ภาพรวมตลาดการลงทุนในไตรมาสแรกปี 2562
สิ้ น สุ ด ลงโดยผลตอบแทนหุ้ น ทั่ ว โลกและ
ตราสารหนี้ ยังเติ บโตอย่างแข็งแกร่ง เริ่ม จาก
ตั ว เลขภาคการจ้ า งงานของสหรั ฐ ฯ ที่ อ ยู่ ใ น
เกณฑ์ ดี นโยบายกลั บ ขาที่ ส่ ง สั ญ ญาณชะลอ
QE Tapering ข อ ง ธ น า ค า ร ก ล า ง ส ห รั ฐ ฯ
ประกอบกั บ การคาดการณ์ เ งิ น เฟ้ อ ที่ ต่ า จน
ธนาคารมี ท่ า ที ผ่ อ นคลายในการปรั บ ขึ้ น อั ตรา
ดอกเบี้ยนโยบายนั้นส่งผลบวกต่อตลาด
อย่างไรก็ตาม สภาวะการลงทุนเริ่มไม่มีความชัดเจน
หลั ง การปรั บ ลดประมาณการผลประกอบการ
บริ ษั ทจดทะเบี ยนเริ่ม ชะลอลงและดู มี แ นวโน้ม ดี ขึ้ น
แต่เศรษฐกิจยังขาดสัญญาณเชิงบวกและการเติบโต
อย่างเป็นรู ปธรรม ส่งผลให้ นักวิเ คราะห์ไม่มั่ นใจใน
การประเมินมูลค่าราคาตลาด ทั้งนี้ ตลาดตราสารหนี้
มีการปรับตัวรับรู้แนวโน้มเศรษฐกิจที่ชะลอไปก่อนหน้า
โดยเส้ น อั ต ราผลตอบแทนค่ อ นข้ า งลาดชั น จนเกิ ด
Invert Yield curve เล็กน้อย
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“ แนะนำกองทุน LHSELECT-D, LHGEQ, LHGMA และ LHPROP-A เป็น
ส่ ว นผสมหลั ก ของกำรลงทุ น โดยแนะน ำให้ พิ จ ำรณำ กองทุ น LHDEBT,
LHTPROP, LHDIGITAL, และ LHEM-E เป็นทำงเลือก เพื่อเพิ่มโอกำสสร้ำง
ผลตอบแทนหรือลดควำมผันผวน ตำมระดับควำมเสี่ยงของนักลงทุนที่รับได้
แตกต่ำงกัน ”
ส่าหรับกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะในไตรมาส 2 ปี 2562 นี้ สร้างขึ้นจากสมมติฐานที่
ตลาดตราสารหนี้โดยรวมได้สะท้อนสัญญาณการผ่อนคลาย ของธนาคารกลางสหรัฐฯ พร้อมกับ
การปรับลดคาดการณ์การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการคาดการณ์เงินเฟ้อ โดยที่ภาวะการ
เติบโตของค่าจ้างและการว่างงานโดยทั่วไปยังดีขึ้น และดีกว่าปี 2558-2559 ในขณะที่โมเดล
ของธนาคารกลางนิวยอร์ก (New York Fed) ซึ่งเป็นองค์กรที่ปฏิบัติการบริหารตลาดเงินภายใต้
Federal Reserve โดยประธานของธนาคารกลางนิวยอร์กเป็นสมาชิกถาวรของ FOMC ได้ชี้
ว่ามีโอกาส 25% ที่อาจจะเกิดการถดถอยของเศรษฐกิจในสหรัฐฯ ในอีก 12 เดือนข้างหน้า
ขณะเดียวกันดัชนี Financial condition โดย Bloomberg ณ ปัจจุบัน ชี้สภาวะทางการเงินของ
ระบบยังไม่น่ากังวล ซึ่งหมายถึง สภาพคล่องและการเติบโตของสินเชื่อธนาคารยังคงเป็นไปใน
ทางบวก สถานการณ์ ณ จุดเริ่มไตรมาสที่ 2 นี้จึงต่างกับวิกฤตการณ์ทางการเงินของทศวรรษที่
ผ่านมา ซึ่ง Inverted Yield curve เกิด พร้อมกับช่ วงเวลาที่รุ นแรง สถานการณ์ท างการเงิน
โดยรวมมีข้อจ่ากัด ขณะที่ ปัจจัยความเสี่ยงของตลาด ซึ่งได้แก่ ความขัดแย้งการค้ามีแนวโน้ม
ผ่อนคลายขึ้น จากความคืบหน้าในการเจรจาการค้ารอบใหม่ระหว่างสหรัฐและจีนที่ผ่านมา ทั้งนี้
ส่าหรับสภาวะการลงทุนในตลาดไทย ยังมีปัจจัยการเมืองเป็นความเสี่ยงที่ต้องจับตามอง
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การจัดพอร์ตการลงทุนในไตรมาสนี้ บลจ. ได้ออกแบบแผนการลงทุนออกเป็น 5 แผน โดยยึดจากความ
คาดหวังของผลตอบแทนที่ต้องการเป็นเกณฑ์ในการกระจายการลงทุนตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.98%
2.00%
-3.31%

