
 

 
บทความคอลัมน์รอบรู้การลงทุน  หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ (ตีพิมพ์เผยแพร่  3 ส.ค. 60) 
ตอน   สัญญาณน่าสนใจในตลาดหุ้นจนี 
โดย    คุณรัชต์  โสดสถติย์ กรรมการผู้จัดการ บลจ. แอสเซท พลัส 
 

สวสัดีครับ ตัง้แตต้่นปีผมเคยพดูถึงโอกาสจากตลาดหุ้นจีนวา่ ยงัเป็นทางเลอืกในการลงทนุท่ีจะสามารถสร้าง
โอกาสรับผลตอบแทนที่นา่สนใจได้ ซึง่เมื่อเร็วๆ นี ้นกัลงทนุทัว่โลกก็นา่จะได้เห็นสญัญาณบวกทีช่ดัเจนยิ่งขึน้จาก
เศรษฐกิจจีน และนัน่ยอ่มเป็นโอกาสส าหรับการเติบโตของหุ้นจีนด้วยเช่นกนั  

เร่ิมจากขา่วดจีาก GDP ไตรมาส 2 ของจีนท่ีสามารถขยายตวัได้ถงึ 6.90% สงูกวา่ที่ตลาดคาดการณ์ และได้รับ
ปัจจยับวกจากการสง่ออกที่ขยายตวัอยา่งตอ่เนื่อง โดยยอดสง่ออกในเดือนมิถนุายน 2560 เพิ่มขึน้ถึง 11.30% เมื่อเทยีบ
กบัช่วงเดียวกนัในปีก่อนหน้า ด้านผลผลติภาคอตุสาหกรรมในเดอืนมิถนุายนเติบโตขึน้ 7.6% เมื่อเทียบกบัเดือนมิถนุายน 
2559 ขณะเดียวกนัยอดค้าปลกีในเดือนมิถนุายนเพิ่มขึน้ 11 % จากชว่งเดือนเดียวกนัในปีก่อนหน้า สะท้อนถึงการบริโภค
ภายในประเทศที่เร่งตวัขึน้  ส าหรับดชันี PMI ภาคการผลติ (Caixin China Manufacturing PMI)  ยงัอยูใ่นเกณฑ์ที่ดี โดย
ในเดือนกรกฎาคม 2560 อยูท่ี่ 51.1 นบัเป็นระดบัสงูสดุในรอบ 4 เดือน  

ปัจจยัที่กลา่วไปข้างต้นนัน้ ถือเป็นปัจจยัที่ชว่ยหนนุภาพรวมของเศรษฐกิจจีนให้ฟืน้ตวัได้อยา่งตอ่เนื่อง 
สอดคล้องกบัมมุมองของ IMF ที่เลง็เห็นวา่จีนยงัคงเป็นแรงขบัเคลือ่นหลกัส าหรับเศรษฐกิจโลก อีกทัง้ในเดือนมิถนุายน   
ที่ผา่นมา IMF ยงัได้ปรับคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจจีนในปีนีข้ึน้เป็น 6.7% ปรับตวัขึน้จากระดบั 6.6% ที่
คาดการณ์ไว้เมื่อเดือนเมษายน รวมถงึปรับเพิ่มอตัราการเติบโตในปี 2561 เป็น 6.4% เพิ่มขึน้จากระดบั 6.2% ที่เคย
ประมาณการไว้ก่อนหน้า นอกจากนี ้IMF ยงัมองวา่คา่เงินหยวนยงัคงเคลือ่นไหวสอดคล้องกบัปัจจยัพืน้ฐานและสอดรับ
กบันโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนอีกด้วย 

