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สรุปภาวะตลาดโดยรวม
ผลการประชุม BOE มีมติลดดอกเบี้ยนโยบายลง และเพิ่มวงเงิน QE สรางความหวังเชิงบวกในการลงทุน Risk on มีกระแสเงิน
หนุนตลาดหุนทั่วโลก ขณะที่ตลาดหุนไทย ผลการประชามติรางรัฐธรรมนูญผาน นําไปสูการเลือกตั้งตามกําหนด

Weekly Market Performance
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STRATEGIC ASSET ALLOCATION
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ASP-GOLD

ASP-SET50

ASP-ASIAN

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ (ASP-GOLD) เป็นกองทุน
ต่างประเทศประเภท Feeder Fund ที่ ลงทุนในกองทุ น
SPDR Gold Trust ที่ลงทุนในทองคําแท่ง 100% ในสกุล
เงินดอลลาร์สหรัฐ (Gold Billion in USD) ที่จดทะเบียนใน
ตลาดสิงคโปร์ ซึ่งมีเวลาใกล้เคียงกับประเทศไทย

กองทุนเปิดแอสเซทพลัส SET50 เป็นกองทุนตราสารทุน
โดยลงทุนในลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้า งอิงกั บ
ดัชนีหลักทรัพย์ SET50 โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุ น เปิ ด แอสเซทพลั ส เอเชี่ ย นสเปเชี ย ลซิ ท ทู เ อชั่ น ส์
(ASP-ASIAN) มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน
Fidelity Funds – Asian Special Situations ลงทุนใน
ตราสารทุนในทวีเอเชียแปซิฟิก ยกเว้นญี่ปุ่น

เพิ่ ม สั ด ส่ ว นการลงทุ น ในระยะสั้ น โดยคาดว่ า
ผลกระทบจาก Brexit ยังคงส่งผลให้กระแสเงินไหลเข้า
สินทรัพย์ Safe heaven ค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนตัวใน
ระยะสั้นหนุนราคาทองคํา

ปัจจัย Brexit สร้างกระแสเงินทุนไหลเข้าตลาดเอเชีย
มากถึง 15,000 เหรียญสหรัฐ คาด Fed มีโอกาสเพิ่ม
อั ต ราดอกเบี้ ย น้ อ ยลงจนถึ ง อาจจะต้ อ งลดอั ต รา
ดอกเบี้ยลง ส่งผลให้ในระยะยาว จะมีกระแสเงินลงทุน
จากประเทศที่พัฒนาแล้ว ไหลกลับเข้าสู่ประเทศกําลัง
พั ฒ นา ปั จ จุ บั น Earning yield SET เที ย บกั บ
พั น ธบั ต รไทย 10 ปี อยู่ ใ นระดั บ 2.71 เท่ า ซึ่ ง เป็ น
ระดั บ สูงกว่ า ค่า เฉลี่ย ผลตอบแทนย้ อนหลั ง 6 ปี (ที่
ระดับ 1.9 เท่า)

นโยบายดอกเบี้ยติดลบ ส่งผลให้กระแสเงินไหลกลับ
เข้าประเทศที่กําลังพัฒนา กองทุนเน้นลงทุนรายตัวใน
กลุ่มบริษัทที่ มีมูลค่า ตลาดต่ํา กว่า มูล ค่า อัตราการ
เติบ โตที่แ ท้จ ริง โดยมุ่ง เน้ นในบริษั ทชั้ นนํ า ทางด้ า น
เทคโนโลยี ที่มีความการประหยัดต่อขนาด
โดยกองทุนเพิ่มการลงทุนในกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย และ
กลุ่ ม IT และลดการลงทุ น ในกลุ่ ม การเงิ น กลุ่ ม
อุตสาหกรรม
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ASP-GOLD

1M
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0.45% 4.47% 17.53% 22.63%

Benchmark

0.18% 5.53% 17.88% 23.66%
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ASP-SET50
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1M
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3.74% 7.82% 17.10% 4.92%
3.81% 8.09% 16.10% 1.30%
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1M
3M
6M
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4.45% 10.15% 19.48% 3.19%
2.90% 5.60% 12.53% -1.90%
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มุมมองการลงทุน
พัฒนาการตัวเลขเศรษฐกิจ
•
•
•
•
•
•

US Core PCE (Jun)
US Nonfarm payroll (Jul)
Eurozone Composite PMI (Jul)
UK BoE Policy Rate (Aug)
China Foreign Exchange Reserves (Jul)
Japan Nikkei Composite PMI (Jul)

+1.6% YoY ( vs. +1.6 prev and cons)
255k ( vs. 292k prev and 180k cons)
53.2 pts ( vs. 53.1 prev and 52.9 cons)
0.25% ( vs. 0.5% prev and 0.25% cons)
$3201.1bn ( vs. $3205.2bn prev and $3200.0bn cons)
50.1 pts ( vs. 49.0 prev)

