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สรุปภาวะตลาดโดยรวม
ความกังวลเรื่อง Brexit และอุปทานน้ามันกลับมากดดันราคาน้ามันอีกทังตลาดหุ้น ตลาดยังคงเฝ้าคอยมาตราการของ
ธนาคารกลางของประเทศตางๆ ที่อาจตองออกมาตรการกระตุนเศรษฐกิจเพิ่มเติม
Weekly Market Performance
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ASP-THBOND

กองทุ น เปิ ด แอสเซทพลั ส ยุ โ รปแวลู (ASP-EUROPE
VALUE) เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมต่ างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder
Fund) คือ E.I. Sturdza Funds PLC :Strategic Europe
Value Fund (กองทุนหลัก)

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

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไทยบอนด์ (ASP-THBOND) เป็น
กองทุนตราสารหนีที่เน้นการลงทุนในสองส่วนหลัก ได้แก่
ตราสารหนีภาครัฐและตราสารหนีภาคเอกชนที่ได้รับการ
จัดอันดับ Investment Grade ( BBB up)

แนะน้าเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในระยะสัน โดยคาดว่า
ผลลัพธ์ประเด็นเรื่อง Brexit ได้สะท้อนอยู่ในราคาหุ้น
แล้ว โดยกองทุนได้รับผลกระทบเล็กน้อย เนื่องจากไม่
ถือหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ คาดว่า ธนาคารกลาง
ยุ โ รป(ECB) พร้ อ มส่ ง สั ญ ญาณว่ า จะใช้ ม าตรการ
ทั งหมดที่ มี อ ยู่ ต ราบเท่ า ที่ จ้ า เป็ น ซึ่ ง จะเป็ น จุ ด ที่ น่ า
กลับไปลงทุนอีกครัง

ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) มีโอกาสที่จะเพิ่มอัตรา
ดอกเบียน้อยลงรวมถึงนโยบายอัตราดอกเบียติดลบ
ส่งผลให้ใ นระยะยาวกระแสเงิ นลงทุน ไหลกลั บเข้า สู่
ประเทศก้ า ลั ง พั ฒ นา ปั จ จุ บั น Earning yield
SET เทีย บกับพันธบัตรไทย 10 ปี อยู่ ในระดั บ 2.50
เท่า ซึ่งเป็นระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยผลตอบแทนย้อนหลัง
6 ปี (ที่ระดับ 1.9 เท่า)

การลงทุนในตราสารหนีจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่จะ
ได้รับผลบวกจากนโยบายดอกเบียติดลบของประเทศ
ที่พัฒนาแล้วที่ส่งผลให้กระแสเงินไหลเข้า ประเทศที่
ก้าลังพัฒนา

Fund
1M
3M
6M
1Y
EUROPE VALUE -2.09% 0.71% -3.76% -0.20%
Benchmark

-6.24% -2.18% -9.40% -15.81%

Fund
ASP-SET50
Benchmark

1M
3M
6M
1Y
-0.91% 5.47% 18.61% -1.42%
-0.76% 5.20% 17.74% -5.05%

กองทุน ASP-THBOND เป็นกองทุนตราสารหนีที่มี
การกระจายการลงทุนที่เหมาะสมกับสภาวะดอกเบีย
ในปัจจุบัน
Fund
ASP-THBOND
Benchmark

1M
3M
6M
1Y
0.44% 0.26% 1.46% 2.42%
0.40% 0.23% 1.72% 3.24%
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มุมมองการลงทุน
พัฒนาการตัวเลขเศรษฐกิจ
•
•
•
•
•
•

US Change in Nonfarm Payrolls (Jun)
Germany Factory Orders (May)
Germany Industrial Production (May)
China FX Reserves (Jun)
China Headline CPI (Jun)
Thailand Consumer Confident Index (Jun)

+287k ( vs. +11k prev and +180k cons)
+0.0% MoM ( vs. -1.9% prev and +1.0% cons)
-1.3% MoM (vs. +0.5% prev and +0.1% cons
USD3,205.2bn (vs. 3,191.7bn prev and 3,167.0bn cons)
+1.9% YoY ( vs. +2.0% prev and +1.8% cons)
71.6 pts (vs. 72.6 pts prev)