5.03%
3.66%
-6.43%

6.58%
6.33%
-11.49%

7.84%
7.75%
-13.18%

8.83%
9.29%
-15.47%

ส่า หรั บแผนการลงทุน ที่ แนะน่ า คือ “Plan B” จากเศรษฐกิจ โลกที่มีความเสี่ยงมากขึ้น ดังนั้ นการ
กระจายการลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารทุนในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน จะท่าให้ความผัน ผวนและ
ผลขาดทุนสูงสุด อยู่ใกล้เคียงกับผลตอบแทนที่คาดหวัง
“ ผู้ลงทุนควรรู้ทราบความเสี่ยง ความผันผวนที่ตนเองยอมรับได้รวมถึงอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังในการลงทุนเพื่อที่จะวางแผนใน
การลงทุนได้อย่างเหมาะสม การกระจายความเสี่ยงจะช่วยให้เราได้ผลตอบแทนเป็นไปตามเป้าหมายบนความเสี่ยงที่รับได้ ”
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Plan A
อัตราผลตอบแทนคาดหวัง
ระยะเวลาลงทุน 1 ปี
(%ต่อปี )
ความ
ผันผวน

2.00%

ประเภททรัพย์ สิน
ที่ลงทุน

3.98%
ขาดทุน
สูงสุด

-3.31%

สัดส่วนการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ

74%

26%
กองทุนที่แนะนำ

ประเภททรัพย์ สิน
ที่ลงทุน

Plan B
อัตราผลตอบแทนคาดหวัง
ระยะเวลาลงทุน 1 ปี
(%ต่อปี )
ความ
ผันผวน

3.66%

5.03%
ขาดทุน
สูงสุด

-6.43%

สัดส่วนการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ

กองทุนที่แนะนำ

64%
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36%
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Plan C
อัตราผลตอบแทนคาดหวัง
ระยะเวลาลงทุน 1 ปี
(%ต่อปี )
ความ
ผันผวน

6.58%
ขาดทุน
สูงสุด

6.33%

ประเภททรัพย์ สิน
ที่ลงทุน

-11.49%

สัดส่วนการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ

54%

46%
กองทุนที่แนะนำ

ประเภททรัพย์ สิน
ที่ลงทุน

Plan D
อัตราผลตอบแทนคาดหวัง
ระยะเวลาลงทุน 1 ปี
(%ต่อปี )
ความ
ผันผวน

7.55%

7.84%
ขาดทุน
สูงสุด

-13.18%

สัดส่วนการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ

49%

51%

กองทุนที่แนะนำ
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Plan E
อัตราผลตอบแทนคาดหวัง
ระยะเวลาลงทุน 1 ปี
(%ต่อปี )
ความ
ผันผวน

