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บลจ. แอสเซท พลัส เปิดมุมมองเศรษฐกิจโลก ปี 2019 
พร้อมประเดมิต้นปีคลอดกองทุน ASP-AAA เป็นทางเลือกในการลงทุนทุกสภาวะให้แก่ผู้ลงทุน เพื่อ

สร้างโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว 

 
บลจ.แอสเซท พลัส มองเทรนด์ที่จะเกิดขึน้ในปีนี ้2019 พร้อมประเดิม คลอดกองทุน ASP-AAA เป็นทางเลือกเพื่อเพิ่ม
โอกาสในการลงทุนทุกสภาวะให้แก่ผู้ลงทุน โดยกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ ทั่วโลก ปรับพอร์ตอย่างยดืหยุ่น 
เน้นรักษาระดับความผันผวนระยะสัน้ให้อยู่ในระดับต ่ากว่าความผันผวนระยะยาว เสนอขายครัง้แรก (IPO) 21 - 31 
มกราคม นี ้ลงทุนขัน้ต ่า 5,000 บาท พร้อมปรับกลยทุธ์บริษัท ชกูารลงทุนแนวใหม่ พร้อมรับการเติบโตในระยะยาว 

 
นายรัชต์  โสดสถติย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จ ากัด (บลจ. แอส

