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บทสรุปภาวะตลาด

สําหรับกองทุนตราสารหนี้ ไทย
ตราสารหนี้ระยะยาว มีความนาสนใจลงทุนมากขึ้น
โดยคาดวา กนง. อาจสามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ย
นโยบายลงเพิ่มเติมอีก ในปนี้ หากตัวเลขเศรษฐกิ จ
ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของ Covid-19
มากกวาที่คาดการณ ขณะที่ อัตราผลตอบแทนตรา
สารหนี้เ อกชนระดับคุณ ภาพที ่ปรับตั วเพิ่ มขึ ้นตาม
อั ต ราผลตอบแทนพั น ธบั ตรรั ฐ บาล และส ว นต า ง
อัตราผลตอบแทนหุนกูเทียบพันธบัตรรัฐบาลที่สูงขึ้น
จากสภาพคลองในตลาดตราสารหนี้ที่ลดลงในชวงที่
ผานมา ทําใหหุนกูเอกชนเครดิตคุณภาพดี มีอัตรา
ผลตอบแทนที ่ น  า สนใจน า ลงทุ น มากขึ ้ น ทั ้ ง นี้
มาตรการเพื1อเพิ่มสภาพคลองของ ธปท. soft loan
to SMEs (วงเงิน 5 แสนลาน) และ Corporate
Bond Stabilization Fund : BSF วงเงิน 4 แสน
ลาน) จะสามารถเพิ่มเพิ่มสภาพคลองแกภาคธุรกิจ
และตลาดตราสารหนี้เอกชนในระยะถัดไปได
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LHMM-A

กองทุนเปด แอล เอช ตลาดเงิน

นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีคุณภาพสูง หรือตราสารทางการเงินอื1นๆ ที่จะครบกําหนดชําระคืนหรือมีอายุสัญญาไมเกิน
397 วัน รวมถึงหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื1นที่ ไ มขัดตอกฎหมาย ก.ล.ต. นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพ ยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขาย
ในตางประเทศ โดยจะลงทุนไมเกินรอยละ 50 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยจะทําการปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจํานวน
(Fully Hedge)

ดัชนีชี้วัดของกองทุนรวม (Benchmark)
►
►

ZRR Index (Total Return Index) ระยะเวลา 3 เดือน 55%
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําระยะเวลา 3 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดา วงเงิน 1 ลานบาท เฉลี่ยของธนาคารพาณิชยขนาด
ใหญ 3 แหง ไดแก ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย และธนาคารกสิกรไทย 45%

หลักทรัพยที่ลงทุน 5 อันดับแรก

สัดสวนการลงทุนรายอุตสาหกรรม
%

หลักทรัพย

ของ NAV

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 26/91/63

15.41

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 21/91/63

9.44

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 25/91/63

5.86

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 29/91/63

3.98

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 17/182/63

3.98

Portfolio Duration : 0.1809 ป

จุดเดนของกองทุน LHMM-A
สภาพคลองสูงกวาเงินฝากประจํา โดยสามารถขายและไดรับเงินคาขายคืน T+1
☑ ผลตอบแทนคาดหวังสูงกวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือน* และไมเสียภาษี
☑ เหมาะสําหรับผูลงทุนที่รับความเสี่ยงไดนอยมาก หรือเพื1อพักเงินระยะสั้น
☑ เนนลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพตั้งแต A- ขึ้นไป
☑ ปจจุบันไมมีลงทุนในตางประเทศ
☑ กองทุนมีความผันผวนตํ่า
☑

* ธนาคารกรุงเทพ, กสิกรไทย, ไทยพาณิชย

Fund Recommendation :
แนวโนมตลาด

ภาวะตลาดตราสารหนี้เริ่มมีสภาพคลองมากขึ้นจากสถานการณการแพรระบาดไวรัส Covid-19 ใน
ประเทศไทยที่คอนขางคงที่ ขณะที่ มาตรการผอนคลายของ ธปท. และ ธนาคารกลางตางๆ ทั่วโลก
ทําใหทิศทางอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นคงอยู ในระดับตํ่า โดยอั ตราผลตอบแทนพันธบัต รรัฐบาลไทย
โดยรวมปรับตัวลดลง ในช วงอายุ 5-10 ปโดยอัตราผลตอบแทนเคลื 1อนไหวตามแรงผลัก ดัน จาก
ปจจัยตางประเทศเปนสําคัญ

คําแนะนําการลงทุน

สามารถ “ถือ” เพื1อเพิ่มสภาพ
คล อง เหมาะสํ า หรับเปน ที่พัก
เงินระยะสั้น

ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื1อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”
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LHDEBT

กองทุนเปด แอล เอช ตราสารหนี้

นโยบายการลงทุน
กองทุ น จะลงทุ น ในหลั ก ทรั พย ห รื อทรั พ ย ส ิ น อั น เป น หรื อเกี ่ ยวข องกั บ ตราสารแห ง หนี ้ ตราสารทางการเงิ น และ/หรื อเงิ น ฝาก
ที่เสนอขายทั้ งในประเทศ และ/หรือตา งประเทศ ของภาครั ฐ และ/หรื อภาคเอกชนที่ม ีคุ ณภาพ และใหผลตอบแทนที ่ดี เหมาะสม
กับระดับความเสี่ยง ซึ่งปจจุบันกองทุนไมมีการลงทุนในตางประเทศ

ดัชนีชี้วัดของกองทุนรวม (Benchmark)
ดัชนี MTM ThaiBMA Government Bond อายุ 1-3 ป (NTR)* 30%
► ดัชนี MTM ThaiBMA Corporate Bond (A- up) อายุ 1-3 ป (NTR)* 70%
►

หลักทรัพยที่ลงทุน 5 อันดับแรก

สัดสวนการลงทุนรายอุตสาหกรรม
%

หลักทรั พย

ของ NAV

พันธบัตรรั ฐบาลเพื1อการบริ หารหนี้ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ครั้ งที่ 12

10.63

พันธบัตรรั ฐบาล ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้ งที่ 4

9.67

พันธบัตรรั ฐบาลเพื1อการบริ หารหนีเ้ งิ นกู โครงการ ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ครั้ งที่ 1
พันธบัตรรั ฐบาลเพื1อการปรั บโครงสร างหนี้ (พ.ร.ก.ช วยเหลือ
กองทุนเพื1อการฟนฟูฯระยะทีส่ อง) ในปงบประมาณ 2562
พันธบัตรรั ฐบาลเพื1อการปรั บโครงสร างหนี้ (พ.ร.ก.ช วยเหลือ
กองทุนฟนฟูฯระยะทีส่ อง) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560

8.21
6.24
4.34

Portfolio Duration : 1.7727 ป

จุดเดนของกองทุน LHDEBT
นโยบายการลงทุนเนนลงทุนแบบ active โดยเนนการกระจายการลงทุนในตราสารหนี้เอกชน และภาครัฐ
ผลตอบแทนจากกําไรในการขายหนวยลงทุนไมเสียภาษี (ชนิดสะสมมูลคา)
☑ มีสภาพคลองสูง และใชเงินลงทุนนอยเมื1อเทียบกับการลงทุนในหุนกูเอกชนโดยตรง (รับเงินคาขายคืน T+2)
☑ กองทุนมี 3 share classes ใหเลือก (ชนิดสะสมมูลคา จายปนผล และ รับซื้อหนวยลงทุนอัตโนมัติ)
☑
☑

Fund Recommendation :
แนวโนมตลาด

สํ า หรั บตราสารหนี ้ ระยะยาว มี ค วามน า สนใจลงทุ น มากขึ ้ น โดยคาดว า
กนง. อาจสามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพิ่มเติมอีกในปนี้ หาก
ตั ว เลขเศรษฐกิ จ ได ร ั บ ผลกระทบจากการแพร ร ะบาดของ Covid-19
มากกวา ที ่ค าดการณ ขณะที ่ อั ตราผลตอบแทนตราสารหนี ้เอกชนระดั บ
คุณภาพที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล และสวน
ตางอัตราผลตอบแทนหุนกูเทียบพันธบัตรรัฐบาลที่สูงขึ้น จากสภาพคลอง
ในตลาดตราสารหนี ้ ท ี ่ ล ดลงในช ว งที ่ ผ  า นมา ทํ า ให ห ุ  น กู  เ อกชนเครดิ ต
คุณภาพดี มีอัตราผลตอบแทนที่นาสนใจนาลงทุนมากขึ้น ทั้งนี้ มาตรการ
เพื1อเพิ่มสภาพคลองของ ธปท. soft loan to SMEs (วงเงิน 5 แสนลาน)
และ Corporate Bond Stabilization Fund : BSF วงเงิน 4 แสนลาน)
จะสามารถเพิ่มเพิ่มสภาพคลองแกภาคธุรกิจ และตลาดตราสารหนี้เอกชน
ในระยะถัดไปได
* Morningstar overall rating ประเภท Short Term Bond ณ 31 ก.ค. 63