9.29%

ประเภททรัพย์ สิน
ที่ลงทุน

8.83%
ขาดทุน
สูงสุด

-15.47%

สัดส่วนการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ

44%

56%
กองทุนที่แนะนำ

หมายเหตุ :
❑ การจัดสรรสัดส่วนการลงทุนข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างค่าแนะน่าเบื้องต้นในการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนตามผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนคาดหวัง ทั้งนี้
ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบ เช่น ฐานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน ระยะเวลาที่ต้องการใช้เงิน เป็น
ต้น
❑ อัตราผลตอบแทนคาดหวัง ค่านวณโดยใช้ค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลังในช่วงปี เม.ย. 2557- มี.ค. 2562, ค่าความผันผวนค่านวณ จากช่วงเวลาเดียวกัน
โดยใช้อัตราผลตอบแทนรายสัปดาห์, ผลขาดทุนสูงสุด ค่านวณจาก maximum drawdown ในช่วงปี เม.ย. 2557- มี.ค. 2562
❑ ผลการด่าเนินงานในอนาคตอาจไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจภาวะตลาดและปัจจัยอื่นๆ และมีความเสี่ยงของการ
ลงทุน
❑ กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศและไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจ่านวนผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้ก่าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือ
อาจได้รับเงินคืนต่่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ทำควำมเข้ ำใจลักษณะสินค้ ำ เงื่อนไขผลตอบแทน ควำมเสี่ยงก่ อนตัดสินใจลงทุน

6

ประเภททรัพย์สิน
ที่ลงทุน

กองทุน

LHGEQ

LHJAP-E

กองทุนหุ้น
ต่ ำงประเทศ
LHEM-E

LHINDIA-E

LHGLIFE-E

นำหนัก
กำรลงทุน

มุมมองกำรลงทุน

เพิ่มนำหนัก
กำรลงทุน

- เศรษฐกิจโลกที่ยังขยายตัว โดย IMF คาดการณ์ว่า GDP โลกที่จะเติบโต
3.3% และ 3.6% ในปี 2562 และ 2563 ตามล่าดับจะเป็นแรงสนับสนุน
ให้กับหุ้นทั่วโลก (IMF, เม.ย. 62)
- ราคาตลาดปัจจุบันอยู่ ณ ระดับราคาที่น่าสนใจ คือ ค่าคาดการณ์ P/E
ของ MSCI AC Index อยู่ ที่ ป ระมาณค่ า เฉลี่ ย 10 ปี อี ก ทั้ ง Earnings
growth ของปี 2562 คาดว่าประมาณ 10% (Bloomberg, มี.ค. 62) ทั้งนี้
ปัจจัยเสี่ยงคือการเติบโตที่ช้าลงของเศรษฐกิจโลกที่มีผลต่อตลาดหุ้นโดยรวม
และประเด็นการกีดกันการค้าเพิ่มเติมกระทบต่อการเติบโตโดยรวม

คงนำหนัก
กำรลงทุน

Valuation อยู่ ใ นระดั บ ที่ น่ า สนใจ P/E ที่ ป ระมาณ -1SD เมื่ อ เที ย บกั บ
ค่า เฉลี่ ย ในรอบ 10 ปี โดยปั จ จั ย เสี่ ย งภายนอกที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ญี่ ปุ่ น มี
แนวโน้มที่ดี แนวโน้มการเจรจาทางการค้าที่ดีระหว่างสหรัฐฯ และจีนจะเป็น
ปัจจัยสนับสนุนตลาดหุ้น ญี่ปุ่น ผลประกอบการที่คาดว่ า จะดีขึ้น จาก การ
ปฏิรูปองค์กร (corporate reform) เช่น การซื้อหุ้นคืนของบริษัทจดทะเบียน
หรือการจ่ายปันผลที่มากขึ้น