เซท พลสั) ตลาดทนุมีการปรับตวัลดลงจากเดมิคอ่นข้างมาก แตพ่ืน้ฐานของตลาดโดยรวมยงัแขง็แกร่ง ในจงัหวะนีผ้มมองวา่
นา่จะเป็นโอกาสทีเ่หมาะสมแก่ผู้ลงทนุ ในการเข้าซือ้เพิ่มเตมิ จากบทวิเคราะห์พบวา่ในอดีตที่ผา่นมา หากลงทนุในชว่งที่นกั
ลงทนุในตลาดสว่นใหญ่มีความกงัวลสงู  (Panic)  และผู้ลงทนุมีกรอบการลงทนุท่ียาวเพียงพอ มกัจะเป็นชว่งทีส่ามารถท า
ก าไรได้ด ีอยา่งไรก็ตามส าหรับในปี 2019 ตลาดยงัคงมีทศิทางทีไ่มช่ดัเจนเช่นนี ้ผมจึงอยากจะมาแชร์ข้อมลูการคาดการณ์
ทางด้านเศรษฐกิจ 10 เร่ือง ทีค่าดวา่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ลงทนุ และเป็นตวัช่วยตดัสนิใจในการลงทนุ ซึง่ประกอบไปด้วย 
1. แม้วา่เศรษฐกิจโลกตอนนีย้งัอยูใ่นเกณฑ์ที่ขยายตวั เมื่อเทียบกบัทิศทางเดิมในชว่งปี 2017 ผมมองวา่ Fed จะมกีารชะลอ
การขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบาย เพือ่สนบัสนนุให้เศรษฐกิจโดยรวมไปตอ่ได้ เนื่องจากเร่ิมเห็นสญัญาณการชะลอตวัในภาพรวม  
2.คา่เงินดอลลาร์มีแนวโน้มออ่นคา่ เนื่องจากมีการปรับตวัขึน้สงูไปแล้วในปี 2018 ประกอบกบั Fed มีทิศทางชะลอการขึน้
ดอกเบีย้ เศรษฐกิจสหรัฐออ่นตวัลง และการลงทนุในสหรัฐเร่ิมมคีวามนา่สนใจลดน้อยลง อีกทัง้ปัจจยัหนนุเร่ืองการสง่เงินกลบั
ประเทศเร่ิมหมดไป  
3.ราคาน า้มนัจะยงัคงผนัผวนและไมม่ีทิศทางแนน่อน โดยได้รับปัจจยัลบจากภาพเศรษฐกิจทัว่โลกที่มีการชะลอตวั รวมถงึการ
หนัมาใช้พลงังานทางเลอืกทีม่ากขึน้ อาทิเช่น การใช้รถพลงังานไฟฟา้แทนการใช้รถทีเ่ตมิน า้มนั แตอ่ยา่งไรก็ตามคาดวา่ราคา
จะไมป่รับตวัลงอยา่งชดัเจน เนื่องจาก OPEC ได้มีแผนการลดอตัราการผลติเพื่อรักษาสมดลุราคาน า้มนั  
 4.ตลาดเกิดใหม ่(Emerging Market) กลบัมามีความนา่สนใจอกีครัง้ หลงัจากปีที่แล้วนัน้ ตลาดมีการปรับตวัลงคอ่นข้างมาก 
จนกระทัง่ใกล้เคียงจดุต ่าสดุ ท าให้มลูคา่พืน้ฐานมีความนา่สนใจ ประกอบกบัคา่เงินดอลลาร์มีแนวโน้มปรับตวัออ่นคา่ลง การ
ลงทนุในสหรัฐ หรือตลาดที่พฒันาแล้วมคีวามนา่สนใจน้อยลงเมือ่เทียบกบัตลาดเกิดใหม ่อีกทัง้ปัจจยัเร่ืองราคาน า้มนัท่ีเร่ิมทรง
ตวั ท าให้ผลกระทบของตลาดเกิดใหมต่อ่ราคาน า้มนัลดน้อยลง โดยผมคาดวา่จะมีเม็ดเงินจ านวนมากไหลเข้ากลบัสูต่ลาด 
Emerging Market  
5. ในปี 2019 นี ้การอดัฉีดสภาพคลอ่งในระบบ (QE) ลดน้อยลง สง่ผลให้เศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบจากการปรับตวัลด
น้อยลงของ easy money ธนาคารกลางทัว่โลกทัง้ อเมริกา ยโุรป ญ่ีปุ่ น เร่ิมมีแนวโน้มถอนเงินท่ีเคยอดัฉีดเพิม่เตมิในระบบออก 
ซึง่ในอดีตที่ผา่นมาสภาพคลอ่งเป็นตวัที่ชว่ยพยงุตลาดทัง้ตลาดตราสารหนีแ้ละตลาดทนุให้สามารถปรับตวัขึน้ได้อยา่งตอ่เนื่อง 
อยา่งไรก็ตามหากเงินอดัฉีดในระบบถกูปรับลดลงไป การลงทนุในปี 2019 นัน้ คงต้องมีการระมดัระวงัมากขึน้ 
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6.ผลตอบแทนพนัธบตัรระยะสัน้สงูกวา่ในระยะยาว อาจจะไมไ่ด้บง่บอกวา่ภาวะของภาพเศรษฐกิจอยูใ่นสภาวะชะลอตวัเสมอ
ไป ในอดีตที่ผา่นมาหากเกิดเหตกุารณ์ผลตอบแทนพนัธบตัรดงักลา่ว มกัจะเป็นตวัสญัญาณบง่บอกถึงเศรษฐกิจที่ก าลงัถดถอย 
อยา่งไรก็ตามส าหรับปีนีผ้มมองวา่มนัอาจไมไ่ด้บง่บอกวา่ภาวะเศรษฐกิจจะเข้าสูก่ารถดถอย เนื่องจากการมีสภาพคลอ่ง
สว่นเกิน จากการอดัฉีด QE ทัว่โลก ท าให้เกิดการกดดนัผลตอบแทนพนัธบตัรระยะยาว ซึง่เป็นปรากฎการณ์ที่ไมเ่คยเกิดขึน้ใน
อดีตที่ผา่นมา 
 7. ผลลพัธ์จากการท าสงครามทางการค้าของจีนกบัสหรัฐอาจก่อให้เกิดการเปลีย่นแปลงที่มีนยัส าคญัของหว่งโซก่ารผลติ ซึง่
สะท้อนได้จากภาพรวมระยะสัน้ที่เร่ิมมีการย้ายฐานการผลติจากจีนมายงัภมูิภาคอาเซียน ที่มคีา่แรงคอ่นข้างถกู ผมมองวา่ใน
ระยะแรกนัน้เป็นการย้ายการ Repackaging โดยในระยะกลางถงึยาวนา่จะมีการย้ายฐานการผลติให้เห็นส าหรับบริษัทใหญ่ ๆ 
ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามทางการค้า  
8. ส าหรับธีมการลงทนุในปีนีน้ัน้ หุ้นกลุม่ที่อยูใ่นกระแส Disrupt ยงัมีโอกาสเติบโตได้ดี เนื่องจากกลุม่ธุรกิจที่เข้ามา Disrupt 
ธุรกิจเดิม ๆ ยงัคงเป็นท่ีจบัตาและมีอตัราการเติบโตสงู ยกตวัอยา่งเช่น หุ้นในกลุม่ที่เก่ียวข้องกบัCloud Service ซึง่เข้ามา
เปลีย่นการด าเนินธุรกิจแบบเกา่ให้เป็นรูปแบบใหม ่และเพิม่ประสทิธิภาพในการด าเนินธุรกิจสะดวกตอ่การบริหารจดัการ โดย
อตัราการเติบโตของ Cloud Service ยงัคงเติบโตอยา่งก้าวกระโดดถึงร้อยละ17 ตอ่ปี 
9. ส าหรับในด้านเทคโนโลยีที่นา่สนใจ ในปีนีอ้าจจะมีการเร่ิมใช้ สญัญานอินเตอร์เนต็ 5G ซึง่มีความเร็วมากกวา่เดิมถึง 1,000 
เทา่ โดยผู้น าด้าน Smart Phone อยา่ง Samsung และ Huawei เองก็มีแผนท่ีจะเปิดตวั Smart Phone รุ่นใหมท่ี่รองรับ 5G 
 ผมเช่ือวา่หากมีการปรับใช้ 5G แล้วนัน้ จะสามารถปลดลอ็คข้อจ ากดัหลาย ๆ อยา่งอาจมีกิจกรรมหลากหลายมากขึน้ท่ี
สามารถท าผา่นมือถือได้ ซึง่เผยให้เห็นโอกาสในการลงทนุในอีกหลายมิตมิากขึน้ส าหรับนกัลงทนุ 
10. นอกจากนัน้แม้วา่ในปีที่ผา่นมากระแสการใช้หุน่ยนต์ในงานด้านตา่ง ๆ มีการชะลอตวั เนื่องจากภาพเศรษฐกิจทีม่กีาร
ชะลอตวั แตผ่มเช่ือวา่ในอนาคต ด้วยอตัราการพฒันาของนวตักรรมที่คอ่นข้างสงู ผมมองวา่ธุรกิจบางประเภทจะถกู Disrupt 
โดยหุน่ยนต์ ซึง่ ได้แก่ การท าฟาร์ม งานก่อสร้าง และ งานท่ีไมต้่องใช้ทกัษะของแรงงานมาก ซึง่ยงัคงเป็นปัจจยัหนนุให้กลุม่
อตุสาหกรรมหุน่ยนต์ยงัคงนา่สนใจส าหรับการลงทนุระยะยาว 
 