มุมมองการลงทุน

ทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ยั ง คงระดั บตํ ่ า และอาจปรั บ
ลดเพิ ่ ม เติ ม ได ซึ ่ ง เป น ป จ จั ย
บวกกั บ ตราสารหนี ้ ท ี ่ ม ี อ ายุ
เฉลี ่ ยยาว โดยกองทุ น มี อ ายุ
เฉลี่ย 1.73 ป (ขอมูล ณ 31
ก.ค. 2563)

คําแนะนําการลงทุน

สามารถ “ถือ” โดยกองทุน
ม ี ค วาม เห มา ะ ส ํ า ห ร ั บ
ผูลงทุนที ่สามารถรั บความ
ผั นผวนของราคาได ระดั บ
หนึ่ง

ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื1อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”
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LHSTPLUS-A

กองทุนเปด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

นโยบายการลงทุน
กองทุน จะลงทุ น ในหลั ก ทรั พย ห รื อทรั พย ส ิ น อั น เปน หรื อเกี ่ ยวข องกั บตราสารแห ง หนี ้ ตราสารทางการเงิ น และ/หรื อเงิ น ฝากของภาครัฐ
และ/หรือภาคเอกชนที่ ใหผลตอบแทนที่ดีเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง ที่เสนอขายในประเทศและ/หรือตางประเทศ ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารที่
เสนอขายในต างประเทศจะมีม ูล ค ารวมกั นทั ้ง สิ ้น ไมเกิ นรอยละ 79 ของมูล ค าทรัพย สิ นสุท ธิ ของกองทุน และกองทุน จะดํา รงอายุถั วเฉลี่ย
ของทรัพยสินที่ลงทุนของกองทุน (Portfolio Duration) ไมเกิน 1 ป โดยประมาณ

ดัชนีชี้วัดของกองทุนรวม (Benchmark)
►
►
►

ดัชนี Short-term Government Bond 50%
ดัชนี ThaiBMA Commercial Paper (A- up) 30%
อัตราเฉลี่ ยดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ป ของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 3 แหง ไดแก ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย และ
ธนาคารกสิกรไทย 20%

หลักทรัพยที่ลงทุน 5 อันดับแรก

สัดสวนการลงทุนรายอุตสาหกรรม
%

หลักทรัพย

ของ NAV

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 6/182/63

8.30

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 24/91/63

7.73

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 22/91/63

6.06

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 19/91/63

5.31

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 10/182/63

4.70

Portfolio Duration : 0.2002 ป

จุดเดนของกองทุน LHSTPLUS-A
สภาพคลองสูงกวาเงินฝากประจํา โดยสามารถขายและไดรับเงินคาขายคืน T+1
ผลตอบแทนคาดหวังสูงกวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ป* และไมเสียภาษี
☑ เหมาะสําหรับผูลงทุนที่รับความเสี่ยงไดนอยมาก หรือเพื1อพักเงินระยะสั้น โดยรับความผันผวนของราคาไดบาง
☑ เนนลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพ
☑
☑

Fund Recommendation :
แนวโนมตลาด

ภาวะตลาดตราสารหนี้เริ่มมีสภาพคลองมากขึ้นาจากสถานการณ
การแพร ร ะบาดไวรั ส COVID-19 ในประเทศไทยที ่ ค  อ นข า งคงที่
ขณะที่มาตรการผอนคลายของ ธปท. และ ธนาคารกลางตางๆ ทั่ว
โลกทําใหทิศทางอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นคงอยู ในระดับตํ่า

คําแนะนําการลงทุน

สามารถ “ถือ” เพื1อเพิ่มสภาพคลอง เหมาะสําหรับเปนที่พักเงิน
ระยะสั้น โดยผูลงทุนสามารถรับความผันผวนของราคาไดบาง

ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื1อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”
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บทสรุปภาวะตลาด

สําหรับกองทุนหุนไทย
ในเดือนกรกฎาคมที่ผานมา ตลาดหุนมีการเคลื1อนไหวในลักษณะ sideway โดยดัชนี SET Index
ปรับตัวลง 0.78% แตหุนขนาดกลางและเล็กที่คาดวาจะมีผลประกอบการที่ดีสามารถขยายตัวไดหรือ
ฟนตัว กลับมาเติบโตไดอีก ครั้ง และใหผลตอบแทนที่เปนบวก ซึ่งจะเห็นไดจากดัชนี SET ปรับตัว
เพิ ่ ม ขึ ้ น 2.44% ในช ว งครึ ่ ง แรกของเดื อ นสิ ง หาคม 2563 ซึ ่ ง เป น ช ว งของการทยอยประกาศ
ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนงวดไตรมาสที่ 2/2563 หุนกลุมขนาดกลางและเล็กถูกขายเพื1อ
ทํากําไรหลังจากที่ประกาศผลประกอบการไตรมาส 2/2563 และเขามาซื้อในหุนขนาดใหญที่ปรับตัว
ลงมาจนอยู ในระดับ Valuation ที่ถูกเมื1อเทียบกับในอดีต เนื1องจากมีขาวของวัคซีนปองกัน Covid-19
ที่ประกาศขึ้นทะเบียนของประเทศรัสเซียและคาดวาจะเริ่มผลิตได ในเร็วๆ นี้
ในมุมมองเชิงปจจัยพื้นฐาน ยังคงคาดวาหุนกลุม Growth Stock หุนขนาดกลาง และขนาดเล็กจะ
ยังคงใหผลตอบแทนที่ดี ในระยะกลาง จาก Earning Visibility รวมถึง Earning Momentum ที่คาด
ว า จะดี ต  อ เนื 1 อ งในไตรมาส 3/2563 ขณะที ่ ค าดว า หุ  น กลุ  ม Value Stock จะปรั บ ตั ว ขึ ้ น ได ต าม
Sentiment หรือขาวของวัคซีนที่จะทําใหราคาปรับเพิ่มขึ้นตามความคาดหวังดานการทองเที่ยวที่เปน
ปจจัยหลักของการเติบโตของเศรษฐกิจไทยนอกเหนือจากภาคการสงออก แตอยางไรก็ตาม คาดวา
ภาคการทองเที่ยวนั้นจะสามารถฟนตัวกลับมาใกลระดับกอนการแพรระบาดของ Covid-19 ได ในชวง
ตนป 2564 เปนอยางเร็ว
จากแนวโนมของผลประกอบการที่สวนใหญออกมาเปนไปตามที่ตลาดคาดการณหรือดีกวาตลาด
คาดการณ ประกอบกับคาดการณวาผลประกอบการไตรมาสที่ 2/2563 จะเปนระดับที่ตํ่าที่สุดของป
2563 และจะทยอยกลับมาฟนตัว รวมถึงอาจจะมีการปรับประมาณการผลประกอบการของบริษัท
จดทะเบียนได โดยเฉพาะหุนกลุม Growth Stock และหุนขนาดกลางและเล็ก จึงเห็นวาตราสารทุน
ของไทยยังคงสามารถลงทุนไดทั้งในระยะกลางและยาว โดยมีกองทุนแนะนําไดแก LHGROWTH
และ LHSELECT-D ซึ่งมีแนวรับและแนวตานสําหรับเดือนสิงหาคมนี้ ไวที่ 1,280 - 1,300 จุดและ
1,350 - 1,380 จุดตามลําดับ และยังคงเปาหมายของ SET Index สําหรับป 2563 ที่ 1,4501,480 จุด

ที่มา : LHFund
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LHSTRATEGY

กองทุนเปด แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้

นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
โดยเนนการลงทุนดวยการสรางกลุมหลักทรัพยที่กองทุนลงทุนใหมีความผันผวนตํ่า เพื1อลดความผันผวนของการลงทุนโดยรวม
ของกองทุนใหอยู ในระดับตํ่าที่สุดโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไ มนอยกวา 80% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
สําหรับหลักเกณฑ ในการพิจารณาหุนที่มีความผันผวนตํ่าอยูภายใตเงื1อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด อาทิเชน หุนที่มีความเคลื1อนไหวของราคา
เมื1อเทียบกับดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยคอนขางตํ่า (Low Beta) และ/หรือ หุนที่มีความเสี่ยงจากการลงทุนคอนขางตํ่า (Low VaR)
และ/หรือ หุนที่มีอัตราการจายเงินปนผลสูงและ/หรือมีอัตราการเติบโตของอัตราการจายเงินปนผลสูง

ประวัติการจายเงินปนผล*
* เฉพาะ LHSTRATEGY-D
กองทุนมีนโยบายการจายเงินปนผลไมเกิน 12 ครั้ง ตอป

อัตราหน`วยละ/บาท
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ครั้งที่
ป

1
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1

2560

2

3

2561

1

2562

1

ชนิดหน`วยลงทุน :

LHSTRATEGY-A : สะสมมูลคา
LHSTRATEGY-D : จายเงินปนผล
LHSTRATEGY-R : ขายคืนอัตโนมัติ

ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark)
►

SET TRI 100%

2563

สัดสวนการลงทุนรายอุตสาหกรรม

หลักทรัพยที่ลงทุน
%

หลักทรั พย

ของ NAV

หุน สามัญบริ ษัท ปตท. จํา กัด (มหาชน)