ตลาดทุน
•
•

•
•
•
•

ครม. ญี่ปุ่นอนุมัตงิ บประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม (Supplementary Budget) จํานวน 28.1 ล้านล้านเยน โดยบางส่วนจะอยู่ในรูปของ
เงินกู้ดอกเบี้ยต่ํา และการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในการลงทุนของภาครัฐโดยตรง (Government Expenditure) Yield พันธบัตร
ญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นและค่าเงินเยนแข็งค่าหลังนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาน่าผิดหวัง
ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) มีมติเป็นเอกฉันท์ (9-0) ลดอัตราดอกเบี้ยลง 25bps เป็น 0.25% ซึ่งเป็นไปตามที่ตลาดคาด โครงการปล่อยกู้
ดอกเบี้ยต่ําให้ธนาคารพาณิชย์ (Term Funding Scheme) กําหนดระยะเวลาชําระคืน 4 ปี เป็นจํานวน 1 แสนล้านปอนด์ เพื่อให้นโยบาย
ทางการเงินส่งผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจได้จริง โดยคิดอัตราดอกเบี้ยต่ําสุดที่ 0.25% สําหรับธนาคารที่สามารถปล่อยกู้ได้ตามเป้าหมาย และจะ
ดําเนินโครงการเป็นระยะเวลา 18 เดือน กลับมาใช้มาตรการ QE โดยการซื้อพันธบัตรรัฐบาล (Gilts) จํานวน 6 หมื่นล้านปอนด์ในระยะเวลา 6
เดือน และซื้อหุ้นกู้ภาคเอกชน (Corporate bonds) จํานวน 1 หมื่นล้านปอนด์ในระยะเวลา 18 เดือน
ธนาคารกลางจีน (PBoC) แถลงว่าจะใช้เครื่องมือทางการเงินต่างๆ เพื่อรักษาสภาพคล่องในตลาดให้เพียงพอและจะรักษาอัตราการเติบโต
ของสินเชื่อให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อไปในช่วงครึ่งหลังของปี โดยนโยบายทางการเงินจะมีความรอบคอบ ยืดหยุ่น และสามารถปรับเปลี่ยนได้
ตามความเหมาะสม
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยตามการคาดการณ์ของตลาด โดย กนง. คาดว่าเศรษฐกิจไทยมี
แนวโน้มขยายตัวใกล้เคียงกับการคาดการณ์ สําหรับอัตราแลกเปลี่ยน กนง. ระบุเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอาจส่งผลกดดันการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
ในระยะข้างหน้า แต่ยังมีเครื่องมืออื่น นอกเหนือจากอัตราดอกเบี้ยที่สามารถใช้ในการรักษาเสถียรภาพของค่าเงิน
จากผลโหวตอย่างไม่เป็นทางการ (94% ของผลคะแนนทั้งหมด) ประชาชนส่วนใหญ่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญ (61% / 39%) และคําถาม
พ่วง (58% / 42%) ซึ่งคาดว่าจะทําให้การเลือกตั้งเป็นไปตามโรดแมปหรือภายในไตรมาส 4 ปีหน้า
คงสัดส่วนการลงทุนในหุ้นระยะสั้น

ตลาดตราสารหนี้
•
•

ตลาดพันธบัตรสะท้อนข่าวการขยายการเข้าซื้อพันธบัตรของ BoE โดย Yield พันธบัตรของทั้งสหรัฐฯ และยุโรปปรับตัวลดลง ยังคงมีกระแส
เงินไหลเข้ากลุ่มทรัพย์สิน Safe heaven และ yield พันธบัตรเยอรมนี อายุ 10ปี ปรับระดับที่ -0.10% yield พันธบัตรญี่ปุ่น อายุ 10 ปี ปรับ
ระดับที่ -0.09% ในขณะที่ yield สหรัฐฯ คงตัวในระดับ 1.50%
มุมมองการลงทุนระยะในระยะกลางแนวโน้มดอกเบี้ยขาลงจากธนาคารแห่งประเทศไทย สนันสนุนตลาดตราสารหนี้ และทิศทางกระแสเงินไหล
กลับเข้าตลาดที่กําลังพัฒนา

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
•
•

แนะนําเพิ่มน้ําหนักการลงทุนในระยะสั้นในทองคําระยะสั้น
สต็อกน้ํามันดิบสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น +1.4 ล้านบาร์เรล เป็น 522.5 ล้านบาร์เรล สวนทางกับที่ตลาดคาดว่าจะลดลง -1.4 ล้านบาร์เรล ขณะที่
ปริมาณการผลิตน้ํามันดิบสหรัฐฯ ลดลง -5.5 หมื่นบาร์เรลต่อวัน เป็น 8.46 ล้านบาร์เรลต่อวัน ลดลงมากกว่าค่าเฉลี่ยของปีนี้ที่ 2 หมื่น
บาร์เรลต่อวัน

หมายเหตุ : ทั้งนี้ กองทุนต่างประเทศทุกกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม ดังนั้น เนื่องจาก กองทุนไม่ได้ป้องกัน
ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจํานวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ํากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลเท่านั้น ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คําแนะนําหรือความเห็นในการแทนคําแนะนําในกรณีใดๆทั้งสิ้น ข้อมูลใน
เอกสารนี้ไม่ใช่สําหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ใดๆ บริษัทได้จัดทําและรวบรวมขึ้นด้วยความสุจริตและอยู่บนพืน้ ฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ โดย
บริษัทและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทมิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทัง้ นี้ข้อมูลที่ให้ไว้อาจ
เปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้า
โปรดทําความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูล เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสีย่ งก่อนตัดสินใจลงทุน
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ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิง่ ยืนยันผลการดําเนินงานในอนาคต

