค่าเท่ากับ
สนิทรัพย์ที่ทยอยหมดอายลุง เพื่อคงมลูคา่สนิทรัพย์ใน Balance Sheet ให้คงที่ 

เดือนพฤษภาคม 2560 
ตลาดญ่ีปุ่ นปรับตวัขึน้ +2.36% 
เศรษฐกิจชะลอตวัลงในภาคการผลติและการบริโภคแตก่ารสง่ออกเร่งตวั คาดว่า BOJ ยงัจะคงนโยบายผ่อนคลายการเงิน เนื่องจาก
เงินเฟอ้ยงัอยูต่ ่ากวา่เปา้หมาย 

ตลาดยโุรปปรับตวัขึน้ +0.75% 
เศรษฐกิจขยายตวัตอ่เนื่อง ความเช่ือมัน่อยูใ่นระดบัสงูสดุในรอบหลายปี การบริโภคเร่งตวัขึน้อยา่งไรก็ดี ยงัคงมีความเสี่ยงจากความ
ไมแ่นน่อนทางการเมือง 

ตลาดฮ่องกงปรับตวัขึน้ +4.25% 
เศรษฐกิจจีนไตรมาส 1 ขยาย +6.9%YoY สงูกวา่ไตรมาสก่อนจากภาคการลงทนุและภาคการผลติ 

ตลาดสหรัฐปรับตวัขึน้ +1.16%  
เศรษฐกิจชะลอตวัลงจากเดือนก่อน ยกเว้นยอดค้าปลกีที่ยงัขยายตวัได้ดี ด้สนนโยบายการเงินมองว่า Fed จะขึน้ดอกอีก 2 ครัง้ในเดือน
มิถนุายน 2560 และกรกฎาคม 2560 และจะประกาศลดการ Reinvestment ใน Balance Sheet ในเดือนธนัวาคม 2560 
มองว่าตลาดมีความเสี่ยงที่จะปรับฐานสูง เนื่องจาก 1. ผิดหวังจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ซึ่งอาจมีความล่าช้า                     
2. ความเสีย่งทางการเมือง เช่นการเลอืกตัง้ในฝร่ังเศส การเจรจา Brexit รวมถึงนโยบายกีดกนัการค้าของสหรัฐฯ 3. ดชันีน าเศรษฐกิจ
เร่ิมออ่นแอลง ราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ ราคาทองค าและน า้มนัปรับตวัเพิ่มขึน้สพท้อนความเสี่ยงทางการเมืองจากการทิง้ระเบิดในซีเรียและ
ความตงึเครียดในคาบสมทุรเกาหล ี

เดือนมิถุนายน 2560 
ตลาดญ่ีปุ่ นปรับตวัเพิ่มขึน้ +1.95%  
แม้วา่มีแรงสนบัสนนุเศรษฐกิจจากคา่เงินเยนท่ีออ่นคา่ลง ตามที่ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) ยงัคงตรึงอตัราดอกเบีย้นโยบายไว้ที่ระดบั 
-0.1% และดอกเบีย้พนัธบตัรรัฐบาลระยะยาว 10 ปีที่ประมาณ 0% ในขณะที่อตัราดอกเบีย้สหรัฐปรับตวัสงูขึน้ แต่ยงัมีความผนัผวน
จากปัจจยัภายนอกจากความไมแ่นน่อนทางการเมืองในยโุรปและนโยบายการค้าของสหรัฐสง่ผลให้สนิทรัพย์ปลอดภยัอยา่งค่าเงินเยน
ได้รับแรงกดดนัจากเงินทนุไหลเข้า ซึง่อาจท าให้คา่เงินเยนแข็งคา่ขึน้ได้  
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ตลาดยโุรปปรับตวัลดลง -2.72%  
แม้วา่ตวัเลข GDP ของยโูรโซนจะปรับตวัดีขึน้ 2.20% (YoY) เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัในปีที่ผ่านมา แต่ด้วยค่าเงินยโูรที่แข็งค่าอย่าง
ต่อเนื่องสง่ผลให้ยุโรปสญูเสียความสามารถในการแข่งขนัและท าให้การลงทุนในตลาดยุโรปเมื่อเทียบกบัสกุลเ งินอื่นมีมลูค่าตลาด
ลดลง โดยเฉพาะยโูรตอ่ดอลลา่สหรัฐ อยา่งไรก็ตามหากมองในสว่นของ earning revisions ratio ของตลาดยโุรปพบว่ากลบัมาอยู่ใน
แดนบวกตัง้แตช่่วงปลายปี 2016 ที่ผา่นมาแสดงถึงการปรับตวัดีขึน้เหนือการคาดการณ์ อย่างไรก็ตามยงัต้องติดตามภาวะเศรษฐกิจ
ของยโูรโซนท่ีมีแนวโน้มชะลอตวัลง ซึง่เป็นผลมาจากปัจจยัเสีย่งจากการเร่ิมต้นกระบวนการเจรจา Brexit  และผลกระทบที่อาจเกิดขึน้
จากการท่ี ECB เร่ิมลดขนาดวงเงิน QE จาก 8 หมื่นล้านยโูรตอ่เดือน ลงเหลอื 6 หมื่นล้านยโูรต่อเดือน ตัง้แต่เดือนเมษายนเป็นต้นมา 
แม้วา่ลา่สดุที่ประชุม ECB เมื่อ 8 มิถนุายน 2560 มีมติให้ขยายเวลา QE ออกไปถึงปี 2019 ก็ตาม ซึ่งปัจจยัเสี่ยงที่กลา่วข้างต้นอาจ
กระทบต่อความ เช่ือมัน่ด้านการค้า การลงทนุ และสง่ผลต่อเนื่องถึงการจ้างงาน รวมถึงการบริโภคภาคเอกชนที่เป็นแรงขบัเคลื่อน
ส าคญัตอ่เศรษฐกิจในช่วงที่ผา่นมา และอาจสง่ผลให้การเติบโตเศรษฐกิจยโูรโซนทัง้ปี 2017 ชะลอตวั 

ตลาดฮ่องกงปรับตวัขึน้เลก็น้อย +0.40%  
เศรษฐกิจของจีนเร่ิมปรับตวัดีขึน้หลงัจากมาตรการควบคุมเงินทุนไหลออกของจีนคาดว่าจะประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะในส่วน
เงินทนุไหลออกเพื่อการเก็งก าไร เนื่องจากจีนมีนโยบายควบคมุหลายช่องทางและครอบคลมุทัง้บริษัทและบคุคลทัว่ไป ท าให้คนจีนน า
เงินออกนอกประเทศยากขึน้ อีกทัง้การขึน้อตัราดอกเบีย้และการผอ่นปรนเกณฑ์การลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์สามารถจูงใจให้ชาวจีน
ยงัคงลงทุนในประเทศ ท าให้คาดว่ากระแสเงินทุนไหลออกจะลดลง  นอกจากนี ้ตวัเลขการสง่ออกของฮ่องกงที่เติบโตเพิ่มขึน้อย่าง
ตอ่เนื่องจากการปรับตวัเพิ่มของอปุสงค์ในแถบอาเซียน การเติบโตของค้าปลกีและการบริโภคภายในประเทศ 

ตลาดสหรัฐปรับตวัเพิ่มเลก็น้อย +0.48%  
เศรษฐกิจสหรัฐฯ เติบโตดีอยา่งตอ่เนื่อง เป็นผลมาจากตลาดแรงงานที่มีการจ้างงานเต็มที่ ซึง่มีปัจจยัสนบัสนนุจาก  
1) ความเช่ือมัน่ของภาคธุรกิจต่อนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ และปัจจัยบวกจากนโยบายที่เอือ้ต่อธุรกิจของ Trump ที่อาจน าไปสู ่             
การลงทนุของภาคเอกชนท่ีชะลอมาเป็นระยะเวลานาน และ  
2) การบริโภคที่มีแนวโน้มดีขึน้ตอ่เนื่อง จากรายได้จากการจ้างงานท่ีเพิ่มขึน้และการกลบัมาของภาวะเงินเฟอ้อยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป จึง
เป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายมากขึน้ ทัง้นี ้จากอปุสงค์ภายในประเทศที่เติบโตดี และตลาดแรงงานที่เร่ิมตึงตวั คาดว่าจะท าให้
อตัราเงินเฟอ้กลบัสูก่รอบเปา้หมายของ Fed ที่ 2% ได้เร็วขึน้  