ในมมุมองของผม สญัญาณที่นา่สนใจจากเศรษฐกิจจีนดงักลา่ว สะท้อนชดัวา่เศรษฐกิจจีนยงัมีสญัญาณ
ความก้าวหน้าขึน้อยา่งตอ่เนื่อง และเป็นพฒันาการท่ีคอ่นข้างสวนทางกบัมมุมองของนกัวเิคราะห์หลายส านกัทีเ่คย
คาดการณ์วา่ เศรษฐกิจจีนอาจชะลอตวัหลงัจากทางการจีนด าเนนิมาตรการเข้มงวดเพื่อลดความร้อนแรงในภาค
อสงัหาริมทรัพย์และควบคมุหนีท้ี่เกิดขึน้อยา่งรวดเร็ว  

ด้านขา่วดใีนตลาดหุ้น เมื่อเดือนมิถนุายนที่ผา่นมาหุ้นจีน A-Share ได้ผา่นการพิจารณาจาก MSCI ให้เข้าไปรวม
ค านวณในดชันี MSCI Emerging Market และจะเข้าสูก่ารค านวณอยา่งเป็นทางการในเดือนพฤษภาคมปีหน้า ประเด็นนี ้
นบัเป็นพฒันาการส าคญัของตลาดหุ้นจีนท่ีก้าวสูค่วามเป็นสากลมากขึน้ และยิง่เมื่อผนวกกบันโยบาย Shanghai-Hong 
Kong Stock Exchange ที่ด าเนนิมาก่อนหน้านีแ้ล้วนัน้  ผมเช่ือวา่หุ้นจีน A-Share ยงัมีโอกาสเติบโตขึน้อีกจากการเปิด
เสรีในการลงทนุนีด้้วย 

ในแง่ระดบัราคา (Valuation) มลูคา่ของหุ้นจีนยงัถือวา่อยูใ่นระดบัที่นา่สนใจเมื่อเทยีบกบัตลาดหุ้นในประเทศ
พฒันาแล้ว โดยปัจจบุนัหุ้นจีน A-Share ซือ้ขายกนัที่ Forward P/E 13.6 เทา่ ขณะที่ตลาดหุ้นประเทศพฒันาแล้วอยูท่ี่
ประมาณ 16.9 เทา่ (ที่มา: Bank of America Merill Lynch, 21 ก.ค. 2560) สว่นหุ้นจีนกลุม่ที่นา่สนใจ บลจ. แอสเซท 
พลสั ยงัคงมองเห็นโอกาสจากหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการเติบโตของเศรษฐกิจใหม ่(New Economy) เช่น กลุม่สนิค้าอปุโภค
บริโภค โดยเฉพาะอยา่งยิง่กลุม่สนิค้าฟุ่ มเฟือย (Consumer Discretionary) ซึง่จะได้อานิสงสจ์ากการฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจ 
และก าลงัซือ้ที่เพิ่มมากขึน้ รวมถงึหุ้นกลุม่เทคโนโลยีที่ยงัคงมีอตัราการเติบโตอยา่งโดดเดน่ซึง่เป็นผลมาจากการพฒันา
เทคโนโลยีอยา่งรวดเร็ว ตวัอยา่งเช่น หุ้นของ Alibaba และ Tencent เป็นต้นครับ 



 

 
อยา่งไรก็ตาม ตัง้แตต้่นปี 2560 หุ้นจีน MSCI China ปรับตวัเพิ่มขึน้มาแล้วถึง 34.95% (ที่มา: Bloomberg, ณ 

31 ก.ค. 2560) ดงันัน้ นกัลงทนุท่ีต้องการเข้าลงทนุเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่นา่สนใจในระยะยาวจากหุ้นจีน อาจจะต้อง
ติดตามสภาวะตลาดอยา่งใกล้ชิดและเลอืกจงัหวะทีต่ลาดยอ่ตวัลงเพื่อเข้าลงทนุตอ่ไป ซึง่ปัจจยัที่ยงัต้องติดตามและอาจ
เป็นปัจจยักดดนัตลาดหุ้นจีนให้ยอ่ตวัลง คือ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนีท้ี่จะมีการประชมุสมชัชาพรรคแหง่ชาติของจีน    
ครัง้ที่ 19 ซึง่หลายฝ่ายยงัจบัตามองวา่จะมกีารเปลีย่นขัว้อ านาจในการบริหารหรือไม่ อยา่งไร 

