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วันท่ี 23 มีนาคม 2561 ฉบับท่ี 6/2561

     สวัสดีครับ ทานนักลงทุนทุกทาน วันนี้ทางบลจ. ใครขอเลาถึงสถานการณ

ตลาดหุนท่ัวโลกในขณะน้ีท่ีมีความกังวลเก่ียวกับ สงครามทางการคา (Trade War) 

โดยเร่ิมจากการท่ีทางสหรัฐฯ มีการปรับข้ึนภาษีนำเขาเหล็กและอลูมิเนียม ซ่ึงสง

ผลกระทบกับประเทศคูคา จึงเกิดความเสี่ยงที่ประเทศเหลานี้จะออกมาตรการ

ตอบโต ทำใหนักลงทุนเกิดความกังวล ตลาดทุนมีความผันผวนมากข้ึน ทาง บลจ.

สังเกตวา ตลาดทุนในบางประเทศ หรือในบางทวีป ไดรับผลกระทบไมมากนัก

ดังท่ีแสดงในตารางท่ี 1  

      

สงครามทางการคา (Trade War) ไมน�ากลัวอยางที่คิด 

ตารางที่ 1. ผลตอบแทนตลาดหุน Year to date return
ในรายประเทศ และทวีปที่สำคัญ และ Thematic ที่สำคัญ

MSCI World    -0.8%

TOPIX Index    -6.8%

MSCI India   -3.6%

MSCI Emerging Market   +3.1%

MSCI Consumer Discretionary  +3.4%

MSCI Technology   +7.3%

SET Index   +3.4%

ดัชนีอางอิง 

ผลตอบแทน
ตั้งแตตนป 2561 %

นอกจากน้ัน ลักษณะการลงทุนท่ีเปนกลยุทธหรือ Thematic funds บางประเภท ใหผลตอบแทนท่ีดีเน่ืองจากสินทรัพยหรือ บริษัทท่ีกองทุนไปลงทุน

มีลักษณะที่ตอบโจทยความตองการในยุคปจจุบัน ไมวาจะเปน AI & Robotic หรือเปน Digital Economy ที่เริ่มตนชีวิตประจำวันก็ตองเกี่ยวของ 

หรือเปนหวงโซมูลคา (Value Chain) ในเชิงธุรกิจ จึงไมนาแปลกใจที่ ผูจัดการกองทุน ในหลาย บลจ. หาผลิตภัณฑกองทุนเพื่อมาตอบโจทยทาน

นักลงทุน ไมวาจะเปนกองที่ลงทุนใน Lifestyle ยุคใหม 

สำหรับ LHFUND เองก็มี 2 กองทุนท่ีตอบโจทยความตองการในยุคปจจุบัน คือ LHGLIFE-E และกองทุน LHROBOT-E โดยกองทุน LHGLIFE-E

เปนกองทุนท่ีเนนลงทุนหุนดานสันทนาการและกิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจำวันท่ัวโลก ท่ีคุณและคนท่ัวโลกรูจัก อาทิ Amazon, Alibaba group, NBC, 

Home Depot, Nintendo, Electronic Arts Inc เปนตน โดยขอมูล ณ 23 มีนาคม 2561 กองทุนมีผลการดำเนินงาน 3 เดืิอน 6 เดือน และตั้งแต

จัดต้ังท่ีผานมาอยูท่ี 1.11% 7.45% และ 8.36%  ตามลำดับ ผลการดำเนินงานนับวาโดดเดนเลยทีเดียวเม่ิือเทียบกับ Benchmark ท่ี ใหผลตอบแทนท่ี 

-4.20% 2.42% และ 4.99%  ตามลำดับ 

สำหรับกอง LHROBOT-E แม ในชวงท่ีผานมาผลการดำเนินงานของกลุมปรับตัวลดลงแตผมยังเช่ือม่ันวากลุมของ Robotic ยังมีอนาคตท่ีสดใส อันเน่ือง