เดือนกรกฎาคม 2560 
ตลาดญ่ีปุ่ นปรับตวัลดลงเลก็น้อย -0.54%  
ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) มีแนวโน้มคงดอกเบีย้นโยบายไว้ตลอดปี 2017 เนื่องจากเงินเฟ้อในประเทศยงัคงไม่ฟืน้ตวั โดยอตัราเงินเฟ้อ
พืน้ฐานยงัอยูใ่นระดบัต ่าที่ 0.2%YOY ในไตรมาสแรกของปี 2017 จากการบริโภคในประเทศที่ยงัคงอ่อนแอต่อเนื่อง สว่นหนึ่งเป็นผล
จากค่าจ้างแรงงานที่ไม่ปรับตวัเพิ่มขึน้ เพราะหลายบริษัทยังกังวลเก่ียวกับผลประกอบการในระยะยาว ประกอบกับปัญหาสงัคม
ผู้สงูอายทุี่จะท าให้ขาดแคลนแรงงานมากยิ่งขึน้ในอนาคต จึงมีการจดัสรรเงินลงทนุไปใช้ลงทนุในเคร่ืองจกัรหรือหุ่นยนต์เพื่อการผลิต
มากกวา่ลงทนุในแรงงานคน และเลอืกให้ผลตอบแทนแรงงานเป็นโบนสัมากกวา่การปรับเพิ่มฐานเงินเดือน เพราะจะสามารถปรับเพิ่ม
หรือลดในปีต่อไปได้ตามสภาวะเศรษฐกิจ จากสถานการณ์ดงักลา่วยิ่งเพิ่มความกดดนัค่าจ้างแรงงานและท าให้การบริโภคฟืน้ตวัช้า 
โดยธนาคารกลางญ่ีปุ่ นมองว่าอตัราเงินเฟ้อจะยงัไม่ไปถึงเป้าหมาย 2% ในปี 2017-2018 นี ้BOJ จึงมีแนวโน้มคงดอกเบีย้นโยบาย
ระยะสัน้ไว้ที่ระดบั -0.1% และดอกเบีย้พนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ10 ปี ที่ประมาณ 0% เพื่อสง่เสริมการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
และเพื่อสนบัสนนุการออ่นคา่ของเงินเยนซึง่จะเป็นผลดีตอ่ก าไรของบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลกัทรัพย์โดยรวม และผู้สง่ออกตอ่ไป 
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ตลาดยโุรปปรับตวัลดลงเลก็น้อยที่ -0.40%  
การฟืน้ตวัของเศรษฐกิจยโูรโซนยงัคงไม่สะท้อนไปยงัอตัราเงินเฟ้อได้เด่นชดัมากนกั อีกทัง้ความไม่แน่นอนทางการเมืองของประเทศ
สมาชิก ธนาคารกลางยโุรป (ECB) จึงยงัไม่เร่งด าเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวดในปีนี ้แม้ ECB เร่ิมสง่สญัญาณชะลอการด าเนิน
นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายแล้วก็ตาม ทัง้นี ้ECB อาจเร่ิมถอนมาตรการผ่อนคลายทางการเงินอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งเป็นที่
คาดการณ์วา่ในการประชมุวนัท่ี 7 กนัยายน นี ้ECB อาจประกาศปรับลดวงเงินในการเข้าซือ้พนัธบตัรรัฐบาล (Quantitative Easing: 
QE) จาก 6 หมื่นล้านยโูรตอ่เดือน เหลอื 4 หมื่นล้านยโูรตอ่เดือน เร่ิมเดือนมกราคม 2018 เป็นระยะเวลา 6-9 เดือน ขณะที่การปรับเพิ่ม
อตัราดอกเบีย้อาจเร่ิมขึน้ในไตรมาส 3 ของปี 2018 นอกจากนัน้ต้องจบัตามองการเติบโตทางเศรษฐกิจในไตรมาส 3 ปี 2017 อาจถกู
กระทบจากความเสีย่งทางการเมืองในอิตาลี แม้ว่าการเลือกตัง้ผู้น าเยอรมนีในวนัที่ 24 กนัยายน จะไม่น่ากงัวลมากนกั เนื่องจากผู้มี
คะแนนนิยมน าทัง้สองฝ่ายเป็นผู้มีแนวคิดสนบัสนนุ EU อยา่งไรก็ตามการเลอืกตัง้ของอิตาลเีป็นสิ่งที่ต้องจบัตามองว่าจะมีขึน้ในเดือน
กนัยายนนี ้ซึง่หากพรรค M5S สามารถครองเสยีงข้างมากและจดัตัง้รัฐบาลได้ อาจสง่ผลให้มีการผลกัดนัการลงประชามติเพื่อถอนตวั
ออกจาก EU ในระยะตอ่ไปได้ 

ตลาดฮ่องกงปรับตวัเพิ่มขึน้คอ่นข้างสงูที่ +6.05%  
จากการสง่ออกที่ขยายตวัตอ่เนื่องจากการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจโลก รวมทัง้การบริโภคในประเทศที่ได้รับแรงกระตุ้นจากปัจจยัพืน้ฐาน
ทางเศรษฐกิจภายในประเทศเอง ได้แก่ อตัราการวา่งงานต ่าและความเช่ือมัน่ผู้บริโภคที่ปรับตวัดีอย่างต่อเนื่อง นอกจากนีท้ิศทางการ
เติบโตทางเศรษฐกิจค่อนข้างดีจากแรงหนนุของนโยบายกระตุ้นการผลิตด้วยเทคโนโลยีขัน้สงูและการบริโภคในประเทศ โดยมีปัจจยั
สนบัสนุน ได้แก่ การปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมไปสู่การผลิตสินค้าด้วยเทคโนโลยีขัน้สงูและสง่เสริมภาคบริการของประเทศตามแผน
ยทุธศาสตร์ Made in China 2025  

ตลาดสหรัฐปรับตวัเพิ่มขึน้ +1.93%  
ตามสภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่องจากตัวเลขการยื่นขอรับเงินช่วยเหลือจากการว่างงานในสหรัฐลดลงต ่ากว่า         
การคาดการณ์และเป็นตวัเลขที่ต ่าสดุในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นการจ้างงานในสหรัฐที่เพิ่มสงูขึน้โดยมีตวัเลขผู้ว่างงาน
เหลอืเพียง 4.4% ซึง่จากปัจจยัดงักลา่วจะสามารถหนนุเศรษฐกิจของสหรัฐตอ่ไปได้  

เดือนสิงหาคม 2560 
ตลาดญ่ีปุ่ นปรับตวัลดลง -1.40%  
ตลาดญ่ีปุ่ นยงัคงปรับตวัลดลงอย่างต่อเนื่องแม้ว่ายอดค้าปลีกเดือนกรกฎาคมจะเพิ่มขึน้ 1.9%yoy แต่ยงัถือว่าชะลอตวัลงจากเดือน
ก่อนหน้าที่เพิ่มขึน้ 2.2% yoy ทาง Moody’s ปรับเพิ่มคาดการณ์การ GDP ปรับญ่ีปุ่ นเป็นขยายตวั 1.5% จาก 1.1% อย่างไรก็ตาม อตัราเงิน
เฟอ้ที่อยูใ่นระดบัต ่ายงัคงเป็นความเสี่ยงส าคญัต่อเศรษฐกิจญ่ีปุ่ น รวมถึงปัญหาขาดแคลนแรงงานซึ่งเป็นอปุสรรคต่อการเติบโตของ
เศรษฐกิจประเทศ ลา่สดุเดือนกรกฎาคมอตัราเงินเฟอ้อยูท่ี่ 0.4% ฟืน้ตวัขึน้เพียงเลก็น้อยจากช่วงต้นปี ซึง่ยงัคงต ่ากวา่อตัราเปา้หมายที่ 
2% อยูม่าก ท าให้ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) มีแนวโน้มคงนโยบายการเงินแบบผอ่นคลายเพื่อสนบัสนนุเงินเฟ้อต่อไป นอกจากนีอ้ตัรา
ต าแหนง่งานวา่งที่เพิ่มขึน้สงูที่สดุในรอบ 27 ปี ในขณะที่ตวัเลขการว่างงานก็เป็นสถิติที่ต ่าที่สดุในรอบ 23 ปี  ซึ่งสดัสว่นต าแหน่งงานว่าง
ตอ่จ านวนผู้หางาน (job-to-applicant ratio) ที่ก าลงัเพิ่มสงูขึน้เร่ือยๆ นีเ้ป็นสญัญาณบง่บอกถึงการเร่ิมขาดแคลนแรงงานอนัเป็นผลมา
จากจ านวนประชากรวยัแรงงานท่ีลดลงและการเข้าสูส่งัคมผู้สงูอายอุยา่งเต็มที่ ทัง้นี ้ตลาดแรงงานท่ีตงึตวัจะกดดนัให้บริษัทญ่ีปุ่ นอาจ
ต้องปรับขึน้คา่แรงในไมช้่าซึง่จะเป็นผลบวกตอ่เงินเฟอ้ในระยะตอ่ไป 
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ตลาดยโุรปปรับตวัลดลง -1.05%  
ยงัคงปรับตวัลดลงอย่างต่อเนื่องจากความไม่แน่นอนทางการเมืองที่สง่ผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ของนกัลงทุนและผู้บริโภค แม้ว่า
ตวัเลขเศรษฐกิจของยโุรปจะเติบโตขึน้สะท้อนจากดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคยโูรโซนเดือนสิงหาคมติดลบที่ -1.5 ซึ่งเป็นตวัเลขที่ดีขึน้จาก           
-1.7 ในขณะท่ีดชันีความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจเดือนสิงหาคมลดลงสูร่ะดบั 29.3 จาก 35.6 ในเดือนกรกฎาคมและต ่ากว่าที่ตลาดคาด
วา่จะอยูท่ี่ระดบั 34.2 อีกทัง้ตลาดหุ้นยโุรปสว่นใหญ่ปรับตวัลงในช่วงสดุสปัดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากวิตกกงัวลต่อเหตกุารณ์ก่อการร้าย
ในสเปนซึ่งมีผู้ เสียชีวิต 14 ราย และบาดเจ็บอีกกว่า 100 ราย ทัง้นี ้ต้องติดตามผลการประชุมเศรษฐกิจประจ าปีของ Fed ที่เมือง           
แจ๊คสนั โฮล ติดตามดทู่าที ของ Fed, ECB และ BoJ ว่าจะสง่สญัญาณการด าเนินนโยบายการเงินอย่างไรจะปรับเปลี่ยนนโยบาย
การเงินหรือไม่ซึ่งจะสง่ผลต่อบรรยากาศการลงทนุในระยะถดัไป นอกจากนีย้งัคงต้องติดตามผลการเลือกตัง้เยอรมนีและอิตาลีในเดือน
กนัยายนเพื่อดแูนวโน้มการลงประชามติเพื่อถอนตวัออกจาก EU ในระยะตอ่ไป 