คงนำหนัก
กำรลงทุน

เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market : EM) มีการ
เติบโตที่สูงกว่า เมื่อเทียบกับตลาดในกลุ่ มประเทศพัฒนาแล้ ว (Developed
Market) เนื่องจากโครงสร้างของตลาด EM มีความหลากหลายและเติบโต
ในระยะที่ต่างกัน โดยกองทุนมีการกระจายการลงทุนในกลุ่มหุ้นเติบโต และมี
การลดความเสี่ ย งจากการลงทุ น กระจุ ก ในประเทศเดี ย ว รวมถึ ง ได้ รั บ
ประโยชน์จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเริ่มมีแนวโน้มไม่แข็ง
ขึ้นมาก หลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเริ่มชะลอตัวลง และธนาคารกลาง
สหรัฐฯ (Fed) เริ่มส่งสัญญาณไม่เร่งขึ้นดอกเบี้ยในปีหน้า ความกังวลเรื่อง
สงครามการค้า ลดลงหลังมีความคืบหน้าเรื่ องการเจรจาและมีโน้มแนวจะ
ตกลงกันได้ รวมถึงการออกมาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจของจีน และการที่
บริ ษัท จัดท่ าดัชนี MSCI จะเพิ่มสัดส่วนหุ้น ประเภท A Share ในดัชนีหุ้ น
โลก และดัชนีหุ้นกลุ่มประเทศเกิดใหม่ของ MSCI

คงนำหนัก
กำรลงทุน

ตลาดได้รับปัจจัยบวก จากผลการส่ารวจการเลือกตั้งที่คาดว่านายอินทรา
โมดี จะคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งและจะจัดตั้งรัฐบาลเป็นสมัยที่ 2 รวมถึง
ปั ญ หาเรื่ อ งธนาคารที่ ดี ขึ้ น หลั ง รั ฐ บาลมี ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาด้ า นหนี้ สิ น
ในแง่บริษัทจดทะเบียน นักวิเคราะห์คาดก่าไรจะเติบโตที่ 21% ในปี 2562
( Bloomberg, มี.ค. 62)

คงนำหนัก
กำรลงทุน

Consumer Theme ยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมากโดยเฉพาะ consumer กับ
เทคโนโลยี ที่ มี อั ต ราการเติ บ โตสู ง เช่ น e-Sport, e-commerce, social
media ประกอบกั บ หุ้ น ที่ ท าง Invesco Global Consumer Trend Fund
ลงทุน ส่วนใหญ่ไม่ใช่ของฟุ่มเฟือย แต่เป็นหุ้นที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจ่าวัน
จึงได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงน้อย

ทำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เงื่อนไขผลตอบแทน ควำมเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
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ประเภททรัพย์สิน
ที่ลงทุน

กองทุน

LHDIGITAL

นำหนัก
กำรลงทุน

มุมมองกำรลงทุน

คงนำหนัก
กำรลงทุน

กองทุ น AXA Digital Economy มี ก ารลงทุ น ใน Digital theme ที่ มี ก าร
เติบโตที่สูง ซึ่งมีการลงทุน ในหุ้น ทั่ว โลกเกี่ยวกับ E-commerce, big data,
cloud, โฆษณา online, online payment และหุ้น หรือ REITs ที่เกี่ยวกับ
การขนส่งของ e-commerce โดยคาดว่าธุรกิจ E-commerce จะขยายตัว 2
เท่า ภายในปี 2564 และ การใช้ internet จะเพิ่มขึ้น 15% ต่อปี ในอีก 5
ปี ข้างหน้า โดยมีปัจจัยที่สนับสนุนเช่น กลุ่ม Millennials* และ ตลาดเกิด
ใหม่ ที่มีอัตราการใช้ internet และ e-commerce ที่สูง
(AXA, มี.ค. 62)

กองทุนหุ้น
ต่ำงประเทศ

* Millennial คือ กลุ่มคนที่มีอายุตั้งแต่ 18-34 ปี หรือ เกิดในช่วง พ.ศ. 2523 - 2539