ตลาดทุน
•
•

•
•

•
•

การจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm payroll employment) เดือน มิ.ย. เพิ่มขึน +2.87 แสนราย มากกว่าตลาดคาดที่ +1.8 แสนรายช่วย
บรรเทาความกังวลของตลาดก่อนหน้านี ที่ตัวเลข Nonfarm Payrolls เดือนก่อนเพิ่มขึนน้อยกว่าที่ตลาดคาดมาก
รายงานการประชุม ECB รอบเดือน มิ.ย. ชีถึงความกังวลจากการท้าประชามติ Brexit โดยคณะกรรมการต่างเห็นว่าหากอังกฤษเลือกที่จะ
ออกจากสหภาพยุโรป (EU) เศรษฐกิจของยูโรโซนจะโดนผลกระทบด้วย โดยเฉพาะด้านการค้าและตลาดการเงินโดยที่ประชุมยังคงแสดงความ
กังวลต่อเงินเฟ้อที่ยังคงอ่อนแอและห่างไกลจากเป้าหมายที่ 2% และย้าว่าพร้อมออกนโยบายผ่อนคลายเพิ่มเติมหากเงินเฟ้อยังคงมีแนวโน้มที่
จะออกห่างจากเป้าหมาย 2% ของกลุ่ม
ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ประกาศลดอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสีย่ ง (Countercyclical Capital Buffer Rate) จาก 0.5% เป็น
0% เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องและลดผลกระทบจากความผันผวนของตลาดการเงินจากกรณี Brexit
ทุนส้ารองระหว่างประเทศจีน (Foreign Exchange Reserves) เดือน มิ.ย. พลิกกลับมาเพิ่มขึน +13.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในเดือน มิ.ย.
เป็น 3.21 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
มุมมองการลงทุนในตลาดประเทศไทยในระยะ 3-6 เดือนให้น้าหนักเชิงบวก ส้าหรับ Valuation ของหุ้นไทยนันก็ยังไม่ถือว่าอยู่ในระดับที่แพง
ปัจจุบัน Earning yield SET เทียบกับพันธบัตรไทย 10 ปี อยู่ในระดับ 2.71 เท่า ซึ่งเป็นระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยผลตอบแทนย้อนหลัง 6 ปี (ที่ระดับ
1.9 เท่า)
มุมมองการลงทุนในตลาดต่างประเทศ ระยะสันโดยรวมเพิ่มน้าหนักการลงทุน

ตลาดตราสารหนี
•
•

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ อายุ 10 ปี ลดลง สู่ระดับ 1.37% แม้ว่าตัวเลข Nonfarm Payrolls เดือน มิ.ย. จะออกมาดี หลังตลาดคาด
ว่า Fed ไม่สามรถขึนดอกเบียได้ในปีนี เนื่องจากยังคงมีความเสี่ยงจากเศรษฐกิจของยุโรปหลัง Brexit ในขณะที่ อัตราผลตอบแทนพันธบัตร
เยอรมนี อายุ 10ปี ปรับตัวลงมาที่ระดับ -0.19%
มุมมองการลงทุนระยะสันแนะน้าขายท้าก้าไร / ลดน้าหนักการลงทุน โดยคาดว่าสินทรัพย์อื่นให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า อย่างไรก็ตามในระยะ
กลางแนวโน้มดอกเบียขาลงจากธนาคารแห่งประเทศไทย สนันสนุนตลาดตราสารหนี อีกทังทิศทางกระแสเงินทุนไหลกลับเข้าสู่ตลาดที่ก้าลัง
พัฒนา

ตลาดสินค้าโคภัณฑ์
•
•

แนะน้า Overweight ทองค้าที่ปรับตัวเพิ่มขึนปรับตัวสูงสุดที่ 1,366 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ราคาน้ามันได้รับปัจจัยกดดันจากความไม่แน่นอนทางการเมืองในยุโรป และอุปทานน้ามันในตลาดโลกที่เริ่มกลับมาอีกครัง จากประเทศไนจีเรีย
ท้าให้สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาน้ามัน WTI และ Brent ลดลงไป -8.1% และ -7.3% ตามล้าดับ

หมายเหตุ : ทังนี กองทุนต่างประเทศทุกกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม ดังนัน เนื่องจาก กองทุนไม่ได้ป้องกัน
ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทังจ้านวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับก้าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่้ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
เอกสารฉบับนีจัดท้าขึนเพื่อใช้เป็นข้อมูลเท่านัน ข้อมูลในเอกสารนีเป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่ค้าแนะน้าหรือความเห็นในการแทนค้าแนะน้าในกรณีใดๆทังสิน ข้อมูลใน
เอกสารนีไม่ใช่ส้าหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ใดๆ บริษัทได้จัดท้าและรวบรวมขึนด้วยความสุจริตและอยู่บนพืนฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ โดย
บริษัทและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทมิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทังนีข้อมูลที่ให้ไว้อาจ
เปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้า
โปรดท้าความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูล เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสีย่ งก่อนตัดสินใจลงทุน
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