ตลาดฮ่องกงปรับตวัเพิ่มขึน้ +2.36%  
จากเศรษฐกิจมีแนวโน้มเติมโตอยา่งตอ่เนื่องสง่ผลให้อตัราการวา่งงานคงที่ในระดบัต ่าและนโยบายสง่เสริมการใช้จ่ายภายในประเทศ
ของรัฐบาลสง่ผลให้การบริโภคภายในประเทศขยายตวัต่อเนื่อง การลงทนุโดยรวมเติบโตได้ดีด้วยแรงหนนุของสดัสว่นการลงทนุของ
ภาครัฐที่เพิ่มขึน้ ส าหรับภาคการผลิตการลดก าลงัการผลิตสว่นเกินและการจดัการกบับริษัทที่ไม่มีประสิทธิภาพเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนีก้ารเติบโตอยา่งก้าวกระโดดของอตุสาหกรรมสนิค้าไฮเทคและการบริการท่ีเก่ียวข้องกบัเทคโนโลยีในคร่ึงปีแรกจะสง่ผลดีต่อ
เศรษฐกิจตอ่เนื่องในปี 2017 และปี 2018 ซึง่สอดคล้องกบัแผนยทุธศาสตร์ Made in China 2025 ดชันี PMI ภาคการผลิตของจีนเดือน
สงิหาคมเพิ่มขึน้สูร่ะดบั 51.7 จาก 51.4 ในเดือนกรกฎาคมซึง่เป็นตวัเลขที่สงูกวา่ที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 51.3 ประกอบกบั Moody’s ยงั
ปรับเพิ่มคาดการณ์การ GDP ของจีนในปีนี ้เป็นขยายตวั 6.8% จากเดิม 6.6% อย่างไรก็ตามจีนยงัคงเผชิญกบัความเสี่ยงของหนี ้
ภายในประเทศสงูจากนโยบายกระตุ้นอปุสงค์ภายในประเทศของรัฐบาล 

ตลาดสหรัฐเคลือ่นไหวในกรอบเดิมที่ +0.05%  
แม้จะมีความผนัผวนในระหว่างเดือนค่อนข้างมากแต่ยงัสามารถกลบัมาปิดบวกได้  เร่ิมด้วยความวิตกกังวลต่อสถานการณ์ทาง
การเมืองในสหรัฐหลังจากที่ปรึกษาทีมเศรษฐกิจของโดนัล ทรัมป์ ทยอยลาออก โดยล่าสุดนักวางกลยุทธ์ประจ าท าเนียบขาว           
นายสตีฟ แบนนอน ประกาศลาออกจากต าแหน่งซึ่งนายแบนนอนถือเป็นผู้ ที่มีบทบาทส าคัญในการจัดท านโยบายทัง้ในและ
ตา่งประเทศส าหรับฝ่ายบริหารของ โดนลั ทรัมป์ ซึง่ประเด็นนีน้กัลงทนุมองวา่จะท าให้การท างานของนายทรัมป์ ยุง่ยากขึน้และอาจจะ
ท าให้การออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจลา่ช้า อย่างไรก็ตามจากตวัเลข GDP 2Q2017 (รายงานครัง้ที่ 2) ขยายตวั 3% สงูกว่าตวัเลข
ประมาณการเบือ้งต้นที่ 2.6% และสงูกว่าที่นกัวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 2.7% ประกอบกบัการจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐเพิ่มขึน้ 
237,000 ต าแหน่งในเดือนสิงหาคมมากกว่าที่นกัวิเคราะห์ คาดการณ์ไว้ว่าจะเพิ่มขึน้ราว 185,000 ต าแหน่ง ซึ่งตวัเลขทางเศรษฐกิจ
ดงักลา่วถือวา่เป็นการสง่สญัญาณที่ดีท าให้ตลาดสามารถกลบัมาปิดบวกได้อีกครัง้ นอกจากนี ้ความเสยีหายจากพายเุฮอริเคนฮาร์วีย์ 
จะเบี่ยงเบนความสนใจของโดนลั ทรัมป์ เพื่อแก้ปัญหาในประเทศมากกว่าที่จะมุ่งโจมตีเกาหลีเหนือเหมือนในช่วงที่ผ่านมาท าให้
สถานการณ์โดยรวมดไูมรุ่นแรงและไมน่า่จะบานปลายแตย่งัต้องติดตามทา่ทีการตอบโต้จากเกาหลเีหนือตอ่ไป 

เดือนกันยายน 2560 
ตลาดญ่ีปุ่ นปรับตวัเพิ่มขึน้ +3.61%  
ตลาดญ่ีปุ่ นกลบัมาปิดบวกในรอบ 2 เดือน ตลาดเร่ิมขานรับการเติบโตดีเกินคาดของเศรษฐกิจญ่ีปุ่ นในไตรมาส 2 ปี 2017 โดยปัจจยั
หลกัมาจากการอปุสงค์ภายในประเทศ โดยเศรษฐกิจขยายตวั 2.5% QOQ การบริโภคภาคเอกชนซึ่งคิดเป็นสดัสว่นสองในสามของ 
GDP เติบโต 0.8% QOQ จากการใช้จ่ายในสนิค้าคงทนที่เพิ่มขึน้ เช่น รถยนต์และเคร่ืองใช้ภายในบ้าน ในขณะท่ีการลงทนุภาคเอกชน
ในสว่นที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศยัและการลงทนุภาครัฐเพิ่มขึน้ 0.5%QOQ และ 6%QOQ ตามล าดบั ส าหรับช่วงคร่ึงปีหลงั เศรษฐกิจญ่ีปุ่ นมี
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แนวโน้มขยายตวัตอ่เนื่องด้วยการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานส าหรับ Tokyo Olympic 2020 และการบริโภคภาคครัวเรือน โดยดชันีความ
เช่ือมัน่ผู้บริโภคเร่ิมปรับตวัดีขึน้ตัง้แต่ต้นปี นอกจากนี ้ภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตวัสงูจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สนบัสนุนให้เศรษฐกิจ
ญ่ีปุ่ นทัง้ปี 2017 เติบโต 1.3% 