สรุปทิศทางการลงทนุในปีนีน้ัน้ ผมแนะน าวา่ส าหรับตลาดทนุในประเทศพฒันาแล้วนัน้ ควรเน้นลงทนุโดยการเลอืกลงทนุในหุ้น
รายตวั ในธีมทีม่ีความนา่สนใจ อาทิเช่น กลุม่ที่อยูใ่นกระแส Disruptive โดยเน้นเลอืกลงทนุในหุ้นทีม่ีพืน้ฐานแขง็แกร่ง สว่น
ส าหรับตลาดทนุใน Emerging Market เน้นลงทนุในกลุม่ประเทศที่คาดวา่ได้รับประโยชน์จากสถานการณ์ทีจ่ะเกิดขึน้ใน
อนาคตยกตวัอยา่งเช่น  ประเทศอินเดีย ได้รับอานิสงค์บวกจากปัจจยัดงักลา่วมากที่สดุ เนื่องจากมีระบบเศรษฐกิจที่ขบัเคลือ่น
ด้วยภาคบริโภคภายในประเทศเป็นหลกั ประกอบกบัมีภมูิคุ้มกนัจากสงครามการค้าสหรัฐและจีนทีย่งัคงมีความไมแ่นน่อน อีก
ทัง้ยงัได้ประโยชน์จากทา่ทกีารชะลอการขึน้อตัราดอกเบีย้ของสหรัฐ ที่สง่ผลให้คา่เงินรูปีของอินเดยีกลบัตวัดีขึน้ อีกหนึง่
ประเทศที่มีความนา่สนใจคือประเทศจีน ผมมองวา่จะมีโอกาสที่เตบิโตในระยะยาว แม้วา่เศรษฐกิจจีนอยูใ่นภาวะชะลอตวั 
เนื่องจากการตกลงทางการค้าทีย่งัไมช่ดัเจนกบัสหรัฐ แตรั่ฐบาลจีนก็มเีคร่ืองมือด้านนโยบายจ านวนมาก ที่จะน ามาใช้เพื่อ
สนบัสนนุกลบัมาเติบโตในอนาคต ประกอบกบัการปรับตวัลดลงจากปีก่อนหน้าท าให้มลูคา่พืน้ฐานของจีนต า่มาก ส าหรับ
ประเทศสดุท้ายคือ เวียดนาม ที่คาดวา่จะได้รับประโยชน์ในเร่ืองการย้ายฐานผลติเนื่องจากมีคา่แรงในการจ้างงานท่ียงัถกูและ
มีแรงงงานท่ีมีความสามารถเมือ่เทียบกบัประเทศเพื่อนบ้าน อีกทัง้ยงัมีประเด็นสงครามการค้าเข้ามาเป็นตวักระตุ้นให้จีนย้าย
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ฐานการผลติเกิดเร็วขึน้ ซึง่เวียดนามนา่จะได้รับผลประโยชน์ไมว่า่เหตกุารณ์จะออกมาในแง่ใดก็เป็นอีกปัจจยัทีช่่วยสง่ผลให้
ตลาดเวียดนามสามารถขยายตวัได้ดีในอนาคต 
  