LHROBOT-E

กองทุนหุ้น
ในประเทศ

กองทุนผสม
ในประเทศ

คงนำหนัก
กำรลงทุน

Sentiment เริ่มดีขึ้น จากสัญญาณความคือหน้าการเจรจาการค้าระหว่าง
สหรั ฐ ฯ และจี น ที่ มี แ นวโน้ ม เป็ น ไปในทางที่ ดี อย่ า งไรก็ ต าม ปั ญ หา
oversupply ในกลุ่ ม semiconductor ที่ อ ยู่ ใ นระดั บ สู ง ในช่ ว งต้ น ปี อ าจ
กระทบต่อผลประกอบการบริษัทบ้าง
ระยะยาว Theme หุ่น ยนต์ยังดูน่า สนใจ ด้ว ยต้น ทุน ของหุ่น ยนต์ที่ถูกกว่ า
ค่าแรงคนงานในหลายประเทศ ประกอบกับแรงงานที่ขาดแคลน เทคโนโลยี
ที่ฉ ลาดล้่ า มากขึ้น มีความปลอดภั ยสูงขึ้น ท่า ให้ความต้องการใช้หุ่น ยนต์
เติบโตอย่างรวดเร็ว

เพิ่มนำหนัก
กำรลงทุน

หลังการเลือกตั้งท่าให้เห็นว่าสถานการณ์ด้านการเมืองมีความชัดเจนมากขึ้น
และคาดว่าจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ ประกอบกับความคืบหน้าเรื่องการค้า
ของสหรัฐฯ กับจีนที่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นท่าให้นักลงทุนคลายความกังวล
ถึงแม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาชะลอตัวลงโดยเฉพาะด้านการส่งออกและ
ภาคการผลิต แต่ยังคงมีปัจจัยภายในที่มาช่วยประคับประคองได้อยู่ และ
คาดว่ าผลการด่าเนิน งานงวดไตรมาสที่ 1 ที่ จะทยอยประกาศตั้งแต่ช่ว ง
กลางเดือนเมษายนนี้เป็นต้นไปนั้น โดยรวมแล้วน่าจะเห็นการฟื้นตัวของอัตรา
การเติบโตของผลการด่าเนินงานอยู่ จึงยังคงมองว่าแนวโน้มการลงทุนในหุ้น
ส่าหรับไตรมาสที่ 2 นี้จะยังคงให้ผลตอบแทนที่ดีได้ต่อเนื่อง หลังไตรมาส
แรกดัชนีผลตอบแทนรวมของ SET ให้ผลตอบแทน 5.79% และมองว่ า
บริษัทขนาดกลางและเล็กมีโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าบริษัทขนาด
ใหญ่ แต่จะต้องพิ จารณาอย่างถี่ถ้วนในการเลือกหุ้นของบริษัทขนาดกลาง
และเล็ ก เพื่ อ ลงทุ น จึ ง แนะน่ า กองทุ น LHSELECT-D, LHSTRATEGY
LHEQD และ LHMSFL ส่าหรับไตรมาสที่ 2 นี้
แต่อย่างไรก็ตามปัจจัยที่จะยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดที่คาดว่าจะมีผลต่อ
ผลตอบแทนของกองทุ น ได้ แ ก่ ความคืบ หน้า การเจรจาการค้า ระหว่ า ง
สหรัฐฯ กับจีน และเสถียรภาพของรัฐบาลชุดใหม่ของไทย

LHTOPPICK
LHSTRATEGY
LHGROWTH
LHEQD

LHFL
LHSELECT-D
LHMSFL
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ประเภททรัพย์สิน
ที่ลงทุน

กองทุนผสม
ในประเทศ

กองทุน

LHIP-D
LHSMART-D

LHGMA

นำหนัก
กำรลงทุน

มุมมองกำรลงทุน

เพิ่มนำหนัก
กำรลงทุน

จากภาพตลาดหุ้นที่ยังคงมีปัจจัยกดดันอยู่ จึงเห็นว่ากองทุนที่มีการกระจาย
การลงทุ น ไปยั ง สิ น ทรั พ ย์ ห ลากหลายประเภท ไม่ ว่ า จะเป็ น กองทุ น
อสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และตราสารหนี้ ที่
มีกระแสเงินสดให้แก่กองทุนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ เงินปันผลและดอกเบี้ยรับ
ซึ่งเป็นแหล่งที่มารายได้ห ลักส่าหรับกองทุน ที่ให้ผลตอบแทนที่มีความผัน
ผวนน้อยกว่าการลงทุนในกองทุนหุ้น โดย กองทุนเช่น LHIP สามารถทนต่อ
ความผันผวนของตลาดได้ค่อนข้างดีกว่ากองทุนผสมหุ้นอื่น