ตลาดยโุรปปรับตวัเพิ่มขึน้ +3.82%  
ผลการเลอืกตัง้ของเยอรมนี ผา่นมาปรากฏวา่พรรคสหภาพประชาธิปไตยคริสเตียน (CDU) และพรรคสหภาพสงัคมคริสเตียน (CSU) 
ซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลของนางอังเกลา แมร์เคิล ได้รับชยัชนะในการเลือกตัง้สภาผู้แทนราษฎรเยอรมนีเป็นสมยัที่ 4 ซึ่งชยัชนะของ 
นางองัเกลา แมร์เคิล ช่วยท าให้นกัลงทนุคลายกงัวลต่อประเด็นการแยกตวัออกจากยโูรโซนเหมือนองักฤษ ผลเลือกตัง้ผู้น าเยอรมนีที่
เป็นไปตามคาดช่วยให้ฝร่ังเศสและเยอรมนีรวมถึงประเทศอื่นๆ ใน EU สามารถเดินหน้าแผนปฏิรูป EU ได้ ซึ่งจะเป็นผลบวกต่อความ
มัน่คงและเศรษฐกิจของ EU ในระยะยาว นอกจากนี ้ตวัเลขทางเศรษฐกิจอย่างดชันี PMI ภาคการผลิตเดือนกนัยายนเพิ่มขึน้สูร่ะดบั 
58.2 จาก 57.4 ในเดือนสงิหาคมสงูกวา่ที่ตลาดคาดไว้ที่ 57.1 และดชันีเช่ือมัน่ผู้บริโภคเดือนกนัยายนติดลบ 1.2 แต่เป็นตวัเลขที่ดีขึน้
จากเดือนสงิหาคมที่ติดลบ 1.5 ซึง่เป็นสญัญาณการเร่ิมฟืน้ตวัของเศรษฐกิจยโุรป 

ตลาดฮ่องกงปรับตวัลดลงเลก็น้อย -1.49%  
ดชันีหุ้นในฮ่องกง H-share และดชันีหุ้นในจีน A-shares ปรับตวัลดลงตามการปรับตวัลดลงรุนแรงของราคาหุ้นกลุม่อสงัหาริมทรัพย์ 
หลงัจากรัฐบาลท้องถ่ินออกมาตรการควบคมุการซือ้ขายบ้านเพิ่มเติม โดยมาตรการใหมก่ าหนดให้เจ้าของถือครองบ้านเป็นระยะเวลา 
2-3 ปีขึน้ไป จึงจะสามารถท าการขายต่อได้เพื่อเป็นการลดการเก็งก าไรระยะสัน้ของนกัลงทนุซึ่งมาตรการดงักลา่วเป็นสว่นหนึ่งของ
มาตรการควบคมุของทางการจีนเพื่อลดความเสีย่งจากปัญหาฟองสบู ่ซึง่ทางการจีนอาจจะพิจารณาเพิ่มความเข้มงวดในนโยบายภาค
อสงัหาริมทรัพย์และนโยบายการเงินต่อไป เพื่อแก้ปัญหาฟองสบู่ในตลาดอสงัหาริมทรัพย์และหนีใ้นระบบที่สงูซึ่งจะเป็นความเสี่ยง
ส าคญัตอ่การขยายตวัทางเศรษฐกิจในระยะยาว 

ตลาดสหรัฐปรับตวัเพิ่มขึน้ +1.93%   
ขานรับการฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ อยา่งไรก็ตาม ยงัต้องจบัตาแผนปฏิรูปภาษีครัง้ใหญ่ของนายโดนลั ทรัมป์ ที่เสนอให้ปรับลด
ภาษีเงินได้นิติบคุคลลงสูร่ะดบั 20% จากปัจจบุนัท่ีระดบั 35% และลดภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาขัน้สงูสดุลงสูร่ะดบั 35% จากปัจจุบนั
ที่ 39.6% และลดภาษีส าหรับธุรกิจขนาดเลก็ โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มศกัยภาพด้านการแข่งขนัในระบบเศรษฐกิจของสหรัฐฯ กระตุ้น
การจ้างงานและสนบัสนนุกลุม่คนท างานและภาคครัวเรือนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ อย่างไรก็ตาม ทัง้ หมดเป็นเพียงแผนเบือ้งต้นซึ่ง
แผนแผนปฏิรูปภาษีซึง่จะมีผลบงัคบัได้จริงจะต้องรอประกาศเป็นกฏหมายนัน่หมายความว่าจะต้องผ่านด่านความเห็นชอบของสภาผู้แทน
ราษฏรและวฒุิสภาของสหรัฐก่อน 

เดือนตุลาคม 2560 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรับตวัเพิ่ม +8.13%  
ตอบรับเชิงบวกหลงันายชินโซ อาเบะ ชนะการเลือกตัง้ได้ครองต าแหน่งนายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่ นติดต่อกนัเป็นสมยัที่ 3 และแม้ว่าผลโพลก่อน
การเลอืกตัง้จะชีว้า่คนสว่นมากไมพ่งึพอใจกบัรัฐบาลของนายอาเบะก็ตาม แตน่บัตัง้แตน่ายอาเบะประกาศยบุสภาและจดัการเลอืกตัง้
ในปลายเดือนกนัยายนที่ผ่านมา ดชันี NIKKEI225 ก็ปรับตวัเพิ่มขึน้มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งชยัชนะของนายอาเบะในครัง้นีจ้ะช่วยท าให้
นโยบายเศรษฐกิจ Abenomics สามารถด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่องซึ่งการด าเนินนโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลายจะสง่ผลดีต่อ
ความเช่ือมัน่ของนกัลงทนุและสภาวะเศรษฐกิจของญ่ีปุ่ นที่ก าลงัอยู่ในช่วงฟืน้ตวั อย่างไรก็ตาม ยงัคงต้องจบัตานโยบายเศรษฐกิจที่
ทางพรรค LDP จะผลกัดนัให้ผ่านงบกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมภายในปี 2017 และประกาศจะขึน้ภาษีการบริโภคจากปัจจุบนัที่ 8% 
เป็น 10% ในเดือนตลุาคม 2019 วา่จะสง่ผลกระทบตอ่การบริโภคภาคครัวเรือนซึ่งถือเป็นสดัสว่นกว่า 2 ใน 3 ของ GDP ญ่ีปุ่ นหรือไม ่
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สว่นนโยบายการเงิน หากนายอาเบะกลบัมาท าหน้าที่นายกรัฐมนตรี คาดว่านายฮารุฮิโกะ คโุรดะ ผู้ว่าธนาคารกลางญ่ีปุ่ นซึ่งจะหมดวาระ
ในเดือนเมษายน 2018 จะได้รับการแตง่ตัง้ตอ่อีกสมยั ซึง่นกัวิเคราะห์มองวา่ธนาคารกลางญ่ีปุ่ นจะคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย
ตอ่ไปเพื่อผลกัดนัให้อตัราเงินเฟอ้เข้าสูร่ะดบัเปา้หมายที่ 2%  

ตลาดยโุรปปรับตวัเพิ่ม +1.82%  
เป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์หลงัจากการประชุมวนัที่ 26 ตลุาคม 2017 ที่ผ่านมา ธนาคารกลางยโุรป หรือ ECB ประกาศมาตรการ
ผอ่นคลายนโยบายการเงิน (Quantitative Easing: QE) จาก 6 หมื่นล้านยโูรเป็น 3 หมื่นล้านยโูรต่อเดือนและขยายระยะเวลาการท า 
QE ออกไปอีก 9 เดือน จากเดิมที่จะสิน้สดุในเดือนธนัวาคม 2017 เป็นสิน้สดุในเดือนกนัยายน 2018 โดยไม่ได้กลา่วถึงระยะเวลาการ
สิน้สดุ QE และยืนยนัว่าจะคงดอกเบีย้ในระดบัต ่าต่อไปอีกระยะหลงัจากที่มาตรการ QE สิน้สดุลง เพื่อสนบัสนนุให้ระบบการเงินมี
สภาพคลอ่งอยา่งตอ่เนื่องและเพื่อผลกัดนัอตัราเงินเฟอ้ให้เข้าสูเ่ปา้หมายที่ 2% 

ตลาดฮ่องกงปรับตวัเพิ่มขึน้ +2.51%  
กลบัมาปิดบวกได้อีกครัง้หลงัจากปรับตวัลดลง -2.3% ในช่วงกลางเดือนตลุาคม 2017 ซึ่งนบัเป็นการปรับลดลงที่มากที่สดุนับตัง้แต่
เดือนพฤศจิกายน 2016 โดยปัจจยัหลกัมาจากการปรับตวัลดลงกว่า -5% ของหุ้นกลุม่พฒันาที่ดิน หลงัอตัราดอกเบีย้กู้ยืมระหว่าง
ธนาคารในฮ่องกง 3-month HIBOR ปรับตวัขึน้อยา่งมาก +3.62bps ซึง่นบัเป็นการเพิ่มขึน้ท่ีสงูที่สดุของปีนี ้เป็นผลจากทางการฮ่องกง
ดงึสภาพคลอ่งออกจากระบบราว 1 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ประกอบกบัการเทขายของนกัลงทนุที่กงัวลว่าอตัราดอกเบีย้กู้ยืมจะเพิ่ม
สงูขึน้อีกในระยะข้างหน้าจากนโยบายการเงินที่มีแนวโน้มเข้มงวดมากขึน้หลงัการประชุมสมชัชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์ (25 ตลุาคม 
2017) อยา่งไรก็ตาม หลงัจากการประชมุสบัเปลีย่นผู้น าในครัง้นี ้ประธานาธิบดี Xi Jinping มีอ านาจมากขึน้ ซึง่นกัวิเคราะห์มองว่าจะ
สง่ผลดีตอ่เสถียรภาพทางการเมือง และท าให้นโยบายการปฎิรูปเศรษฐกิจทัง้การปฎิรูปด้านอปุทาน การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
และการแก้ปัญหาคอรัปชัน่ของจีนเป็นไปอยา่งตอ่เนื่อง 