สว่นผู้ลงทนุท่ีรับความเสีย่งได้สงูแตไ่มม่ีเวลาตดิตามสภาวะตลาดหรือยงัไมช่ านาญการจบัจงัหวะเข้าลงทนุ อาจ
เลอืกลงทนุในกองทนุรวมตา่งประเทศที่มีนโยบายลงทนุในหุ้นจีนหรือเน้นลงทนุในหุ้นจีนกลุม่ที่จะได้ประโยชน์จากการ
เติบโตของเศรษฐกิจใหมแ่ละการปฏิรูป ซึง่ บลจ. แอสเซท พลสั มีกองทุน ASP-CHINA เป็นทางเลอืก โดยกองทนุนีม้ี
นโยบายลงทนุในหุ้นจีนผา่นกองทนุหลกัในตา่งประเทศคือ กองทนุ E.I. Sturdza Strategic China Panda Fund พร้อม
นโยบายปอ้งกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นทัง้จ านวน ตัง้แตต้่นปีกองทนุนีใ้ห้โอกาสรับผลตอบแทนไปแล้วทัง้สิน้ 
33.22% ขณะทีด่ชันี MSCI CHINA ให้ผลตอบแทนที่ 31.97% จึงถือเป็นอกีทางเลอืกที่นา่สนใจส าหรับผู้ลงทนุท่ีต้องการ
ลงทนุระยะยาวเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนสงูจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและตลาดหุ้นจีนในอนาคตครับ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ลงทนุโปรดท าความเข้าใจลกัษณะสนิค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทนุ 
ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทนุรวม มิได้เป็นสิง่ยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
 
ผู้ที่สนใจสามารถลงทนุใน ASP-CHINA ได้ด้วยเงินลงทนุขัน้ต ่าครัง้แรกเพียง 10,000 บาท และครัง้ตอ่ไป 10,000 บาท 
สอบถามข้อมลูเพิ่มเติม และขอรับหนงัสอืชีช้วนเสนอขายได้ที่ บลจ. แอสเซท พลสั ติดตอ่ Asset Plus Customer Care 0 
2672 1111 ศกึษาข้อมลูเพิ่มเติมได้ทาง www.assetfund.co.th   หรือติดตอ่ผู้สนบัสนนุการขายและ รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ
ของ บลจ. แอสเซท พลสั  
 

ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงั กองทนุ ASP-CHINA

ณ 21 ก.ค. 2560

ต ัง้แต่ 3 6 1 3 ต ัง้แต่

ตน้ปี เดอืน เดอืน ปี* ปี* จดัต ัง้

กองทนุ

9-ก.ค.-57

% % % % % %

performance
กองทนุ ASP-CHINA 33.22 17.14 27.63 34.51 3.61 3.51

เกณฑม์าตรฐาน: MSCI CHINA 31.97 15.14 26.12 32.92 7.37 7.61

standard deviation
กองทุน ASP-CHINA 10.54 12.84 10.79 11.96 17.42 17.34

เกณฑม์าตรฐาน: MSCI CHINA 11.73 12.28 11.66 13.29 20.37 20.28

Information ratio 0.41 1.78 0.56 0.20 -0.35 -0.38

* อัตราผลตอบแทนคดิเฉลีย่เป็นตอ่ปี (Annualized Return) 

ผูล้งทุนโปรดท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงือ่นไขผลตอบแทน และความเสีย่งกอ่นตดัสนิใจลงทุน

ผลการด าเนนิงานในอดตีของกองทุนรวม มไิดเ้ป็นสิง่ยนิยันถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต

http://www.assetfund.co.th/home/fundfact-template02.aspx?id=111