มาจากธุรกิจหุนยนต และปญญาประดิษฐ น้ันในอนาคตมีแนวโนมการขยายตัวในอัตราท่ีสูง

สำหรับตลาดหุนอินเดีย กองทุน LHINDIA-E เปนกองทุนประเภท Fund of funds 

ซึ่งสามารถลงทุนในกองทุนตนทางไดหลายกองทุน โดยท่ีกองทุนน้ี ในปจจุบันไดมี

การลงทุนในกองทุนตนทาง 2 กองทุน ช่ือ iShare MSCI India ETF และ iShare 

MSCI India Smallcap ETF ซึ่งทั้งสองเปนกองทุนประเภท Passive fund แต

สืบเนื่องจากสถานการณ โลกไดเปลี่ยนแปลงไปคอนขางเร็ว ทาง บลจ. จึงมีการ

เปล่ียนแปลงกลยุทธ โดยจะลดสัดสวนการลงทุนของกองทุนท้ังสองขางตนลง และ

ในเบื้องตนจะเพิ่มสัดสวนการลงทุนในกองทุนใหม 2 กองทุนที่เขาไปในกองทุนนี้

ทันทีที่สามารถลงทุนได โดยที่ทั้งสองกองทุนใหมมีลักษณะเปนกองทุนประเภท 

Active Fund เนนการลงทุนในอุตสาหกรรมประเภทกลุมการเงิน (ลงทุนเฉพาะ

กลุมการเงินเอกชน ที่มีสินทรัพยมี่มีคุณภาพที่ดี หลีกเลี่ยงการลงทุนในธนาคาร

ของรัฐที่มีปญหาเรื่องหนี้เสียสูงที่ปลอยกู ใหบริษัทที่มีความเสี่ยง)  และในกลุม 

Consumer Discretionary ท่ีเก่ียวกับการบริโภค การใชจายในประเทศ ท่ีไดประโยชน

จากรายไดของประชากรที่สูงข้ึน และมีสไตลการลงทุนที่เปน Growth Style ซึ่ง 

บลจ. คาดวาการลงทุนระยะยาวในกองน้ีจะยังคงไดรับประโยชนจาก การเติบโต

สูงสุดประเทศหน่ึงในโลกท่ีประมาณ 6.7% เทียบกับอัตรการเติบโตเฉล่ียของโลก

ที่ 3.8% ในป 2561 (ที่มา Bloomberg, 23/3/2561) 

ที่มา Bloomberg, 23/3/2561
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1 = ผลการดำเนินงาน % ตอป
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คำเตือน
เอกสารนี้จัดทำเพื่อเผยแพรทั่วไป โดยการรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ ที่นาเชื่อถือ ทั้งนี้บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกตอง ครบถวนหรือ
ความสมบูรณของขอมูลดังกลาวได และบริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงขอมูลไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ผู ใชขอมูลตองใชความระมัดระวังและ
วิจารณญาณในการใชขอมูลตางๆ ดวยตนเอง ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน 
มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผูลงทุนตองศึกษาและทำความเขาใจลักษณะสินคา เง่ือนไขผลตอบแทน ความเส่ียง และขอคำแนะนำ
เพ่ิมเติมจากผูแนะนำการลงทุน กอนตัดสินใจลงทุน หรือติดตอขอรับหนังสือช้ีชวนของกองทุนไดท่ี บลจ. แลนด แอนด เฮาส จำกัด โทร 02-286-3484
ตอ 211-215 หรือ ตัวแทนขาย

กลับมามองตลาดหุนไทย ซึ่งไดรับผลกระทบจากสงครามทางการคาไมมากนัก
เนื่องจาก 2 ประเด็นดวยกันครับ

1. ภาษีของสินคาเฉพาะกลุม อยางเหล็กและอลูมิเนียม ไมไดมีผลกระทบกับประเทศ

   ในเอเชียมากนัก โดยกลุมอุตสาหกรรมท่ีสหรัฐฯบังคับใชภาษีไปแลวน้ันคิดเปน

   ไมถึง 1% ของ GDP ของหลายๆประเทศในเอเชีย

2. ในสวนของ ตลาดไทยเอง จากขอมูลของ Goldman Sachs คาด GDP จะ

   เติบโตไดถึง 4.2% ในปนี้ แมวาการเติบโตของไทยจะหนุนดวยการสงออก

   เปนหลัก แตสัดสวนยอดสงออกของไทยไปสหรัฐฯนั้นคิดเปนเพียง 3% จาก

   ยอดสงออกทั้งหมด (ตามรูปที่ 1: สัดสวนยอดขายไทยไปสหรัฐฯ)
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รูปท่ี 1 : สัดสวนยอดขายไทยกับสหรัฐฯ

วันน้ีผมอยากใหนักลงทุนกองทุนมอง LHSELECT สิครับ ในชวงท่ีผานมาผลตอบแทนนาสนใจ โดยขอมูล ณ 23 มีนาคม 2561 ผลการดำเนินท่ีกองทุน

ทำได ใน 3 เดือน 6 เดือน และตั้งแตจัดตั้งอยูที่  2.85% 12.37% และ 19.03% เมื่อเทียบกับ Benchmark ที่มีผลการดำเนินงาน 3.19% 7.43% 

13.68% ตามลำดับ อีกทั้งเมื่อเทียบกับ SET INDEX แลว ถือวา LHSELECT มีผลการดำเนินงานที่ดีเลยทีเดียว  

กองทุน LHSELECT เนนลงทุนในหุนขนาดใหญ มีปจจัยพื้นฐานดี มีอัตรากำไรเติบโตตอเนื่อง และมี CG score ตั้งแต 3 ดาวขึ้นไป ซึ่งแนวโนม

ตลาดหุนไทยในปน้ีมีอัตราการเติบโตของกำไรสุทธิ (EPS Growth) อยูท่ี 11.75% (ขอมูลจาก Bloomberg Consensus) และหุนใหญยังมีความผันผวน

นอยกวาหุนเล็ก เรายังมองวาหุนไทยนาสนใจอยูนะครับ

นอกจากนี้ ตลาดหุนไทยยังเปนตลาดที่มีนักลงทุนในประเทศเปนผูเลนหลักถึง 66% ประกอบดวยนักลงทุนสถาบัน 11% บัญชีหลักทรัพย 12% 

และนักลงทุนรายยอย 43% ทำใหตลาดหุนไทยไดรับผลกระทบจากการไหลออกของเงินทุนตางชาติ (Fund Flow) ไมมากนัก
    

LHSELECT

SET INDEX

ณ วันที่ 23/3/2561
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