ตลาดสหรัฐปรับตวัเพิ่มขึน้ +2.22%  
ตลาดสหรัฐท า New High อยา่งตอ่เนื่อง ตอบรับประกาศผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนไตรมาส 3 ที่ออกมาดีเกินคาด ตวัเลขดชันี 
PMI ภาคการผลิตและ PMI ภาคบริการที่เพิ่มสงูขึน้ และตอบรับ GDP ไตรมาส 3 ของสหรัฐที่ขยายตวัดีเกินคาดที่ 3% สงูกว่าที่
นกัวิเคราะห์คาดว่าจะขยายตวัเพียง 2.5% ซึ่งถือเป็นสญัญาณที่ดีต่อภาพรวมของเศรษฐกิจโลก  เนื่องจากสหรัฐนบัเป็นประเทศ
เศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 1 ของโลก เมื่อ GDP สหรัฐขยายตวัจะส่งผลบวกไปยงัประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะประเทศคู่ค้า 
นอกจากนี ้ตลาดมีการคาดการณ์วา่นาย Jerome Powell จะมีโอกาสสงูสดุได้รับการเสนอช่ือเป็นประธาน Fed คนตอ่ไป ซึง่สง่ผลบวก
ตอ่ตลาดหุ้น เนื่องจากนาย Powell นา่จะมีการทิศทางการด าเนินนโยบายการเงินไมแ่ตกต่างจากนาง Yellen คือ น่าจะยงัขึน้ดอกเบีย้
อยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป 

เดือนพฤศจิกายน 2560 

ตลาดญ่ีปุ่ นปรับตวัเพิ่มขึน้ +3.28%  
ยงัคงปรับตวัขึน้ต่อเนื่องจาก GDP ไตรมาส 3/17 ที่ขยายตวัเพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อน +1.4% ซึ่งมาจากการขยายตวัของภาคสง่ออกเป็น
หลกัและยงัเป็นการขยายตวัของ GDP อยา่งตอ่เนื่อง 7 ไตรมาส แสดงให้เห็นวา่เศรษฐกิจญ่ีปุ่ นสามารถขยายตวัได้อยา่งคอ่ยเป็นค่อยไป 
จากการฟืน้ตวัของภาคการสง่ออกและเงินเยนท่ีมีแนวโน้มออ่นคา่ลงรวมถึงการฟืน้ตวัของอปุสงค์โลก แม้วา่ภาคการบริโภคในประเทศ
จะชะลอตวัลง นกัวิเคราะห์ยงัมองวา่นา่จะเป็นการลดลงชัว่คราวและนา่จะกลบัมาขยายตวัตามดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคลา่สดุเดือน 
ตลุาคม 2560 ที่เพิ่มขึน้อยา่งมากและดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ภาคบริการเดือนตลุาคม ที่เพิ่มขึน้สงูสดุในรอบ 2 ปี 
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ตลาดยโุรปปรับตวัลดลง -2.16%  
แม้วา่ตวัเลขเศรษฐกิจยโูรโซนอย่าง GDP ในไตรมาส 3/17 จะขยายตวัเพิ่มขึน้จากไตรมาส 2/17 จาก 2.3% เป็น 2.5% รวมถึงการที่
คณะกรรมาธิการยโุรปได้ปรับประมาณการ GDP ปีนีข้องยโูรโซนขึน้ +0.5ppt เป็น 2.2% YoY และปรับปี 2018 ขึน้ +0.3ppt เป็น 
2.1% YoY จากประมาณการครัง้ก่อนเมื่อเดือน พ.ค. จากการฟืน้ตวัของการบริโภคเอกชน เศรษฐกิจโลกที่ขยายตวัและอตัราการ
วา่งงานท่ีปรับลดลงตอ่เนื่อง อยา่งไรก็ตาม เศรษฐกิจของยโูรโซนยงัคงมีความเสีย่งหลายด้านจาก  
1) ความไมแ่นน่อนจากการเจรจา Brexit  
2) เงินยโูรท่ีแข็งคา่อยา่งมากในปีนี ้(กวา่ 11% เมื่อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ นบัตัง้แตต้่นปี)  
3) ความขดัแย้งทางการเมืองระหวา่งประเทศ เช่น บริเวณคาบสมทุรเกาหล ี 
4) ภาวะทางการเงินท่ีอาจตงึตวัขึน้ และ  
5) เศรษฐกิจจีนท่ีมีแนวโน้มชะลอตวัลง 

ตลาดฮ่องกงปรับเพิ่ม +3.30% 
ยงัคงสามารถปรับตวัเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องหลงัสิน้สดุการประชุมสมชัชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์ทางการจีนประกาศเดินหน้าเปิดเสรี
ทางการเงินให้นกัลงทนุตา่งชาติเข้ามาถือครองสถาบนัการเงินจีนมากขึน้ โดยจะผอ่นผนักฏเกณฑ์ให้นกัลงทนุต่างชาติสามารถถือหุ้นใหญ่
ในบริษัทหลกัทรัพย์ บริษัทจดัการกองทนุ และบริษัทประกนั ได้เกิน 50% สว่นธนาคารพาณิชย์สามารถถือหุ้นได้เพิ่มขึน้เป็น 30% จากเดิม 
20% ซึง่การเปิดเสรีดงักลา่วจะช่วยดึงดดูเม็ดเงินการลงทนุของต่างชาติให้เข้ามาในจีนมากขึน้ และยงัสามารถช่วยชดเชยผลกระทบ
จากกระแสเงินทนุไหลออก 

ตลาดสหรัฐปรับตวัเพิ่ม +2.81%  
ตลาดตอบรับเชิงบวกหลงัผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในไตรมาส 3/17 ออกมาดีเกินคาดรวมถึงตวัเลขข้อมลูยอดขายบ้าน
มือสองเดือนตลุาคม 2560 ที่เพิ่มขึน้ 2.0% มากกวา่ที่นกัวิเคราะห์คาดการณ์วา่จะเพิ่มขึน้เพียง 0.7% และตวัเลขการเร่ิมต้นสร้างบ้าน
เดือนตลุาคม 2560 เพิ่มขึน้ 13.7% yoy สูร่ะดบั 1.29 ล้านยนูิต ซึง่เป็นผลมาจากการเร่ิมสร้างบ้านที่เพิ่มขึน้ในเขตมิดเวสท์และรัฐทาง
ใต้หลังได้รับความเสียหายที่เกิดขึน้จากพายุเฮอร์ริเคน นอกจากนีน้ักลงทุนคาดหวัง เชิงบวกต่อมาตรการปฏิรูปภาษีหลังจากที่
โดนลัทรัมป์ประกาศวา่ จะปรับลดภาษีครัง้ใหญ่เพื่อให้เป็นของขวญัส าหรับชาวอเมริกนัในวนัคริสต์มาสปีนี ้

การลงทุนของกองทุน 

 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสสตาร์ 9 (ASP-STAR9) 

กองทุนเปิดแอสเซทพลสัสตาร์ 9 (ASP-STAR9) มีนโยบายลงทุนตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ้เงินฝาก ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน 
หลกัทรัพย์และหรือ ทรัพย์สนิในตา่งประเทศตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนดหรือให้ความเห็นชอบให้ลงทนุได้โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชี
ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิกองทุน ทัง้นี ้กองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ในต่างประเทศ              
ซึ่งเป็นผู้น าในกลุ่มธุรกิจหรือ อุตสาหกรรมที่ลงทุน มีปัจจัยพืน้ฐานดีและมีการเติบโตของธุรกิจสงู และ/หรือหุ้นที่เป็นส่วนประกอบ
ใน MSCI All Country World Index โดยผู้จดัการกองทนุจะปรับสดัสว่นการลงทนุระหว่างตราสารทุนและตราสารหนีไ้ด้ตัง้แต่ร้อยละ  0 – 100% ของ
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ เพื่อให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์  ในแต่ละขณะ โดยกองทนุมีนโยบายป้องกนัความเสี่ยงจากอตัรา
แลกเปลีย่นตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ 
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กองทุนเปิดแอสเซทพลัสสตาร์ 9 
ผลการด าเนินงานย้อนหลังของกองทุน 