เพิ่มนำหนัก
กำรลงทุน

เนื่องจากแนวโน้มตลาดการเงินโลกที่ผันผวน กลยุทธ์กระจายการลงทุนใน
สิน ทรั พ ย์ ห ลายประเภท สามารถผสมสิ น ทรั พ ย์ห ลากหลายในสัดส่ ว นที่
เหมาะสม อาจช่วยลดทอนความผันผวนและสร้างผลตอบแทนที่มีเสถียรภาพ
กองทุนมีสัดส่วนหุ้นประมาณไม่เกิน 30% โดยมีนโยบายเน้นหุ้นปันผล และ
ตราสารหนี้คุณภาพ

คงนำหนัก
กำรลงทุน

จากการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯปรับแนวโน้มเป็นคงการขึ้นส่าหรับปี 2562
ประกอบกับตลาดยังคาดว่าอาจมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงปลายปีนี้ ท่า
ให้ โ อกาสในการสร้ า งผลก่า ไรในตลาดตราสารหนี้ ทั่ ว โลกมี ม ากขึ้ น โดย
กอ ง ทุ น T ROWE PRICE SICAV DIVERSIFIED INCOME BOND
FUND ที่กองทุน LHGINCOME ลงทุน นั้น มีการลงทุน ในตราสารหนี้ทุก
ประเภท ผู้จัดการกองทุนมีความยืดหยุ่นในการปรับสัดส่วนการลงทุนอย่าง
รวดเร็วตามโอกาส

เพิ่มนำหนัก
กำรลงทุน

จากภาวะตลาดหุ้นที่ยังคงมีความผันผวน ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อของไทยที่
อยู่ ใ นระดั บ ต่่ า ท่ า ให้ อั ต ราผลตอบแทนจากตราสารหนี้ อ ยู่ ใ นระดั บ ต่่ า
ในขณะที่ Property Fund & REIT ให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลประมาณ
5-6% ซึ่งมีความน่าสนใจกว่าตราสารหนี้รัฐบาลอายุ 10 ปี ที่ให้ผลตอบแทน
ต่่ากว่า และเหมาะกับการลงทุนในสภาวะตลาดที่ยังคงมีความผันผวนในปี
2562 ซึ่ ง กลุ่ ม Property Fund/ REITs จะยั ง เป็ น ที่ พั ก เงิ น ที่ ค่ อ นข้ า ง
ปลอดภัย จากเงินปันผลที่ค่อนข้างสูงและสม่่าเสมอ

เพิ่มนำหนัก
กำรลงทุน

การขึ้ น ดอกเบี้ ย ของสหรั ฐ ฯ เริ่ ม จ่ า กั ด ดั ง นั้ น ความเสี่ ย งที่ REITs จะ
ปรับตัวลดลงอย่างมากจึงมีโอกาสลดลง รวมถึงแนวโน้มเศรษฐกิจทั่วโลกที่
ยังขยายตั ว ได้อ ยู่ ขณะที่ Supply อสัง หาริ มทรั พ ย์ใ นสิ งคโปร์ เ ริ่ มลดลง
รวมถึงการปรับขึ้นค่าเช่าในญี่ปุ่นและฮ่องกง ในกลุ่ม Office ที่เริ่มเห็นการ
ฟื้นตัว และธุรกิจการท่องเที่ยวในสิงคโปร์เริ่มดีขึ้น สร้างแนวโน้มดีต่อกลุ่ม
Hospitality ขณะที่ REITs ญี่ปุ่น ได้รับผลกระทบต่อการขึ้น ดอกเบี้ยของ
สหรัฐฯ ค่อนข้างน้อย ได้รับประโยชน์จากมาตรการธนาคารกลางญี่ปุ่นที่คง
อัตราพันธบัตรรัฐบาลที่ต่า อัดฉีดเงินทุนเข้าซื้อสินทรัพย์