ส าหรับกองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น (ASP-AAA) มุง่เน้นสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในการ
ลงทนุให้แก่ผู้ลงทนุในทกุสภาวะ มีกระจายการลงทนุในสนิทรัพย์ตา่ง ๆ ทัว่โลก โดยมีการปรับเปลีย่นน า้หนกัการลงทนุตาม
สญัญาณจากตวัชีว้ดัทางการลงทนุในด้านตา่ง ๆ ทัง้นีย้งัมีคร่ืองมอืที่ใช้ในการควบคมุความผนัผวนให้อยูภ่ายใต้กรอบท่ี
ก าหนด เพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัระดบัความเสีย่ง โดยสดัสว่นพอร์ตที่ดีที่สดุอยูท่ี่ 60 (ตราสารหนี)้ : 40 
(ตราสารทนุ และตราสารทางเลอืก) ภายใต้กรอบของหลกัการ Markowitz Mean-Variance Portfolio Optimization ส าหรับ
สนิทรัพย์ที่มีความเสีย่งต า่จะเน้นลงทนุในประเทศไทยเป็นหลกั อาทิ เช่น การลงทนุในตราสารหนีไ้ทย เนื่องจากเรามองวา่
จ านวน Trading Activities ของตลาดตราสารหนีข้องไทยอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและยงัต า่กวา่ตลาดของประเทศพฒันาแล้ว 
สง่ผลให้มีความผนัผวนของราคาที่ต ่ากวา่ ส าหรับสนิทรัพย์ที่มคีวามเสีย่งสงู จะมีการกระจายลงทนุในหลายประเทศทัว่โลก ซึง่
เราให้น า้หนกัการลงทนุไปท่ีตราสารภายในประเทศ เนื่องจากเราเช่ือวา่สามารถสร้างโอกาสจากข้อได้เปรียบของการเข้าถงึ
ข้อมลูที่มากกวา่ ทัง้นีก้ารลงทนุในตราสารตา่งๆ มกีารปรับสดัสว่นโดยใช้เคร่ืองมือพยากรณ์ทางเศรษฐกิจที่ชว่ยในการจบั
จงัหวะการลงทนุเพื่อให้สอดคล้องกบัสภาวะตลาด เพื่อให้นกัลงทนุไมพ่ลาดโอกาสการลงทนุ นอกจากนี ้ บลจ. แอสเซท พลสั 
ยงัค านงึถงึ ความส าคญัด้านการถกูผลกระทบจากการขาดทนุสะสม จึงได้มีการน าเคร่ืองมือ Risk Budgeting Model มาช่วย
ควบคมุความผนัผวนให้อยูใ่นระดบัท่ีก าหนดไว้ประมาณ 4%-5% เพื่อช่วยลดผลกระทบจากการลงทนุท่ีผิดจงัหวะ สง่ผลให้นกั
ลงทนุสามารถลงทนุได้ทกุสภาวะการณ์ โดยกองทนุดงักลา่วเป็นกองทนุรวมผสม ทีม่ีความเสีย่งระดบั5 จะลงทนุในตราสารหนี ้
ของบริษัทเอกชนชัน้น าในประเทศ ลงทนุในตราสารทนุทัว่โลกผา่น ETF ลงทนุในกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์/RIET ในประเทศ
เป็นหลกั รวมถงึกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานและสนิทรัพย์ทางเลอืก ท่ีถกูคดัเลอืกโดยผู้จดัการกองทนุ ทัง้นีก้องทนุมีนโยบาย
ปอ้งกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นตามดลุพินิจของผู้จดัการกองทนุ1 โดยกองทนุ ASP-AAA มีมลูคา่โครงการ 3,000 ล้าน
บาท ก าหนดเสนอขายครัง้แรก (IPO) 21 - 31 มกราคม 2562 ลงทนุขัน้ต ่า 5,000 บาท ภายหลงั IPO ทกุวนัท าการซือ้ขายของ
กองทนุ2 ตัง้แตเ่วลาเปิดท าการ จนถึง 15.30 น. 