รอบระยะเวลา 1 ปี สิน้สุดวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2560 
(NAV ณ 30 พฤษจิกายน 2560 = 9.9623 บาท) 

ASP-STARS9 ตัง้แต่ต้นปี 
3 เดือน  

(ตามเวลา) 
6 เดือน  

(ตามเวลา) 
1 ปี 1 
(ต่อปี) 

3 ปี 1 
(ต่อปี) 

5 ปี 1 
(ต่อปี) 

10 ปี 1 
(ต่อปี) 

ตัง้แต่จัดตัง้
กองทุน 2 

ผลตอบแทนของกองทนุรวม 18.20% 5.53% 10.24% 19.16% -0.63% - - -0.08% 

ผลตอบแทนดชันีชีว้ดั * 14.45% 2.99% 6.25% 15.53% 5.33% - - 5.72% 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 

(standard deviation) 
8.84% 9.15% 9.14% 8.93% 12.76% - - 12.21% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 

(standard deviation) * 
3.59% 2.81% 3.36% 3.82% 6.03% - - 5.65% 

Information Ratio 0.51% 1.36% 1.05% 0.43% -0.58% - - -0.59% 

หมายเหตุ : 

- วนัท่ีจดทะเบียนกองทนุ 13 ธนัวาคม 2556  

- * 1. ดชันี MSCI All Country World Index (Hedged) ในสดัสว่น 50% ปรับด้วยอตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่ค านวณ
ผลตอบแทน 

  2. ดชันี JP Morgan Global Aggregate Bond Index TR (Unhedged) ในสดัสว่น 50% ปรับด้วยอตัราแลกเปลี่ยน 
ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน 

- 1 % ตอ่ปี 

- 2 % ตอ่ปี ยกเว้นกรณีที่กองทนุจดัตัง้ไมถ่ึง 1 ปี จะเป็นผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้จริง 

- การวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ได้จดัขึน้ตามประกาศสมาคมบริษัทจดัการลงทนุท่ี สจก.ร.1/2559 

- ผลการด าเนินงานของกองทนุรวมเป็นผลการด าเนินงานหลงัหกัคา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ รับฝากทรัพย์สนิ หรือ
คา่ใช้จ่ายตา่งๆ 

- ผลการด าเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลติภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิ่งยนัถึง
ผลการด าเนินงานในอนาคต 

 

 

 
 

ข้อมูลอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน 
(Portfolio Turnover Ratio) 

ณ สิน้รอบ 30 พฤศจิกายน 2560 
 

N/A 
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หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้ค านวณมูลค่าหลกัทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการค านวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคม          
บริษัทจดัการกองทนุ (AIMC) 
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ค าอธิบายการจัดอนัดับตราสารของสถาบนัจัดอันดับความน่าเชื่อถอื 
AAA เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุและมีความเสีย่งต ่าที่สดุ บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้น

ในเกณฑ์สงูสดุ ความเปลีย่นแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะสง่ผลกระทบน้อยมาก 
AA มีความเสีย่งต า่มาก มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูมาก แตอ่าจได้รับ

ผลกระทบจากความเปลีย่นแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกวา่อนัดบัเครดิตที่สงูกวา่ 
A มีความเสีย่งในระดบัต า่ มีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูแตอ่าจได้รับ

ผลกระทบจากความเปลีย่นแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกวา่อนัดบัเครดิตที่สงูกวา่ 
BBB มีความเสีย่งและมคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์ปานกลาง ความผนัผวนท่ี

เกิดขึน้จากการเปลีย่นแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลให้ความสามารถในการช าระหนีล้ดลงเมื่อ
เทียบกบัอนัดบัเครดติที่สงูกวา่ 

T1+ เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุ บริษัทมีความสามารถในการช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ในเกณฑ์สงู ซึง่ผู้ออกที่
ได้รับอนัดบัเครดิตในระดบัดงักลา่วที่มเีคร่ืองหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนดัช าระ
หนีท้ี่สงูยิ่งขึน้ 

F1+ เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุ บริษัทมีความสามารถในการช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ในเกณฑ์สงู ซึง่ผู้ออกที่
ได้รับอนัดบัเครดิตในระดบัดงักลา่วที่มเีคร่ืองหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนดัช าระ
หนีท้ี่สงูยิ่งขึน้ 

 

  



กองทนุเปิดแอสเซทพลสัสตาร์ 9  16 

    



กองทนุเปิดแอสเซทพลสัสตาร์ 9  17 

 



กองทนุเปิดแอสเซทพลสัสตาร์ 9  18 

 

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสสตาร์ 9 

ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

รอบปีบัญช ีตัง้แต่วนัที่ 1 ธันวาคม 2559 ถงึวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 
   

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
จ านวนเงนิ ร้อยละ 

หน่วย : (พันบาท) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

1. คา่ธรรมเนียมการจดัการ 1  -   -  

2. คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 1 25.29   0.03  

3. คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 1 1,264.40   1.61  

4. คา่ที่ปรึกษาการลงทนุ - - 

5. คา่ใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ สง่เสริมการขาย   

     ในช่วงการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก 1 (IPO) - - 

6. คา่ใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ สง่เสริมการขาย   

     ในช่วงหลังการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก 1 (หลงั IPO) - - 

7. คา่ประกาศ NAV ในหนงัสอืพิมพ์ 1 -  -    

8. คา่สอบบญัชี 2 50.80  0.06  

9. คา่ใช้จ่ายอื่น ๆ   7.07 0.01    

10. คา่ใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 589.08 0.75 

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด 3  1,347.56   1.71  

     
หมายเหต ุ   
1. รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม   
2. คา่สอบบญัชี, คา่ธรรมเนียมธนาคาร, คา่ไปรษณีย์  (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม)  
3. ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ที่เกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
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ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเน่ืองจากการใช้บริการ 

ด้วยบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จ ากัด ในฐานะผู้ จัดการกองทุนได้รับการบริการข้อมูลจากบุคคล               
ผู้ ให้บริการ ได้แก่ คู่ค้าต่างๆ เป็นต้น อนัเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดงักล่าว เช่น บทวิเคราะห์วิจัยภาพรวม
เศรษฐกิจทัง้ภายในและต่างประเทศ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทนุ รวมถึงตลาดตราสารหนี ้ภาวะสงัคมการเมืองและภาวะ
อุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงปัจจัยพืน้ฐานของธุรกิจรายบริษัทที่กองทุนลงทุน ประกอบกับการได้รับเชิญให้เข้าร่วม 
Company Visit และ การสมัมนาต่างๆ ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ในการน ามาใช้วิเคราะห์ปัจจัยเพื่อการตดัสินใจลงทนุเพื่อ
ผลประโยชน์ของกองทนุและผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นหลกั จึงขอเปิดเผยรายช่ือบคุคลที่เป็นผู้ให้บริการ ดงันี  ้
 

Fixed Income 

Thai Commercial Banks 

 BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LTD 

 BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LTD 

 CIMB THAI BANK PUPBLIC COMPANY LTD 

 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PLC. 

 KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LTD 

 KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

 KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LTD 

 SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LTD 

 STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

 THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LTD 

 TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

 TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

 UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

LAND AND HOUSES RETAIL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

Foreign Banks Branches 

 BANK OF AMERICA N.A. 

 BANK OF CHINA LIMITED 

 BNP PARIBAS 

 CITIBANK, N.A. 

 DEUTSCHE BANK AG 

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD 
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Fixed Income 

Securities 

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

FINANSA SECURITIES LIMITED 

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 

FIF 

Fixed Income 

Turkiye Garanti Bankasi AS (Garanti Bank) 

SG Issuer Societe Generale (SG ISSUER) 

Turkiye Vakiflar Bankasi TAO (VakifBank) 

Yapi ve Kredi Bankasi (YapiKredi Bank) 

Commerzbank AG 

Master Fund 

FIL Investment Management Luxembourg SA 

Franklin Templeton International Services Sarl 

E.I. Sturdza Strategic Management Ltd 

AXA Fund Management SA 

BlackRock Investment Management UK Ltd 

Transfer Agent/Agent 

FIL Investment Management Luxembourg SA 

UOB Kay Hian Securities (Thailand) PCL 

SS&C Fund Services Ireland 

State Street Bank Luxembourg S.C.A. 

