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สรุปภาวะตลาดโดยรวม
กระแสเงินจานวนมากไหลกลับเข้าสู่ตลาดที่กาลังพัฒนา ตลาดยังคงจับตามองมาตรการของธนาคารกลางในประเทศญี่ปุ่นและ
Fed ที่จะออกมาในสัปดาห์นี้
Weekly Market Performance

TH SET

US S&P500

EU STOXX600

HK HSI

JPNKY225

+17.13/ +1.15%

+13.29 / +0.61%

+2.41/ +0.71%

+305.02/ +1.41%

+129.40 / +0.78%

STRATEGIC ASSET ALLOCATION
Asset Allocation Model
ASP-THBOND
ASP-SET50
ASP-THEQ
ASP-S&P500
ASP
ASP-EUROPE VALUE
ASP-EUROPE PROPERTY
ASP-CSI300
ASP-GOLD
ASP-NKY225
ASP-OIL

Strategic

Tactical

42.25%
17.50%
17.50%
7.50%
3.50%
3.75%
1.65%
1.50%
1.70%
1.50%
1.65%

31.50%
21.50%
21.50%
8.00%
0.00%
4.40%
2.20%
1.70%
5.60%
1.70%
1.90%

ASP-EUROPE VALUE

ASP-SET50

ASP-ASIAN

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
โดยลงทุนในลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้า งอิงกั บ
ดัชนีหลักทรัพย์ SET50 โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไทยบอนด์ (ASP-THBOND) เป็น
กองทุนตราสารหนี้ที่เน้นการลงทุนในสองส่วนหลัก ได้แก่
ตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ได้รับการ
จัดอันดับ Investment Grade ( BBB up)

เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในระยะสั้น โดยคาดว่ากระทบ
จาก Brexit ได้สะท้อนอยู่ในราคาหุ้นแล้ว โดยกองทุน
ได้รับผลกระทบเล็กน้อย เนื่องจากเน้นการลงทุนใน
กลุ่มสินค้าบริโภคจาเป็น และกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟื่อยทั้งนี้
ECB ได้ส่งสัญญาณว่าจะใช้เครื่องมือทั้งหมดที่มีอยู่
ตราบเท่าที่จาเป็น ซึ่งจะเป็นจุดที่น่ากลับไปลงทุนอีก
ครั้ง โดยในเดื อนที่ผ่า นมากองทุนออกจาก ลดการ
ลงทุ น ใน Henkel และVisa เพิ่ ม การลงทุ น ใน
Red Eletrica และ Sophos

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 ไหลกลับเข้าสู่ประเทศกาลัง
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
เข้าประเทศที่กาลังพัฒนา กองทุนเน้นลงทุนรายตัวใน
กลุ่มบริษัทที่ มีมูลค่า ตลาดต่ากว่า มูล ค่า อัตราการ
เติบ โตที่แ ท้จ ริง โดยมุ่ง เน้ นในบริษั ทชั้ นน าทางด้ า น
เทคโนโลยี ที่มีความการประหยัดต่อขนาด
โดยกองทุนเพิ่มการลงทุนในกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟื้อย และ
กลุ่ ม IT และลดการลงทุ น ในกลุ่ ม การเงิ น กลุ่ ม
อุตสาหกรรม

Portfolio Code 1M
3M
6M
1Y
EUROPE VALUE 2.97% 0.37% 8.09% -4.24%

Portfolio Code 1M
3M
6M
1Y
ASP-SET50
6.27% 6.83% 21.77% 4.68%
BM
6.29% 6.79% 20.84% 0.59%

Portfolio Code 1M
3M
6M
1Y
ASP-ASIAN
5.38% 7.03% 20.34% -1.32%
BM
4.53% 1.53% 17.19% -5.43%

BM

1.31% -2.69% 6.21% -16.40%
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มุมมองการลงทุน
พัฒนาการตัวเลขเศรษฐกิจ
•
•
•
•
•
•
•

US Weekly Initial Jobless Claims
US Existing Home Sales (Jun)
US Retail Sales (Jun)
ECB Refinancing operations rate
ECB Deposit facility rate
Japan Exports (Jun)
Japan Imports (Jun)

253k ( vs. 254k prev and 265k cons)
5.57m units ( vs. 5.51m prev and 5.48m cons)
+0.6%MoM ( vs. +0.2 prev and +0.1 cons)
0% ( vs. 0% prev and cons)
-0.4% ( vs. -0.4% prev and cons)
-7.4%YoY ( vs. -11.3% prev and cons)
-18.8%YoY ( vs. -13.8% prev and -20.0% cons)