 
กองทนุ ASP-AAA ยงัเอือ้ตอ่ผู้ลงทนุท่ีต้องการสภาพคลอ่งสงู โดยสามารถซือ้-ขายได้ทกุวนัท าการ  ทัง้ยงัเพิม่ทางเลอืกในการ
รับผลตอบแทน 2 ลกัษณะผา่นหนว่ยลงทนุ 2 รูปแบบ กลา่วคือหนว่ยลงทนุชนดิ ASP-AAA-R ซึง่จะจ่ายผลตอบแทนคืนเป็น
รายเดือนผา่นการรับซือ้คืนอตัโนมตัิ (Auto redemption) สงูสดุถงึ 12 ครัง้ตอ่ปี*  ในขณะที่หนว่ยลงทนุชนิด ASP-AAA-A จะ
สะสมผลตอบแทนไว้ในกองทนุเพื่อ สร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทนุตอ่เนื่องไปจนกวา่ผู้ลงทนุจะขายคืน  ทัง้นี ้
ส าหรับผู้ลงทนุบคุคลธรรมดาผลตอบแทนจากการลงทนุไมต้่องเสยีภาษี 
 
ส าหรับปีนี ้เรามีการปรับกลยทุธ์และขยายรูปแบบการลงทนุ เพื่อเพิ่มทางเลอืกให้กบันกัลงทนุ โดย บลจ. แอสเซท พลสั มุง่เน้น
ไปท่ีการสร้างบริษัทให้เป็น Innovation House เนื่องจากเรามีบคุลากรที่เช่ียวชาญ ในการค้นหาแนวการลงทนุรูปแบบใหม ่ให้
สอดคล้องกบัเทรนการลงทนุในอนาคต รวมถึงเสาะหา และพฒันาผลติภณัฑ์ด้านการลงทนุ ที่จะชว่ยสร้างความมัง่คัง่ให้แก่ผู้
ลงทนุ และพร้อมรองรับการเติบโตในระยะยาว นายรัชต์กลา่ว 



 

Asset Plus Integrated Marketing Communication: ศภุกญัญา (ปุ้ย) โทร. 099 249 6269, 0 2672 1050  พีรเดช (พี) โทร. 0 2672 1019 
 

 
“ด้านการกระจายสนิทรัพย์ลงทนุ (Asset Allocation) ส าหรับผู้ลงทนุท่ีรับความเสีย่งได้ปานกลาง  อาจเลอืกลงทนุในหุ้น
ตา่งประเทศ 30  หุ้นไทย 10   ตราสารหนี ้50 และสนิทรัพย์ทางเลอืก เช่น น า้มนั ทองค า หรืออสงัหาริมทรัพย์ ประมาณ 10  
อยา่งไรก็ตาม ยงัคงต้องอาศยัการจบัจงัหวะลงทนุ (Timing) เป็นกลยทุธ์ส าคญัทีจ่ะสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่นา่สนใจ
ทา่มกลางตลาดที่มคีวามผนัผวนสงูในปีนี”้  นายรัชต์กลา่วในท่ีสดุ” 
 
ผู้ลงทุน “โปรดท าความเข้าใจลักษณะสนิค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทุน”  
ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 
 
1 กองทนุ ASP-AAA ปอ้งกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นตามดลุยพินิจของผู้จดัการ เนื่องจากกองทนุไมไ่ด้ปอ้งกนัความ
เสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่นเต็มจ านวน ผู้ลงทนุอาจขาดทนุหรือได้รับก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นเต็มจ านวน  2 วนัท าการซือ้ขาย
ของกองทนุ หมายถึง วนัท าการปกติของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั, บริษัทจดัการกองทนุ
ตา่งประเทศที่ไปลงทนุ, และประเทศที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุ (ถ้าม)ี, *อตัราการรับซือ้คืนอตัโนมตัิ (Auto Redemption) ขึน้อยู่
กบัดลุพินิจของผู้จดัการกองทนุ ทัง้นี ้ไมเ่กินปีละ 12 ครัง้ โดยผู้ลงทนุจะต้องแจ้งความจ านงในการรับผลตอบแทนผา่น Auto 
Redemption ตัง้แตค่รัง้แรกที่ลงทนุ 
 
 