LGT 

Securities 

UOB Kay Hian Securities (Thailand) PCL 

Asia Plus Securities Company Limited 

KT ZMICO Securities 

Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PCL 
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Equity 

Brokers 

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 

Krungsri Securities Public Company Limited 

Credit Suisse Securities (Thailand) Limited 

Bualuang Securities Public Company Limited 

Brokers 

Kasikorn Securities Public Company Limited 

Phatra Securities Public Company Limited 

SCB Securities Company Limited 

CIMB Securities (Thailand) Company Limited 

Yuanta Securities (Thailand) Company Limited 

Kgi Securities (Thailand) Company Limited 

JPMorgan Securities (Thailand) Limited 

Tisco Securities Company Limited 

D.B.S. Vickers Securities Company Limited 

Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited 

Thanachart Securities Public Company Limited 

KTZMICO Securities Company Limited 

RHB Securities (Thailand) Public Company Limited 

Trinity Securities Company Limited 

UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Company Limited 
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รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง   
ประจ าปี พ.ศ. 2560 

ล าดับ รายช่ือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
1 บริษัท เอเซีย พลสั กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน)  
2 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ากดั  
3 บริษัทที่ปรึกษา เอเซีย พลสั จ ากดั  
4 นายนภดล รมยะรูป 
5 นางจีรภทัร พิมานทิพย์  
6 นายพิทเยนท์ อศัวนิก 
7 นายโสภณ บณุยรัตพนัธุ์  
8 นายรัชต์ โสดสถิตย์ 
9 นายพงศ์พนัธ์ อภิญญากลุ 

10 นายไมตรี โสตางกรู 
11 นางสาวฤด ีปติอารยกลุ 
12 นายปิยวฒัน์ ธรรมนนัท์4/ 
13 นายกมลยศ สขุมุสวุรรณ2/ 
14 นางสาวทิพย์วด ี อภิชยัสิริ3/ 
15 นายณฐัพล  จนัทร์สิวานนท์5/ 
16 นางสาวสกลุลกัษณ์ บญุมาก 
17 นางสาวภทัรวรรณ ตริตานิภากลุ6/ 
18 นายกฤช โคมิน1/ 
19 นายธนาชิต ตัง้สขุสนัต์ 
20 นายเมธวฒัน์ วอ่งกิจ 
21 นายไกรสร โอภาสวงการ 
22 นายคมสนั  ผลานสุนธิ 
23 นายวิศรุต  ปรางมาศ 
24 นายณฐัพงษ์ จนัทร์หอม 
25 นางธนพร ตัง้มณีนิมิตร 
26 นายธนธัช  โตสกลุวงศ์  
27 นางกสุมุาลย์  ศรีสอ้าน  
28 นางสาวพิมพ์ศิริ ชีพสตัยากร 
29 นายวีระศกัดิ ์ ศภุคติธรรม 
30 นางสาวภทัรา  ฉายรัศมีวงศ์  

หมายเหต ุ: 

 

1/ เร่ิมเป็นบคุคลท่ีเก่ียวข้องตัง้แตว่นัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 
2/ เร่ิมเป็นบคุคลท่ีเก่ียวข้องตัง้แตว่นัท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2560 
3/ เร่ิมเป็นบคุคลท่ีเก่ียวข้องตัง้แตว่นัท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
4/ ออกจากการเป็นบคุคลท่ีเก่ียวข้องตัง้แตว่นัท่ี 17 มิถนุายน พ.ศ. 2560 
5/ เร่ิมเป็นบคุคลท่ีเก่ียวข้องตัง้แตว่นัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2560 
6/ ออกจากการเป็นบคุคลท่ีเก่ียวข้องตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

 ทัง้นี ้ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดการท าธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุรวมได้ท่ี website บริษัทจดัการ  www.assetfund.co.th 

http://www.asset/
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รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม 
 

 ช่ือกองทุน ผู้จัดการกองทุน 
วันที่เร่ิมบริหาร

กองทุน1 
1 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัตราสารหนี ้(ASP) นางสาวสกลุลกัษณ์ บญุมาก 1/10/2558 
2 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัตราสารหนี ้2 (ASP2) นางสาวฤดี ปติอารายกลุ 26/9/2555 
3 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัเอไอตราสารหนี ้1 ห้ามขายผู้ลงทนุรายยอ่ย      

(ASP-AIF1) 
นางสาวสกลุลกัษณ์ บญุมาก 1/10/2558 

4 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัเอไอตราสารหนี ้5 ห้ามขายผู้ลงทนุรายยอ่ย         
(ASP-AIF5) 

นางสาวสกลุลกัษณ์ บญุมาก 1/10/2558 

5 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัเอไอเทิร์มฟันด์ 2Y5 (ASP-AITF2Y5) นายรัชต์ โสดสถิตย์ / นางสาวฤดี ปติอารยกลุ 16/3/2559 
6 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัเอไอเทิร์มฟันด์ 2Y6 (ASP-AITF2Y6) นายรัชต์ โสดสถิตย์ / นางสาวฤดี ปติอารยกลุ 27/7/2559 

7 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัเอไอเทิร์มฟันด์ 2Y7 (ASP-AITF2Y7) นายรัชต์ โสดสถิตย์ / นางสาวฤดี ปติอารยกลุ 30/8/2559 
8 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัเอไอเทิร์มฟันด์ 2Y8 (ASP-AITF2Y8) นายรัชต์ โสดสถิตย์ / นางสาวฤดี ปติอารยกลุ 28/9/2559 
9 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัเอไอเทิร์มฟันด์ 2Y9 (ASP-AITF2Y9) นายรัชต์ โสดสถิตย์ / นางสาวฤดี ปติอารยกลุ 20/10/2559 
10 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัเอไอเทิร์มฟันด์ 3Y1 (ASP-AITF3Y1) นายรัชต์ โสดสถิตย์ / นางสาวฤดี ปติอารยกลุ 28/4/2558 
11 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัเอไอเทิร์มฟันด์ 3Y2 (ASP-AITF3Y2) นายรัชต์ โสดสถิตย์ / นางสาวฤดี ปติอารยกลุ 23/9/2558 
12 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัเอไอเทิร์มฟันด์ 3Y3 (ASP-AITF3Y3) นายรัชต์ โสดสถิตย์ / นางสาวฤดี ปติอารยกลุ 18/5/2559 
13 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1 (ASP-AITF5Y1) นายรัชต์ โสดสถิตย์ / นางสาวฤดี ปติอารยกลุ 27/11/2558 
14 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัเอเช่ียนสเปเชียลซิททเูอชัน่ส์ (ASP-ASIAN) นายณฐัพล จนัทร์สิวานนท์ 30/6/2560 
15 กองทนุเปิดแอสเซทพลสับริค (ASP-BRIC) นายณฐัพล จนัทร์สิวานนท์ 30/6/2560 
16 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัไชน่า (ASP-CHINA) นายณฐัพล จนัทร์สิวานนท์ 30/6/2560 
17 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั ตราสารหนี ้เดลี่ พลสั ห้ามขายผู้ลงทนุรายยอ่ย 

(ASP-DPLUS) 
นายณฐัพล จนัทร์สิวานนท์ / นายรัชต์ โสดสถิตย์         30/6/2560 

18 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัตราสารทนุเพ่ือการเลีย้งชีพ (ASP-ERF) นายกมลยศ สขุมุสวุรรณ 20/4/2560 
19 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัยโุรปพร็อพเพอร์ตี ้(ASP-EUPROP) นายณฐัพล จนัทร์สิวานนท์ 30/6/2560 
20 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัยโุรปแวล ู(ASP-EUROPE VALUE) นายณฐัพล จนัทร์สิวานนท์ 30/6/2560 
21 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั ตราสารหนีต้า่งประเทศ พลสั ห้ามขายผู้ลงทนุ 

รายยอ่ย (ASP-FFPLUS) 
นายณฐัพล จนัทร์สิวานนท์ / นายรัชต์ โสดสถิตย์  30/6/2560 

22 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั เฟล็กซิเบิล้ พลสั (ASP-FLEXPLUS) นายกมลยศ สขุมุสวุรรณ 2/8/2560 
23 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัตราสารหนีเ้พ่ือการเลีย้งชีพ (ASP-FRF) นางสาวฤดี ปติอารายกลุ 1/10/2558 
24 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัโกลบอลอลัโลเคชัน่ (ASP-GAF) นายณฐัพล จนัทร์สิวานนท์ 30/6/2560 
25 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัก าไรปันผล (ASP-GDF) นายกฤช โคมิน 14/6/2560 
26 กองทนุเปิด แอสแซทพลสั โกลบอล อินคมั พลสั (ASPGIPLUS) นายณฐัพล จนัทร์สิวานนท์ / นายรัชต์ โสดสถิตย์  30/6/2560 
27 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัหุ้นระยะยาวทวีก าไร (ASP-GLTF) นางสาวทิพย์วดี อภิชยัสิริ 14/6/2560 
28 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัโกลด์ (ASP-GOLD) นายณฐัพล จนัทร์สิวานนท์ 30/6/2560 
29 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัเอชเอสไอ (ASP-HSI) นายณฐัพล จนัทร์สิวานนท์ 30/6/2560 
30 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัหุ้นระยะยาว  (ASP-LTF) นางสาวทิพย์วดี อภิชยัสิริ 14/6/2560 
31 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัทวีเงินออม 1  (ASP-MMF1) นางสาวสกลุลกัษณ์ บญุมาก 1/10/2558 
32 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัทวีเงินออม 2  (ASP-MMF2) นางสาวสกลุลกัษณ์ บญุมาก 1/10/2558 
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วันที่เร่ิมบริหาร