กองทุนผสม
ต่ำงประเทศ
LHGINCOME

กองทุนรวม
อสังหำริมทรัพย์
ในประเทศ

กองทุนรวม
อสังหำริมทรัพย์
ในต่ำงประเทศ

LHTPROP

LHPROP-A
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กองทุน
ตรำสำรหนี
ในประเทศ

ทองคำ

นำมัน

LHDEBT
LHGOV
LHSTPLUS
LHMM

-

-

คงนำหนัก
กำรลงทุน

เนื่องจากการเติบโตของเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อทั่วโลกมีแนวโน้มชะลอตัว
ลง ท่าให้ความเสี่ยงที่อัตราดอกเบี้ยทั่วโลกจะปรับเพิ่มขึ้นมีลดลง นอกจากนี้
อัตราเงินเฟ้อของไทยยังคงอยู่ในระดับต่่า โดยคาดว่าค่าเฉลี่ยอัตราเงินเฟ้อ
ทั่วไปของไทย จะอยู่ที่ระดับประมาณ 1% ในปี 2562 ซึ่งอยู่ใ นระดับล่า ง
ของกรอบเป้าหมาย 1-4% ท่าให้แ รงกดดันต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลไทยมีน้อย
กองทุนตราสารหนี้ภายใต้การบริหารของ บลจ. มีพอร์ตดูเรชั่นที่ไม่สูงมาก
แต่เน้นกลยุทธ์ทางด้านเครดิต โดยลงทุนในตราสารที่มีผลตอบแทนสูง โดยมี
อันดับเครดิตตั้งแต่ Investment grade ขึ้นไป เพื่อเพิ่มผลตอบแทนรวมของ
พอร์ตการลงทุน จึงเหมาะส่าหรับนักลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนสูงกว่าเงิน
ฝากธนาคาร และหลีกเลี่ยงความผันผวนในตลาดหุ้น

คงนำหนัก
กำรลงทุน

เป็นหลักทรัพย์ที่ควรมีไว้เพื่อการกระจายความเสี่ยง แต่อาจได้รับปัจจัยบวก
บ้า งจากค่า เงิ น ดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ ที่ มีแ นวโน้ มอ่ อ นค่ า จากโอกาสคงอั ต รา
ดอกเบี้ ย ของธนาคารกลางสหรั ฐ ฯ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น และจากการฟื้ น ตั ว ของ
เศรษฐกิจจีน และยุโรป

คงนำหนัก
กำรลงทุน

ราคาน้่ามันมีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางเดียวกับอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ
ทั้งนี้แ นวโน้มเศรษฐกิจโลกเติบโตอย่า งชะลอลง ประกอบกับช่วง Driving
season ซึ่งโดยปกติแล้วจะมีความต้องการใช้น้่ามันที่สูงขึ้น มีโอกาสท่าให้
ราคาน้่ามันทรงตัว หรือปรับตัวลงไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควร
ติดตามผลการประชุมของ OPEC ด้วย

ค่าเตือน
เอกสารนี้จัดท่าเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ ทั้งนี้บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง
ครบถ้วนหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวได้ และบริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ใช้ข้อมูล
ต้องใช้ความระมัดระวังและวิจารณญาณในการใช้ ข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเอง ผลการด่าเนินงานในอดีต /ผลการเปรียบเทียบผลการ
ด่าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด่าเนินงานในอนาคต รวมถึงอัตราผลตอบแทนการ
คาดการณ์ เป็นอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลในอดีต ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้และตัวอย่าง Portfolio ข้างต้นขึ้นขึ้นกับโอกาสในการ
ลงทุนตามภาวะตลาด ส่าหรับกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนต้องศึกษาและท่า
ความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และขอค่าแนะน่าเพิม่ เติมจากผู้แนะน่าการลงทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน หรือ
ติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนของกองทุนได้ที่ บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ่ากัด โทร 02-286-3484 ต่อ 211-215 หรือ ตัวแทนขาย
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