ตลาดทุน
•

•
•

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยและไม่ได้ออกนโยบายเพิ่มเติมในการประชุมเมื่อวานนี้ ซึ่งสอดคล้องกับที่ตลาดคาด โดยคง
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Refinancing operations rate) ที่ 0%, อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (Deposit facility rate) ไว้ที่ -0.4% และอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ (Marginal lending facility rate) ที่ 0.25% เนื่องจากต้องการรอดูผลกระทบจาก Brexit ก่อน โดย ECB กล่าวว่าอัตรา
ดอกเบี้ยจะคงอยู่ที่ระดับนี้หรืออาจต่ากว่านี้ในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น พร้อมกับย้าว่าการเข้าซื้อสินทรัพย์ต่อเดือนจะคงอยู่ที่ 8 หมื่นล้านยูโร
จนถึงเดือน มี.ค. 2017 หรืออาจขยายระยะเวลาการเข้าซื้อสินทรัพย์ออกไปอีกหากมีความจาเป็น นอกจากนี้ นาย Mario Draghi ยังได้แสดง
ความกังวลเกี่ยวกับหนี้ภาคธนาคารอิตาลีที่อยู่ในระดับสูง รวมทั้ง คาดว่า Brexit จะชะลออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจยุโรป และเห็นว่าควร
ที่จะรอดูผลกระทบก่อนออกนโยบายเพิ่มเติม
เงินเยนแข็งค่าขึ้นราว +0.8% เทียบดอลลาร์สหรัฐฯ หลังนาย Haruhiko Kuroda ประธานธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) กล่าวว่า BoJ ไม่มี
ความจาเป็นต้องใช้การอัดฉีดเงินโดยตรงให้แก่รัฐบาลหรือที่เรียกว่า Helicopter money พร้อมกันนี้ เขายังได้กล่าวว่า BoJ ยังมี
ความสามารถที่จะผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมด้วยวิธีอื่นๆหากจาเป็น
คงสัดส่วนการลงทุนในหุ้นระยะสั้น

ตลาดตราสารหนี้
•
•

ความเสี่ยงจากเศรษฐกิจของยุโรปหลัง Brexit ยังมีความไม่แน่นอน คงมีกระแสเงินไหลเข้ากลุ่มทรัพย์สิน Safe heaven และ yield พันธบัตรร
เยอรมัน อายุ 10 ปี ปรับระดับที่ -0.03% yield พันธบัตรญี่ปุ่น อายุ 10 ปี ปรับระดับที่ -0.23% ในขณะที่ yield สหรัฐฯ คงตัวในระดับ 1.58%
มุมมองการลงทุนระยะในระยะกลาง แนวโน้มดอกเบี้ยขาลงจากธนาคารแห่งประเทศไทยและทิศทางกระแสเงินไหลกลับเข้าตลาดที่กาลังพัฒนา
สนันสนุนตลาดตราสารหนี้

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
•
•

แนะนาเพิ่มน้าหนักการลงทุนในระยะสั้นในทองคาระยะสั้น
ราคาน้ามันปรับตัวลงต่อ หลังจากที่แท่นขุดเจาะน้ามันดิบ สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นต่อเป็นสัปดาห์ที่ 4 นอกจากนี้ ปริมาณการส่งออกน้ามันในอิรักมี
แนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในเดือนนี้ หลัง Reuters รายงานว่าปริมาณการส่งออกน้ามันดิบจากอิรักใน 21 วันแรกของเดือน ก.ค.อยู่ที่ 3.28 ล้าน
บาร์เรลต่อวัน ซึ่งสูงกว่าช่วงเดียวกันของเดือนที่แล้ว +0.1 ล้านบาร์เรลต่อวัน

หมายเหตุ : ทั้งนี้ กองทุนต่างประเทศทุกกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม ดังนั้น เนื่องจาก กองทุนไม่ได้ป้องกัน
ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจานวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
เอกสารฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลเท่านั้น ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คาแนะนาหรือความเห็นในการแทนคาแนะนาในกรณีใดๆทั้งสิ้น ข้อมูลใน
เอกสารนี้ไม่ใช่สาหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ใดๆ บริษัทได้จัดทาและรวบรวมขึ้นด้วยความสุจริตและอยู่บนพืน้ ฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ โดย
บริษัทและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทมิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทัง้ นี้ข้อมูลที่ให้ไว้อาจ
เปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้า
โปรดทาความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูล เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสีย่ งก่อนตัดสินใจลงทุน
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ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิง่ ยืนยันผลการดาเนินงานในอนาคต