กองทุน1 
33 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัหุ้นผสมตราสารหนีเ้พ่ือการเลีย้งชีพ (ASP-MRF) นายกฤช โคมิน 14/6/2560 
34 กองทนุเปิดแอสเซทพลสันิปปอนโกรท  (ASP-NGF) นายณฐัพล จนัทร์สิวานนท์ 30/6/2560 
35 กองทนุเปิดแอสเซทพลสันิคเคอิ 225 (ASP-NKY225) นายณฐัพล จนัทร์สิวานนท์ 30/6/2560 
36 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัออยล์ (ASP-OIL) นายณฐัพล จนัทร์สิวานนท์ 30/6/2560 
37 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัไพร์ม 4 (ASP-PRIME4) นายกมลยศ สขุมุสวุรรณ 20/4/2560 
38 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัไพร์ม 5 (ASP-PRIME5) นายกมลยศ สขุมุสวุรรณ 20/4/2560 
39 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั โรโบติกส์ (ASP-ROBOT) นายณฐัพล จนัทร์สิวานนท์ 4/9/2560 
40 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั โรโบติกส์ เพื่อการเลีย้งชีพ  

(ASP-ROBOTRMF) 
นายณฐัพล จนัทร์สิวานนท์ 23/11/2560 

41 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัเอสแอนด์พี 500 (ASP-S&P500) นายณฐัพล จนัทร์สิวานนท์ 30/6/2560 
42 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี ้(ASP-SME) นางสาวทิพย์วดี อภิชยัสิริ 2/8/2560 
43 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี ้หุ้นระยะยาว         

(ASP-SMELTF) 
นางสาวทิพย์วดี อภิชยัสิริ 23/11/2560 

44 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัสตาร์ 9 (ASP-STARS9) นายณฐัพล จนัทร์สิวานนท์ 30/6/2560 
45 กองทนุเปิดแอสเซทพลสั Strategic ( ASP-STRATEGIC) นายณฐัพล จนัทร์สิวานนท์ 30/6/2560 
46 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัตราสารหนีท้วีทรัพย์ 2 (ASP-TFIXED2) นางสาวสกลุลกัษณ์ บญุมาก 1/10/2558 
47 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัตราสารหนีท้วีทรัพย์ 3 (ASP-TFIXED3) นางสาวสกลุลกัษณ์ บญุมาก 1/10/2558 
48 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัตราสารหนีท้วีทรัพย์ 4 (ASP-TFIXED4) นางสาวสกลุลกัษณ์ บญุมาก 1/10/2558 
49 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัตราสารหนีท้วีทรัพย์ 5 (ASP-TFIXED5) นางสาวสกลุลกัษณ์ บญุมาก 1/10/2558 
50 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัตราสารหนีท้วีทรัพย์ 7 (ASP-TFIXED7) นางสาวสกลุลกัษณ์ บญุมาก 1/10/2558 
51 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัตราสารหนีท้วีทรัพย์ 9 (ASP-TFIXED9) นางสาวสกลุลกัษณ์ บญุมาก 1/10/2558 
52 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัตราสารหนีท้วีทรัพย์ 10 (ASP-TFIXED10) นางสาวสกลุลกัษณ์ บญุมาก 3/8/2560 
53 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัหุ้นไทย (ASP-THEQ) นายกมลยศ สขุมุสวุรรณ 20/4/2560 

 1วนัที่ผู้จดัการกองทนุหลกัเร่ิมบริหารของกองทนุ ปรับปรุงข้อมลู ณ วนัที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
 



กองทนุเปิดแอสเซทพลสัสตาร์ 9  25 

 

รายชื่อผู้จัดการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 
 

 ช่ือกองทุน ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 

1 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัตราสารหนี ้(ASP)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายรัชต์ โสดสถิตย์/นางสาวฤดี ปติอารายกลุ/ 
นางสาวทิพย์วดี อภิชยัสิริ 

2 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัตราสารหนี ้2 (ASP2) 
3 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัเอไอตราสารหนี ้1 ห้ามขายผู้ลงทนุรายยอ่ย (ASP-AIF1) 
4 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัเอไอตราสารหนี ้5 ห้ามขายผู้ลงทนุรายยอ่ย (ASP-AIF5) 
5 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัเอไอเทิร์มฟันด์ 3Y1 (ASP-AITF3Y1) 
6 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัเอไอเทิร์มฟันด์ 3Y2 (ASP-AITF3Y2) 
7 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1 (ASP-AITF5Y1) 
8 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัเอเช่ียนสเปเชียลซิททเูอชัน่ส์ (ASP-ASIAN) 
9 กองทนุเปิดแอสเซทพลสับริค (ASP-BRIC) 
10 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัไชน่า (ASP-CHINA) 
11 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั ตราสารหนี ้เดลี่ พลสั ห้ามขายผู้ลงทนุรายยอ่ย  

(ASP-DPLUS) 
12 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัยโุรปพร็อพเพอร์ตี ้(ASP-EUPROP) 
13 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัยโุรปแวล ู(ASP-EUROPE VALUE) 
14 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั ตราสารหนีต้า่งประเทศ พลสั ห้ามขายผู้ลงทนุรายยอ่ย  

(ASP-FFPLUS) 
15 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั เฟล็กซิเบิล้ พลสั (ASP-FLEXPLUS) 
16 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัโกลบอลอลัโลเคชัน่ (ASP-GAF) 
17 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัก าไรปันผล  (ASP-GDF) 
18 กองทนุเปิด แอสแซทพลสั โกลบอล อินคมั พลสั (ASPGIPLUS) 
19 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัหุ้นระยะยาวทวีก าไร (ASP-GLTF) 
20 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัโกลด์ (ASP-GOLD) 
21 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัเอชเอสไอ (ASP-HSI) 
22 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัทวีเงินออม 1  (ASP-MMF1) 
23 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัทวีเงินออม 2 (ASP-MMF2) 
24 กองทนุเปิดแอสเซทพลสันิปปอนโกรท  (ASP-NGF) 
25 กองทนุเปิดแอสเซทพลสันิคเคอิ 225 (ASP-NKY225) 
26 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัออยล์ (ASP-OIL) 
27 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัไพร์ม 4 (ASP-PRIME4) 
28 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัไพร์ม 5 (ASP-PRIME5) 
29 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั โรโบติกส์ (ASP-ROBOT) 
30 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั โรโบติกส์ เพื่อการเลีย้งชีพ (ASP-ROBOTRMF) 
31 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัเอสแอนด์พี 500 (ASP-S&P500) 
32 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี ้(ASP-SME) 
33 กองทนุเปิด แอสเซทพลสั สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี ้หุ้นระยะยาว (ASP-SMELTF) 
34 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัสตาร์ 9 (ASP-STARS9) 
35 กองทนุเปิดแอสเซทพลสั Strategic (ASP-STRATEGIC) 
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36 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัตราสารหนีท้วีทรัพย์ 2 (ASP-TFIXED2) 
37 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัตราสารหนีท้วีทรัพย์ 3 (ASP-TFIXED3) 
38 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัตราสารหนีท้วีทรัพย์ 4 (ASP-TFIXED4) 
39 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัตราสารหนีท้วีทรัพย์ 5 (ASP-TFIXED5) 
40 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัตราสารหนีท้วีทรัพย์ 7 (ASP-TFIXED7) 
41 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัตราสารหนีท้วีทรัพย์ 9 (ASP-TFIXED9) 
42 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัตราสารหนีท้วีทรัพย์ 10 (ASP-TFIXED10) 
43 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัหุ้นไทย (ASP-THEQ) 

1วนัที่ผู้จดัการกองทนุหลกัเร่ิมบริหารของกองทนุ ปรับปรุงข้อมลู ณ วนัที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
 
 
 
 

 




