6.06

หุน สามัญบริ ษัท อิ นทัช โฮลดิ้งส จํา กั ด (มหาชน)

6.02

หุน สามัญบริ ษัท ราช กรุ ป จํา กัด (มหาชน)

5.94

หุน สามัญบริ ษัท ผลิตไฟฟา จํา กัด (มหาชน)

4.48

หุน สามัญบริ ษัท ซี .พี.ออลล จํา กัด (มหาชน)

4.48

คําแนะนําการลงทุน :
กลยุทธการลงทุน

กองทุ น ได ม ี ก ารปรั บกลยุ ท ธ ก ารลงทุ น โดยการลดสั ด ส วนการ
ลงทุนในหุนลงเล็กนอย อีกทั้ง ไดปรับลด Portfolio Beta โดย
การขายทํ ากํ าไรหุ นที่ ม ี Beta สูง อย า งไรก็ต ามอาจจะกลับเข า
ลงทุน เพิ่ ม ขึ ้ น รวมถึ ง เพิ ่ ม Portfolio Beta เมื 1อพิ จารณาเห็น ว า
ตลาดมีแนวโนมปรับเพิ่มขึ้นที่ชัดเจนมากขึ้นดวยเชนกัน

คําแนะนําการลงทุน

“ถื อ” สํ า หรับผู  ที ่ ต  องการลงทุ น ในหุ  น เพื1 อผลตอบแทนที ่ ด ี ใน
ระยะยาวแตรับความเสี่ยงได ไมมาก และรอจังหวะเพื1อเขาลงทุน
ได โดยเหมาะสมสํ า หรั บการลงทุ น ระยะยาวตั ้ ง แต 1 ปข ึ ้ น ไป
เพื1อผลตอบแทนที่ดี

* Morningstar overall rating ประเภท Equity Large-Cap ณ 31 ก.ค. 63

ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื1อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”
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LHGROWTH

กองทุนเปด แอล เอช โกรท

นโยบายการลงทุน
ลงทุ น ในหุ  น ของบริษั ท ที่จ ดทะเบี ยนในตลาดหลั ก ทรั พย แห ง ประเทศไทย โดยเฉลี่ ยในรอบป บั ญชี ไ ม น  อยกว า 80% ของมู ล คา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม โดยกองทุนจะเนนลงทุนในหุนที่มีอัตราการเติบโตสูง (Growth Stock) ในระยะปานกลางถึงระยะยาว

ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark)
►

ชนิดหน`วยลงทุน :

SET TRI 100%

LHGROWTH-A : สะสมมูลคา
LHGROWTH-D : จายเงินปนผล
LHGROWTH-R : ขายคืนอัตโนมัติ

ประวัติการจายเงินปนผล*

อัตราหน`วยละ
1

0.8

0.72

0.8
0.6
0.4

0.18

0.18

0.4

0.3

0.4
0.15

0.2

* เฉพาะ LHGROWTH-D
กองทุนมีนโยบายการจายเงินปนผลไมเกิน 12 ครั้ง ตอป
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ครั้งที่
ป
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1
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4

2559

1
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3

2560

หลักทรัพยที่ลงทุน

1

2
2561

1

2562

2563

สัดสวนการลงทุนรายอุตสาหกรรม
%

หลักทรัพย

ของ NAV

หุน สามัญบริ ษัท ปตท. จํา กัด (มหาชน)

8.03

หุน สามัญบริ ษัท ซี .พี.ออลล จํา กัด (มหาชน)

4.21

หุน สามัญบริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑอาหาร จํา กัด (มหาชน)

3.85

หุน สามัญบริ ษัท คอมเซเว น จํา กัด (มหาชน)

3.49

หุน สามัญบริ ษัท แอดวานซ อินโฟร เซอร วิ ส จํา กัด (มหาชน)

3.48

คําแนะนําการลงทุน :
กลยุทธการลงทุน

กองทุ น คงสั ด สวนการลงทุ น ในตราสารทุ น ที ่ ร ะดั บ 85–95%
ตามความคาดหวั งตอการฟ น ตั วของเศรษฐกิ จ และการค นพบ
วัคซีนตานไวรัส Covid-19 โดยเนนลงทุนในหุนขนาดกลาง-เล็ก
ที่ ไ ดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของไวรัสโควิด -19 อยา ง
จํ า กั ด หรื อ มี โ อกาสฟ  น ตั ว ได เร็ ว เช น หุ  น กลุ  ม อาหารและ
เครื1องดื1ม คาปลีก และมีการลงทุนในหุนที่จะไดประโยชนจากการ
คนพบวัคซีน เชน หุนกลุมขนสง โรงแรม หางสรรพสินคา

คําแนะนําการลงทุน

“ซื้อ” เนื1องจากคาดวาหุนกลุมเติบโตจะใหผลตอบแทนที่ดีกวา
ตลาด หรื อดั ช นี ช ี ้ วั ด เนื 1 องจากมี Earning Visibility ที ่ ช ัด เจน
รวมถึงมีแนวโนมของการเติบโตของผลประกอบการที่ดี
กองทุนนี้เหมาะกับผูที่ตองการลงทุนในหุนและรับความเสี่ยงได
สู ง เนื 1 อ งจากเน น การลงทุ น ในหุ  น เติ บ โตที ่ ม ี ค วามผั น ผวน
ของราคาคอนขางสูง

* Morningstar overall rating ประเภท Equity Large-Cap ณ 31 ก.ค. 63

ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื1อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”
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LHEQD

กองทุนเปด แอล เอช หุนปนผล

นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่มีประวัติการจายเงินปนผล และมีแนวโนมการจายเงินปนผลที่ดี
โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไ มนอยกวา 80% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม โดยมีหลักเกณฑการคัดเลือกหลักทรัพย ดังนี้
• ประวัติการจายเงินปนผลในอดีต ประมาณ 1-5 ปยอนหลัง
ชนิดหน`วยลงทุน : LHEQD-A : สะสมมูลคา
• ผลประกอบการในปจจุบันและในอนาคต
LHEQD-D : จายเงินปนผล
• แนวโนมการจายเงินปนผลในอนาคต
LHEQD-R : ขายคืนอัตโนมัติ
ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) ► SETHD Total Return Index 100%

ประวัติการจายเงินปนผล*

อัตราหน`วยละ
1

0.8

0.8

0.8

0.72

* เฉพาะ LHEQD-D
กองทุนมีนโยบายการจายเงินปนผลไมเกิน 12 ครั้ง ตอป
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ป
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หลักทรัพยที่ลงทุน
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1
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2563

สัดสวนการลงทุนรายอุตสาหกรรม
%

หลักทรัพย

ของ NAV

หุน สามัญบริ ษัท ปตท. จํา กัด (มหาชน)

6.05

หุน สามัญบริ ษัท ซี .พี.ออลล จํา กั ด (มหาชน)

4.64

หุน สามัญบริ ษัท โอสถสภา จํา กัด (มหาชน)

3.97

หุน สามัญบริ ษัท ปูนซิ เมนต ไทย จํา กัด (มหาชน)

3.94

หุน สามัญบริ ษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร ค เซอร วิ สเซ็ส จํา กัด (มหาชน)

3.85

คําแนะนําการลงทุน :
กลยุทธการลงทุน ณ ปจจุบัน

ในช ว งที ่ ผ  า นมาสถานการณ ก ารแพร ร ะบาดของเชื ้ อ ไวรั ส
COVID-19 มีแนวโนมที่ดีขึ้น กองทุนไดมีการเพิ่มนํ้าหนักการลงทุน
ในกลุ  ม หุ  น ที ่ ไ ด รั บ ประโยชน จ ากการคลายมาตรการ Lockdown
รวมถึงกลุมที่ ไดรับแรงหนุนจากนโยบายกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล
รวมวงเงิน 1.9 ลานลานบาท นอกจากนี้ การผอนคลายทางการเงิน
และการอั ด ฉี ด สภาพคล องเข า สู  ระบบของธนาคารกลางในหลาย
ประเทศ ทํ า ใหส ภาพคล องในตลาดอยู  ในระดั บสู ง ส ง ผลบวกต อ
สิ น ทรั พ ย เ สี ่ ย ง โดยกองทุ น ได ม ี ก ารเพิ ่ ม สั ด ส ว นในหุ  น กลุ  ม ที ่ มี
Valuation ที่ถูกและยังคงมีปจจัยพื้นฐานที่ดี รวมถึงมีการซื้อขายหุน
เพื1อทํากําไรตามจังหวะตลาด
* Morningstar overall rating ประเภท Equity Large-Cap ณ 31 ก.ค. 63

คําแนะนําการลงทุน

“ซื้ อ” เพื1 อการลงทุน ระยะเวลาตั ้ง แต 1 ป ขึ ้น ไป ซึ ่ง กองทุ นนี้
เหมาะกั บ ผู  ท ี ่ ต  องการลงทุ น ในหุ  น ขนาดใหญ ห รื อ Blue Chip
stock และหุนที่มีการจายปนผลที่ดี

ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื1อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”
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LHEQDPLUS

กองทุนเปด แอล เอช หุนปนผล พลัส

นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่มีประวัติการจายเงินปนผล และมีแนวโนมการจายเงินปนผลที่ดี โดยเฉลี่ยในรอบ
ปบัญชีไ มนอยกวา 80% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม โดยมีหลักเกณฑการคัดเลือกหลักทรัพย ดังนี้
• ประวัติการจายเงินปนผลในอดีตยอนหลังอยางนอย 1-3 ป และ/หรือแนวโนมการจายเงินปนผลในอนาคต และ/หรือ
• ผลประกอบการในอดีต และ/หรือผลประกอบการปจจุบัน และ/หรือแนวโนมการเติบโตในอนาคต

ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark)
►

SETHD Total Return Index 100%

หลักทรัพยที่ลงทุน

สัดสวนการลงทุนรายอุตสาหกรรม
%

หลักทรัพ ย

ของ NAV

หุน สามัญบริ ษัท ปตท. จํา กัด (มหาชน)

6.03

หุน สามัญบริ ษัท ซี .พี.ออลล จํา กัด (มหาชน)

4.63

หุน สามัญบริ ษัท โอสถสภา จํา กัด (มหาชน)

3.96

หุน สามัญบริ ษัท ปูนซิ เมนต ไทย จํา กัด (มหาชน)

3.94

หุน สามัญบริ ษัท เจ เอ็ ม ที เน็ทเวอร ค เซอร วิ สเซ็ ส จํา กัด (มหาชน)

3.89

หมายเหตุ : ผูถือหน`วยลงทุนที่อยูในทะเบียนรายชื1อกองทุนเปด LHEQDPLUS และลงทุนในหน`วยลงทุนตั้งแต 150,000 บาทขึ้นไป มีสิทธิไดรับความคุมครองชีวิตและสุขภาพ

คําแนะนําการลงทุน :
กลยุทธการลงทุน ณ ปจจุบัน

ในช ว งที ่ ผ  า นมาสถานการณ ก ารแพร ร ะบาดของเชื ้ อ ไวรั ส
COVID-19 มี แนวโนมที ่ด ี ขึ ้ น กองทุน ได ม ีก ารเพิ่ ม นํ ้ าหนัก การ
ลงทุ น ในกลุ  ม หุ  น ที ่ ได ร ั บ ประโยชน จ ากการคลายมาตรการ
Lockdown รวมถึ ง กลุ  ม ที ่ ไ ด ร ั บ แรงหนุ น จากนโยบายกระตุ  น
เศรษฐกิจของรัฐบาล รวมวงเงิน 1.9 ลานลานบาท นอกจากนี้
การผอนคลายทางการเงินและการอัดฉีดสภาพคลองเขาสูระบบ
ของธนาคารกลางในหลายประเทศ ทําใหสภาพคลองในตลาดอยู
ในระดับสูง สงผลบวกตอสินทรัพยเสี่ยง โดยกองทุนไดมีการเพิ่ม
สัดสวนในหุนกลุมที่มี Valuation ที่ถูกและยังคงมีปจจัยพื้นฐานที่
ดี รวมถึงมีการซื้อขายหุนเพื1อทํากําไรตามจังหวะตลาด

คําแนะนําการลงทุน

“ซื้ อ” เพื1 อการลงทุน ระยะเวลาตั ้ง แต 1 ป ขึ ้น ไป ซึ ่ง กองทุ นนี้
เหมาะกั บ ผู  ท ี ่ ต  องการลงทุ น ในหุ  น ขนาดใหญ ห รื อ Blue Chip
stock และหุนที่มีการจายปนผลที่ดี

ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื1อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”
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LHTOPPICK

กองทุนเปด แอล เอช ท็อปพิค
นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชี ไ มนอยกวา 80% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
โดยจะพิจารณาจากหลักเกณฑการคัดเลือกหลักทรัพย ดังนี้
• พิจารณาเลือกลงทุนหุนที่มีปจจัยพื้นฐานดี หรือแนวโนมการเติบโตสูงในอนาคตและ/หรือ
• พิจารณาเลือกลงทุนจากผลประกอบการปจจุบันและ/หรือ
• พิจารณาเลือกลงทุนจากแนวโนมของผลประกอบการในอนาคต โดยพิจารณาจากรายไดท ี่อาจปรับตั วเพิ่มขึ้น หรือผลประกอบการที่ดีขึ้น
หรือผลกําไรที่สูงขึ้น

ประวัติการจายเงินปนผล*
อัตราหน`วยละ
0.40

ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark)

* เฉพาะ LHTOPPICK-D
กองทุนมีนโยบายการจายเงินปนผลไมเกิน 12 ครั้ง ตอป

0.22
0.10

0.20

0.20

0.15

ป

1

2
2560

SET TRI 100%

ชนิดหน`วยลงทุน :

0.00
ครั้งที่

►

1

1

2561

2563

LHTOPPICK-A : สะสมมูลคา
LHTOPPICK-D : จายเงินปนผล
LHTOPPICK-R : ขายคืนอัตโนมัติ

สัดสวนการลงทุนรายอุตสาหกรรม

หลักทรัพยที่ลงทุน
%

หลักทรัพ ย

ของ NAV

หุน สามัญบริ ษัท ปตท. จํา กัด (มหาชน)

7.32

หุน สามัญบริ ษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร ค เซอร วิ สเซ็ส จํา กัด (มหาชน)

5.24

หุน สามัญบริ ษัท ทิปโกแอสฟลท จํา กัด (มหาชน)

5.02

หุน สามัญบริ ษัท ซี .พี.ออลล จํา กัด (มหาชน)

4.31

หุน สามัญบริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑอาหาร จํา กัด (มหาชน)

4.30

คําแนะนําการลงทุน :
กลยุทธการลงทุน

ทางกองทุน ไดเน น การลงทุ น ในหุ น ของกลุ  ม บริษั ท ที ่ ค าดว า จะ
ไดรับผลกระทบจาก COVID-19 อยางจํากัด หรือคาดวาจะกําไร
จะฟนตัวไดอยางรวดเร็ว อีกทั้ง เริ่มสะสมหุนกลุมที่คาดกําไรจะ
กลับมาเติบโตในปหนาอยางแข็งแกรง

คําแนะนําการลงทุน

แนะนํา “ซื้อ” โดยกองทุนนี้เหมาะกับผูที่ตองการลงทุนในหุนแต
ไมตองการความเสี่ยงที่สูงมาก และหุนที่ลงทุนนั้นสวนใหญเปน
กลุม Defensive growth stock

ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื1อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”
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LHESG

กองทุนเปด แอล เอช หุนไทย ESG
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหุนเพื1อใหสามารถสรางผลตอบแทนที่ ใกลเคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวม อีเอสจี ไทยพัฒน (Thaipat ESG Index (TR)) โดยกองทุน
จะเลือกลงทุนเฉพาะในหุนของบริษัทตาง ๆ ในสัดสวนที่เทาหรือใกลเคียงกับนํ้าหนักที่เปนสวนประกอบของดัช นีดังกลาว ซึ่งมีอัตราสวน
การลงทุนในหุนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไ มนอยกวา 80% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน

ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark)
►

ชนิดหน`วยลงทุน :

Thaipat ESG Index (TR) 100%

หลักทรัพยที่ลงทุน

LHESG-A ชนิดบุคคลธรรมดา
LHESG-IR ชนิดสถาบัน

สัดสวนการลงทุนรายอุตสาหกรรม
%

หลักทรัพย

ของ NAV

หุน สามัญบริ ษัท เดลตา อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จํา กัด (มหาชน)

4.30

หุน สามัญบริ ษัท คอมเซเว น จํา กัด (มหาชน)

2.96

หุน สามัญบริ ษัท เมกา ไลฟไซแอ็ นซ จํา กัด (มหาชน)

2.58

หุน สามัญบริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑอาหาร จํา กัด (มหาชน)

2.34

หุน สามัญบริ ษัท ปูนซิ เมนต ไทย จํา กัด (มหาชน)

2.34

คําแนะนําการลงทุน :
กลยุทธการลงทุน ณ ปจจุบัน

ได ป รั บ เพิ ่ ม สั ด ส ว นการลงทุ น จากระดั บ ที ่ ป ระมาณร อ ยละ
95 - 96 ในชวงที่ตลาดปรับตัวลงมาเปนที่ระดับรอยละ 98 - 99
เพื1อใหมีผลตอบแทนที่ ใกลเคียงกับดัชนีชี้วัดมากที่สุด

คําแนะนําการลงทุน

“ซื้อ” เพื1อการลงทุนระยะยาวตั้งแต 1 ปขึ้นไป เนื1องจากขอมูล
ในอดีตของหุนกลุมประเภท ESG ในตลาดโลกใหผลตอบแทนที่
ดีกวาดัชนีตลาดหลักทรัพยและดีกวาหุนที่ ไ ม ไดจัดในกลุม ESG
รวมทั้ง หุนกลุม ESG นี้มีความเหมาะสมสําหรับการลงทุนระยะ
ยาวเนื1องจากมีความยั่งยืนทางธุรกิจสูง

ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื1อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”
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ลงทุนในหุนเพียงอยางเดียว ... อาจมีผลขาดทุนสูงมากกวา 10%
ลงทุนในตราสารหนี้เพียงอยางเดียว ... อาจไดผลตอบแทนตํ่า
ลงทุนใน REITs ไทยเพียงอยางเดียว ... อาจมีความเสี่ยงในการขาดทุน
จากการขาดสภาพคลอง

แนวโนมตลาดหุน
ในเดื อนกรกฎาคมที ่ ผ  า นมา ตลาดหุ  น มี การ
เคลื 1 อนไหวในลั กษณะ sideway โดย SET Index
ปรั บตั วลง 0.78% แต ห ุ  นขนาดกลางและเล็ กที่
คาดว าจะมี ผลประกอบการที ่ ด ี สามารถฟ  นตั ว
กลับมาเติบโตไดอีก
ดั ชนี SET Index ปรับตั วขึ ้ น 2.44% ในช วงครึ ่ ง
เดื อนแรกของเดื อนสิ งหาคม 2563 ซึ ่ งเป นช วง
ของการทยอยประกาศผลประกอบการของบริษั ท
จดทะเบียนงวดไตรมาสที่ 2/25633 โดยหุนขนาด
กลางและขนาดเล็กถูกขายทํากําไรหลังการประกาศ
ผลประกอบการ และมี แรงซื ้ อในหุ  นขนาดใหญ ท ี่
ปรับตัวลงมาในระดับ Valuation ที่ถูกเมื1อเทียบกับ
Valuation ในอดี ต เนื 1 องจากมี ข  า วของวั คซี น ที่
ประกาศขึ้นทะเบียนของประเทศรัสเซียและคาดวา
จะเริ่มผลิตได ในเร็วๆ นี้
ในมุมมองเชิงปจจัยพื้นฐาน ยังคงคาดวาหุนกลุม
Growth Stock และหุ  น ขนาดกลางและเล็ ก จะ
ยั งคงให ผลตอบแทนที ่ ด ี ในระยะกลางเนื 1 องจาก
Earning Visibility รวมถึ ง Earning Momentum
ที่คาดวาจะดี ตอเนื 1องในไตรมาสที ่ 3/2563 สวน
หุนกลุม Value Stock คาดวาจะปรับตัวขึ้นไดตาม
Sentiment หรือขาวของวัคซีนที่จะทําใหราคาปรับ
เพิ่มขึ้นตามความคาดหวังดานการทองเที่ยวที่เปน
ป จ จั ย หลั ก ของการเติ บ โตของเศรษฐกิ จ ไทย
นอกเหนือจากภาคการสงออก อยางไรก็ตาม คาด
วาภาคการทองเที่ยวจะสามารถฟนตัวกลับมาใกล
ระดับกอนการแพรระบาดของ Covid-19 ได ในชวง
ตนป 2564 เปนอยางเร็ว
แนวโนมของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน
ที่สวนใหญออกมาตามที่ตลาดคาดการณหรือดีกวา
ประกอบกับมีคาดการณวาผลประกอบการไตรมาส
ที่ 2/2563 จะเปนระดับที่ตํ่าสุดของป 2563 แลว
และจะทยอยฟ  น ตั ว รวมถึ ง อาจจะมี ก ารปรั บ
ประมาณการผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน
ได โดยเฉพาะหุ  นกลุ  ม Growth Stock หุ  นขนาด
กลาง และหุนขนาดเล็ก จึงเห็นวาตราสารทุนของ
ไทยยั งคงสามารถลงทุ นได ท ั ้ งในระยะกลางและ
ระยะยาว

มุมมองการลงทุนใน REITs
นับตั้งแตตนเดือนสิงหาคม PF&REIT Index ปรับตัวลดลงจากระดับ 187.41 จุด มา
อยูที่ระดับ 182.12 จุด คิดเปนการปรับตัวลดลง 2.8% และเมื1อนับตั้งแตตนป 2563
PF&REIT Index ปรับตัวลดลง -20% จากผลกระทบของ Covid-19
สําหรับมุมมองการลงทุน คาดการณวาผลประกอบการจะผานจุดตํ่าสุดไปแลวในชวง
ไตรมาส 2 และจะค อยๆ ฟ  นตั วขึ ้ นในช วงไตรมาส 3 เป นต นไป โดย REITs ในกลุ  ม
หางสรรพสินคามี traffic อยูที่ระดับ 70-80% จากชวงกอน Covid-19 โดยในชวงไตร
มาส 2 ที่มีการปดหาง ผู ใหเชาไดลดคาเชาลงเฉลี่ยประมาณ 60-70% ในขณะที่ ไตรมาส
3 ส วนลดค าเช าปรับลดลงมาเฉลี ่ ย 30% และคาดวาช วงไตรมาส 4 และปหน าจะให
สวนลดเชาคาเชาลดลงเรื1อยๆ จนกระทั่งคาเชากลับมาอยู ในระดับปกติชวงกอน Covid-19
ได ดังนั้น Retail REITs นาจะกลับมาจายปนผลได ไตรมาส 3 ซึ่งราคาที่ปรับลดลงมานั้น
เกินปจจัยพื้นฐาน ขณะที่ มีอัตราผลตอบแทนจากเงินปนผลอยูประมาณ 4-5%
REITs กลุมอาคารสํานักงานไดรับผลกระทบไมมากนัก โดยในชวงไตรมาส 2 ไดรับ
ผลกระทบจากกลุม Retail ขณะที่ ในสวนของ office จะมีการขอลดคาเชาเปนรายๆ ไป
ในภาพระยะยาวที ่ อาจจะได ร ั บผลกระทบจากการ work from home และ supply ที่
อาจจะลดลงนั้น มองวาเปนกระทบในแงการเติบโตของคาเชา โดยอัตราการเชายังทรงตัว
อยู ในระดับสูง เนื1องจาก REITs ที่ลงทุนอยู ในทําเลที่ดี คือในยานธุรกิจและติดรถไฟฟา
REITs และ Infrastructure กลุมโกดัง โรงงานและโทรคมนาคมไม ไดรับผลกระทบ
จาก Covid-19 แต สาเหตุ ท ี ่ ราคาปรั บตั วลดลงนั ้ น เนื 1 องจากมี เงิ นออกจากกองทุ น
ประเภท fund of fund สงผลใหเมื1อผูจัดการกองทุนมีการขาย จะขายในทุกหลักทรัพย
และดวยสภาพคลองที่ ไมมาก จึงทําใหราคาปรับตัวลดลงเชนเดียวกัน
โดยสรุป ราคา PF&REIT ปรับตัวลงมาเกินปจจัยพื้นฐาน และหากพิจารณาอัตราเงินปน
ผลในป หน าจะสู งถึ ง 5.5% ในขณะที ่ พั นธบั ตรรั ฐบาล 10 ป อยู  ท ี ่ 1.3% ทํ าให
Dividend yield gap สูงถึง 4.2% ซึ่งเปนระดับที่นาสนใจเมื1อเทียบกับคาเฉลี่ยที่ 3.5%
หมายความวาตลาดยังปรับขึ้นไดอีกในระยะยาว โดยในปนี้ PF&REIT index มีโอกาสที่จะ
กลั บขึ ้ นไปทดสอบแถว 210 จุ ด ในขณะที ่ ป  หน าประเมิ นไว ท ี ่ 230 จุ ด ป จจุ บ ั น
PF&REIT index อยูที่ 182 ยังมี upside คอนขางมาก

ภาวะตลาดตราสารหนี้
ภาวะตลาดตราสารหนี้ เริ่มมีสภาพคลองมากขึ้นจากสถานการณการแพรระบาดไวรัส
Covid-19 ในประเทศไทยที่คอนขางคงที่ ขณะที่ มาตรการผอนคลายของธนาคารแหง
ประเทศไทย (ธปท.) และธนาคารกลางตางๆ ทั่วโลกทําใหทิศทางอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น
คงอยู ในระดับตํ่า
สํ าหรั บตราสารหนี ้ ระยะยาว มี ความน าสนใจลงทุ นมากขึ ้ น โดยคาดว า กนง. อาจ
สามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ ยนโยบายลงเพิ่มเติ มอีกในปนี้ หากตั วเลขเศรษฐกิจไดรั บ
ผลกระทบจากการแพรระบาดไวรัส Covid-19 มากกวาคาดการณ

ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
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LHIP-D

กองทุนเปด แอล เอช มั่นคง
นโยบายการลงทุน
ลงทุ น ในหน ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมอสั ง หาริม ทรั พ ยและ/หรือ หน ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมโครงสร างพื ้ นฐานและ/หรื อ หนว ยทรั ส ต
ของทรัสตเพื1อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและ/หรือตราสารแหงทุนที่มีปจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีแนวโนมจายเงินปนผลสูง โดยเฉลี่ยใน
รอบปบัญชีไมเกินรอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน

ดัชนีชี้วัดของกองทุนรวม (Benchmark)

►
►
►

SET TRI 20%,
PF&PREIT TRI 40%,
MTM ThaiBMA GBI (NTR) 1-3Y 40%
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นโยบายการจายเงินปนผล : ไมเกินปละ 12 ครั้ง
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สัดสวนการลงทุนรายอุตสาหกรรม

หลักทรัพยที่ลงทุน 5 อันดับแรก
%

หลักทรัพย

ของ NAV

หุน กูบริ ษัท อิออน ธนสินทรั พย (ไทยแลนด) จํา กัด (มหาชน) ครั้ งที่
1/2562 ชุ ดที่ 1 ครบกํา หนดป 2022

6.40

หนวยลงทุนในทรั สตเพื1อการลงทุนในสิทธิการเช าอสังหาริ มทรั พย CPN
รี เทล โกรท

6.09

หนวยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พยและสิทธิ การเช าเทสโก โลตัส
รี เทล โกรท

5.81

หนวยลงทุนในทรั สตเพื1อการลงทุนในอสังหาริ มทรั พยและสิทธิ การเช า
อสังหาริ มทรั พยเพื1ออุตสาหกรรม เฟรเซอร ส พร็ อพเพอร ตี้

5.20

หนวยลงทุนในทรั สตเพื1อการลงทุนในอสังหาริ มทรั พยและสิทธิ การเช า
ดับบลิวเอชเอ พรี เมีย่ ม โกรท

5.18

กลยุทธการลงทุน ณ ปจจุบัน

กลยุทธการลงทุน ณ ปจจุบัน

กอง LHIP-D เปนกองทุนที่ทาง บลจ. จัดทํา asset allocation ในการลงทุนสินทรัพย ในประเทศทั้ง หุน อสังหาริมทรัพย และตราสารหนี้
ดังนั้น ดวยภาวะที่อัตราดอกเบี้ยอยู ในระดับตํ่า และภาพเศรษฐกิจที่จะมีการฟนตัวในปหนา ทําใหมีการเพิ่มนํ้าหนักในสินทรัพยเสี่ยงอยาง
REITs เปน 35 - 40% และหุน 18-20% โดยจะมีทั้งสองสินทรัพยรวมกันไมเกิน 60% สําหรับการลงทุนในตราสารหนี้ จะมีสัดสวนประมาณ
40-50% โดยไดปรับสัดสวนใหมีตราสารภาครัฐ และตราสารที่มีสภาพคลองสูงมากขึ้น โดยนักลงทุนสามารถ “ซื้อลงทุน” ได
* Morningstar overall rating ประเภท Aggressive Allocation ณ 31 ก.ค. 63

ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื1อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”
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LHSMART-D

กองทุนเปด แอล เอช ยั่งยืน
นโยบายการลงทุน
ลงทุ นในหน วยลงทุ นของกองทุน รวมอสั งหาริม ทรัพ ย และ/หรื อหนว ยลงทุน ของกองทุ นรวมโครงสรางพื้ นฐาน และ/หรื อหน วยทรัส ต
ของทรัสตเพื1อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย หรือตราสารแหงทุนที่มีปจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีแนวโนมจายเงินปนผลสูง/ตราสารหนี้ โดย
สามารถปรับสัดสวนการลงทุน ได 0 - 100% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ

ดัชนีชี้วัดของกองทุนรวม (Benchmark)

SET TRI 40%,
PF&PREIT TRI 40%,
MTM ThaiBMA GBI (NTR) 1-3Y 20%

►
►
►

ประวัติการจายปนผล
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สัดสวนการลงทุนรายอุตสาหกรรม

หลักทรัพยที่ลงทุน 5 อันดับแรก
%

หลักทรัพ ย

ของ NAV

หนวยลงทุนในทรั สตเพื1อการลงทุนในสิทธิ การเช าอสังหาริ มทรั พย CPN
รี เทล โกรท

5.90

หนวยลงทุนในทรั สตเพื1อการลงทุนในอสังหาริ มทรั พยและสิทธิ การเชา
ไทยแลนด ไพร ม พร็ อพเพอร ตี้

5.66

หนวยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พยและสิทธิ การเช าเทสโก โลตัส
รี เทล โกรท

5.65

หนวยลงทุนในทรั สตเพื1อการลงทุนในอสังหาริ มทรั พยและสิทธิ การเชา
ดับบลิวเอชเอ พรี เมีย่ ม โกรท

5.44

หนวยลงทุนในทรั สตเพื1อการลงทุนในอสังหาริ มทรั พยและสิทธิ การเชา
อสังหาริ มทรั พย

4.71

กลยุทธการลงทุน ณ ปจจุบัน

สําหรับกอง LHSMART-D เปนกองทุนที่ทาง บลจ. จัดทํา asset allocation ในการลงทุนสินทรัพย ในประเทศทั้ง หุน REITs ตราสารหนี้
ดังนั้นดวยภาวะที่อัตราดอกเบี้ยอยู ในระดับตํ่า และภาพเศรษฐกิจที่จะมีการฟนตัวในปหนา ทําใหมีการเพิ่มนํ้าหนักในสินทรัพยเสี่ยงอยางหุน
และ REITs อยางละ 35 - 40% โดยจะมีทั้งสองสินทรัพยรวมกันไมเกิน 80% สําหรับการลงทุนในตราสารหนี้ จะมีสัดสวนประมาณ 20%
โดยไดปรับสัดสวนใหมีตราสารภาครัฐ และตราสารที่มีสภาพคลองสูงมากขึ้น โดยนักลงทุนสามารถ “ซื้อลงทุน” ได
* Morningstar overall rating ประเภท Aggressive Allocation ณ 31 ก.ค. 63

ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื1อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”
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LHSELECT-D

กองทุนเปด แอล เอช มั่งคั่ง
นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/REITs และ/หรือ
กองทุ น รวมโครงสร า งพื ้ น ฐาน และ/หรื อ หลั ก ทรั พ ย อ ื 1 น ที ่ ผู  จ ั ด การกองทุ น พิ จ ารณาว าเหมาะสม โดยจะพิ จ ารณาลงทุ น ในหุ  น ซึ ่ ง เป น
สวนประกอบของดัชนี SET100 เปนอันดับแรก และ/หรืออาจพิจารณาลงทุนในหุนกลุมอื1น ซึ่งสัดสวนการลงทุนขึ้นอยูกับดุลยพินิจของ
ผูจัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวะการณ ในแตละขณะเพื1อประโยชนของกองทุนเปนหลัก

ประวัติการจายเงินปนผล*

ดัชนีชี้วัดของกองทุน

อัตราหน`วยละ (บาท)
0.30

0.25

0.25

0.25

0.25

0.20

0.20
0.10
0.00

0.15

0.15

2

1

►

SET 100 TRI 60%,

►

PF&PREIT TRI 20%,

►

MTM ThaiBMA GBI (NTR) 1-3Y 20%

* กองทุนมีนโยบายการจายเงินปนผลไมเกิน 12 ครั้ง ตอป

ครั้งที่

1

ป

2560

1

2

3

1

2561

2562

2563

สัดสวนการลงทุนรายอุตสาหกรรม

หลักทรัพยที่ลงทุน 5 อันดับแรก
%

หลักทรัพ ย

ของ NAV

หุน สามัญบริ ษัท ปตท. จํา กัด (มหาชน)

7.98

หุน สามัญบริ ษัท ซี.พี.ออลล จํา กัด (มหาชน)

4.43

หุน สามัญบริ ษัท พีทจี ี เอ็นเนอยี จํา กัด (มหาชน)

4.00

หุน สามัญบริ ษัท ปูนซิ เมนต ไทย จํา กัด (มหาชน)

3.97

หุน สามัญบริ ษัท ศรี ตรั งโกลฟส (ประเทศไทย) จํา กัด (มหาชน)

3.51

กลยุทธการลงทุน ณ ปจจุบัน

กองทุนไดมีการเพิ่มสัดสวนการลงทุนในหุนขนาดใหญที่มี Valuation ที่อยู ในระดับที่ตํ่าบางสวนโดยเฉพาะกลุมที่คาดวาจะไดรับ Positive
sentiment จากเรื1องความคืบหนาของวัคซีนปองกัน Covid-19 และบางสวนยังคงลงทุนในหุนประเภท Growth stock หรือหุนที่คาดวาจะมี
ผลประกอบการฟนกลับมาขยายตัว สวนการลงทุนใน REITs และ Infrastructure Funds ปจจุบันลงทุนในสัดสวนที่ตํ่ามากและรอจังหวะที่จะ
เขาซื้อเพิ่มเมื1อระดับ Valuation อยู ในระดับที่นาสนใจแลว โดยนักลงทุนสามารถ “ซื้อลงทุน” เพื1อรับผลตอบแทนในระยะยาวจากการฟนตัว
ของหุนขนาดกลางและขนาดใหญ โดยเฉพาะหุนในกลุม SET100 รวมถึงผลตอบแทนบางสวนจากการลงทุนใน REITs และ Infrastructure
Funds ซึ่งระยะเวลาการเขาลงทุนแนะนําใหลงทุนในระยะเวลาตั้งแต 3 เดือนขึ้นไป
* Morningstar overall rating ประเภท Aggressive Allocation ณ 31 ก.ค. 63

ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื1อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”
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LHWPLUS

กองทุนเปด แอล เอช เวลท พลัส
นโยบายการลงทุน
กองทุ น มี ก ารลงทุ น ในตราสารแห ง ทุ น และ/หรื อ ตราสารแห ง และ/หรื อ หน ว ยลงทุ น ของกองทุ น และ/หรื อ ตราสารในกลุ  ม อุ ต สาหกรรม
อสังหาริมทรัพย (Property Sector Fund) และ/หรือ หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย และ/หรือ หนวยทรัสตของทรัสตเพื1อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย และ/หรือ หนวยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน และ/หรือ ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพยตางประเทศ ในสัดสวน
ตั้งแตรอยละ 0 ถึงรอยละ 100 ของ NAV ทั้งนี้ กองทุนสามารถลงทุนในตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชี ไมเกินรอยละ 79 ของ NAV และ
กองทุนอาจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการในสัดสวนไมเกิน 100% ของ NAV

ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark)
► MTM

ThaiBMA Government Bond อายุ 1-3 ป (NTR) 20%
► MTM ThaiBMA Corporate Bond (A- up) อายุ 1-3 ป (NTR) 50%
► FTSE EPRA/NAREIT Developed NTR Index (USD) ป ร ั บ ด  ว ย อ ั ต ร า
แลกเปลี ่ ยนเพื 1 อคํ านวณผลตอบแทนเป นสกุ ลเงิ นบาท ณ วั นที ่ ค ํ านวณ
ผลตอบแทน 30%

ชนิดหน`วยลงทุน :
LHWPLUS-A : สะสมมูลคา
LHWPLUS-D : จายเงินปนผล

สัดสวนการลงทุนรายอุตสาหกรรม

หลักทรัพยที่ลงทุน 5 อันดับแรก
%

หลักทรัพ ย

ของ NAV

พันธบัตรรั ฐบาลเพื1อ การปรั บโครงสร างหนี้ (พ.ร.ก.ช วยเหลือกองทุนเพื1อ
การฟนฟูฯระยะทีส่ อง) ในปงบประมาณ 2562

21.24

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 21/91/63

11.41

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 11/182/63

11.41

พันธบัตรรั ฐบาลเพื1อ การปรั บโครงสร างหนี้ (พ.ร.ก. ชวยเหลือกองทุน) ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้ งที่ 2

10.41

พันธบัตรรั ฐบาลเพื1อ การปรั บโครงสร างหนี้ (พ.ร.ก.ช วยเหลือกองทุนฟนฟู
ฯระยะทีส่ อง) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560

7.11

คําแนะนําการลงทุน :
กลยุทธการลงทุน ณ ปจจุบัน

สํ า หรั บ ตราสสรหนี ้ ยั ง คงระมั ด ระวั ง การลงทุ น ในตราสารหนี้
ภาคเอกชน (Corporate) และเพิ ่ม สั ดส วนของตราสารหนี ้ภ าครั ฐ
และคงสภาพคลองมากกวาปกติ
ในสว นของ REITs เลื อกลงทุน มีแนวโนมสูง ที ่จะผ านวิก ฤตไปได
จากฐานะทางการเงิ น ที ่ยั ง แข็ง แกร ง โดยกองทุ น มี มุ ม มองที ่ ด ี ต  อ
อสังหาริมทรัพยสิงคโปร เนื1องจาก มีมาตรการชวยเหลือที่ชัดเจน
และมีฐานะการเงิ นแข็งเปน ทุน อยู แลวจึงมีแนวโนมฟน ตัวได โดย
กลุมที่ลงทุนหลักยังคงประกอบดวยกลุม Logistic and Internet
(i.e. Data Centre) แตมีการลงทุนใหสอดคลองกับ Benchmark
มากขึ้น

คําแนะนําการลงทุน

สามารถ “ทยอยเขาลงทุน” ได โดยในกรณีที่ธนาคารกลางสหรัฐ
(Fed) หรื อ ธนาคารแห ง ประเทศไทยลดอั ต ราดอกเบื ้ย กองทุ น
LHWPLUS จะไดประโยชนจากที่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุเฉลี่ย
ตราสารหนี ้ ข องพอร ต ที ่ ย าว และในส ว นของ REITs จะได
ประโยชน จ าก Dividend Yield Gap ที ่ ม ี ส  ว นต า งมากขึ ้ น ด ว ย
นอกจากนี้ ในปจจุบัน REITs ใหผลตอบแทนจากเงินปนผลในระดับ
ที่สูงและมีฐานะการเงินแข็งแกรง โดยแนะนําใหลงทุน 1 ปขึ้นไป

ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื1อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”
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LHOPP

กองทุนเปด แอล เอช ออพพอรทูนิตี้
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในตราสารแหงทุน และ/หรือ ตราสารหนี้ และ/หรือ อสังหาริมรัพย โดยผูจัดการกองทุนจะปรับสัดสวนการลงทุนได ในสัดสวนรอยละ 0
ถึงรอยละ 100 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน เพื1อใหเหมาสมกับสภาวการณ ในแตละขณะ

ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark)

ดัชนีผลตอบแทนรวมของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Total Return Index : SET TRI) 50%
►ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพื1อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (PF&REIT total Return Index) ของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 50%
►

หลักทรัพยที่ลงทุน

สัดสวนการลงทุนรายอุตสาหกรรม
หลักทรัพ ย

%
ของ NAV

หุน สามัญบริ ษัท ปตท. จํา กัด (มหาชน)

6.02

หุน สามัญบริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑอ าหาร จํา กัด (มหาชน)

4.98

หุน สามัญบริ ษัท ซี .พี.ออลล จํา กัด (มหาชน)

4.04

หุน สามัญบริ ษัท ทีคิวเอ็ม คอร ปอเรชั่ น จํา กัด (มหาชน)

4.04

หุน สามัญบริ ษัท ปูนซิ เมนต ไทย จํา กัด (มหาชน)

3.95

คําแนะนําการลงทุน :
กองทุนปจจุบันเนนลงทุนในหุนเปนหลักเนื1องจากแนวโนมของหุน
มีแนวโนมที่จะฟนตัวของราคาไดดีกวา REITs ซึ่งการลงทุนจะเนน
ลงทุนนหุนเติบโต (Growth Stock) ที่คาดวาจะมีผลประกอบการ
ที่เติบโตไดตอเนื1อง และกลุมที่คาดวาผลประกอบการจะสามารถ
กลับมาฟนตัวไดหลังจากที่มีการยกเลิกหรือผอนคลาย Lockdown
หรื อมี วัคซี น และมองวา แนวโนมที่ ดัช นีต ลาดหลักทรั พย จะปรั บ
เพิ่มขึ้นไดที่ระดับ 1,500 จุดได ในป 2564

คําแนะนําการลงทุน

“ถือ” ลงทุนตอไดหรือในกรณีที่นักลงทุนสามารถรับความเสี่ยง
ต า งประเทศได อาจจะขายบางส ว นเพื 1 อ ไปลงทุ น ในหุ  น
ตางประเทศที่คาดวาใหผลตอบแทนที่ดีกวาเนื1องจากคาดวาผล
ประกอบการจะกลับมาฟนตัวไดเร็วมกวาของไทย

ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื1อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”
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20

LHGINCOME

กองทุนเปด แอล เอช โกลบอล อินคัม

นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตางประเทศทั่วโลก โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชี ไมนอยกวารอยละ 80
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะลงทุนอยางนอย 2 กองทุน กองทุนละไมเกินรอยละ 79 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนในกองทุนหลายประเภท เชน กองทุนตราสารหนี้ และ/หรือกองทุนตราสารทุน และ/หรือหนวยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย/REITs และ/หรือกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน เปนตน ในสัดสวนตั้งแต 0 -100% ของNAV โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการ
กองทุน

ดัชนีชี้วัดของกองทุนรวม

ประวัติการจายปนผล
อัตราหน`วยละ

►กองทุน จะเปรียบเทียบกับผลการดํา เนิน งานของ

0.15
0.10
0.05
0.00

0.08

0.06

0.10

0.09

ประเภทหน`วยลงทุน :

* เฉพาะ LHGINCOME-D
กองทุนมีนโยบายการจายเงินปนผลไมเกิน 12 ครั้ง ตอป

ครั้งที่

1

1

ป

2561

2562

กองทุน Credit
Suisse (Lux) Global Robotics Equity Fund (“กองทุนหลัก”)
ปรั บด วยอัต ราแลกเปลี่ยนเพื1 อคํ านวณผลตอบแทนเปน สกุลเงิ น
บาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน

1

2
2563

หลักทรัพยที่ลงทุน

LHGINCOME-A
LHGINCOME-D
LHGINCOME-R

สัดสวนการลงทุน
%

หลักทรัพ ย

ของ NAV

หนวยลงทุน T ROWE PRICE SICAV DIVERSIFIED INCOME
BOND FUND

74.41

หนวยลงทุน PIMCO GIS INCOME FUND

22.07

บัญชี เงิ นฝากออมทรั พย ธนาคารไทยพาณิ ชย จํา กัด (มหาชน)

1.54

ทรั พยสินอื1น

1.98

สภาวะการลงทุน
มุมมองการลงทุนจาก T. Rowe Price Fund SICAV Diversified Income Bond Fund ตลาดมีการปรับตัวดีขึ้นโดย credit spread มีการ
ปรับตัวแคบลงอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งการลงทุนในกลุม credit และ high yield ได ใหผลตอบที่สูงสุดในชวงเวลานี้ จากผลของการใชนโยบายการเงิน
และการคลังเพื1อหนุนตลาดในตอนนี้ โดยกองทุนยังคงการจัดพอรตใหเหมาะสมกับสถานการณป จจุบัน หลังจากที่ credit spread ไดมีการ
เพิ่มขึ้นจนถึงระดับที่นาสนใจทางผูจัดการกองทุนได ใช โอกาสดังกลาวเพิ่มลงทุนในกลุม Investment Grade ที่มีระดับราคาที่เหมาะสม
สภาวะตลาด ปจ จุบันแนวโนมดอกเบี้ยอยู ในระดับตํ่า ธนาคารกลางประเทศตางๆ ไดแก อเมริกา ญี่ปุ น ยุโรป ยังคงขยายงบดุล (Balance
Sheet) เพื1อกระตุนการขยายตัวเศรษฐกิจตอ เปนผลดีกับอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ ขณะที่ ตราสารหนี้ของตลาดเกิดใหม และ high yield
ไดรั บประโยชน จากคาเงิ นดอลลารส หรัฐที่มี แนวโนมไมแข็ งคามากในชวงถัดไป ซึ่ งเปน ผลดี จากการที่ ธนาคารกลางทั่วโลกมีแนวโนมคงหรื อ
ลดดอกเบี้ยลงตอเพื1อประคองเศรษฐกิจ
คําแนะนํา “ลงทุน” เนื1องจากกองทุนใหผลตอบแทนที่คอนขางสมํ่าเสมอ (กองทุนหลักมีเปาหมายผลตอบแทนคาดหวังที่ประมาณ 3-5%)
ทามกลางความกังวลเรื1องเศรษฐกิจที่อาจชะลอตัวลงหรือสงครามการคา และไดรับประโยชนจากแนวโนมการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางทั่วโลก
จึงเหมาะสมตอนักลงทุนที่รับความผันผวนได ไ มมาก
ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
เนื1องจากกองทุน ไมไดปองกันความเสี่ยงทั้งจํานวน ผูลงทุนอาจขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเริ่มแรกได

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื1อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”
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LHGINCOME

กองทุนเปด แอล เอช โกลบอล อินคัม

“ กองทุน T.Rowe Funds SICAV Diversified Income Bond Fund ”

ASSET TYPE DIVERSIFICATION (%)

Top Ten Holdings (%)

CREDIT QUALITY DIVERSIFICATION (%)

ที่มา : T.ROWE PRICE FUNDS, Apr 2020

* ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื1อเผยแพรทั่วไป โดยจัดทําขึ้นจากแหลงขอมูลตางๆ ที่นาเชื1อถือได ณ วันที่แสดงขอมูล ทั้งนี้ บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกตอง ความนาเชื1อถือ
และความสมบูรณของขอมูลทั้งหมด โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงขอมูลทั้งหมดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื1อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”
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LHGINCOME

กองทุนเปด แอล เอช โกลบอล อินคัม

“ PIMCO GIS Income Fund -INS AC ”

Sector Allocation (Duration in Years)

Top Ten Holdings (%)

Duration (% Duration Weighted Exposure)

Top 10 Industries (% Market Value)

ที่มา : PIMCO Funds: Jun 2020

* ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื1อเผยแพรทั่วไป โดยจัดทําขึ้นจากแหลงขอมูลตางๆ ที่นาเชื1อถือได ณ วันที่แสดงขอมูล ทั้งนี้ บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกตอง ความนาเชื1อถือ
และความสมบูรณของขอมูลทั้งหมด โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงขอมูลทั้งหมดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื1อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”
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LHGMA

กองทุนเปด แอล เอช โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนคือกองทุน Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi Asset Income Fund (“กองทุนหลัก”) โดยเฉลี่ย
ในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในทรัพยสินที่หลากหลายในตราสารหนี้ ตราสารทุน และตราสารอนุพันธทางการเงินซึ่งมี
สินทรัพยอางอิงเปนตราสารหนี้ และตราสารทุน โดยปกติกองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุนไมเกินรอยละ 50 ของมูลคาทรัพยสินของกองทุน

ประวัติการจายปนผล

ดัชนีชี้วัดของกองทุนรวม (Benchmark)

อัตราหน`วยละ
0.40
0.20

►

* เฉพาะ LHGMA-D
กองทุนมีนโยบายการจายเงินปนผลไมเกิน 12 ครั้ง ตอป
0.10

0.05

0.20
0.09

กองทุ น นี ้ จ ะเปรี ย บเที ย บกั บ ผลการดํ า เนิ น งานของกองทุ น
Ninety One Global Multi-Asset Income (“กองทุ น หลั ก ”)
ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื1อคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงิน
บาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน

ชนิดหน`วยลงทุน :

0.00
ครั้งที่

1

ป

2562

1

2

LHGMA-A : สะสมมูลคา
LHGMA-D : จายเงินปนผล
LHGMA-R : รับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ

3

2563

หลักทรัพยที่ลงทุน

สัดสวนการลงทุน
%

หลักทรัพย

ของ NAV

หนวยลงทุน Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi
Asset Income Fund

95.95

บัญชีเงิ นฝากออมทรั พย ธนาคารไทยพาณิ ชย จํา กัด (มหาชน)

4.89

หนีส้ ิ นอื1น

-0.84

สภาวะการลงทุน
มุมมองการลงทุนจาก Investec Global Multi-Asset Income Fund ตลาดมีทิศทางปรับตัวดีขึ้นถึงแมสถานการณเศรษฐกิจโลกยังคงยํ่าแย
จากการใชนโยบายการเงินและการคลังอยางหนักของรัฐบาล และธนาคารกลางตางๆ โดยกองทุนยังคงการจัดพอรตใหเหมาะสมกับสถานการณ
ปจจุบันดวยการกระจายการลงทุนทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ โดยเนนไปยังหลักทรัพยที่สรางกระแสเงินสด (Income Investment) อยางไรก็
ตาม กองทุนมีแนวโนมที่จะเพิ่มสัดสวนการถือหุน เมื1อสถานการณเริ่มมีแนวโนมดีขึ้นในอนาคต
สภาวะตลาด แนวโนมเศรษฐกิจโดยรวม นาจะยังเติบโตแมอัตราการเติบโตจะชะลอ โดยมีความเสี่ยงจากการที่สินทรัพยเสี่ยงไดปรับตัวขึ้นอยาง
แข็งแกรงในป 2019 ที่ผานมารวมถึงตนปนี้ จากแนวโนมผอนคลายนโยบายการเงินจากธนาคารกลางหลักๆ ซึ่งหากสถานะทางเศรษฐกิจไมดีขึ้น
ตามความคาดหวังของภาครั ฐฯ และนักลงทุน ในตลาดจะทํ าให การลงทุ นในสินทรัพยเสี่ยงกลั บมาผันผวน ขณะที่ ความเสี่ยงจากสงคราม
การเมืองระหวางกลุมประเทศตาง ๆ จะมีบทบาทมากสรางความผันผวนในป 2020 นี้
คําแนะนํา “ถือลงทุน” เปนทางเลือกจากการลงทุนใน Term Fund โดย กองทุนมีจุดเดนคือ มีผลตอบแทนที่มีเสถียรภาพและมี โอกาสให
รายไดสมํ่าเสมอ รวมถึงผลตอบแทนมีแนวโนมดีกวาการลงทุนตราสารหนี้ทั่วไป เนื1องจากกองทุนมีสวนผสมของหุนปนผลคุณภาพดีทั่วโลก และ
มักเปนหุนที่เติบโตอยางยั่งยืน สัดสวนระหวางตราสารหนี้และหุน สวนใหญจะอยูที่ 70/30 สามารถถือลงทุนไดทุกสถานการณตลาด

ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
เนื1องจากกองทุน ไมไดปองกันความเสี่ยงทั้งจํานวน ผูลงทุนอาจขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเริ่มแรกได

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื1อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”
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LHGMA

กองทุนเปด แอล เอช โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท

“ Ninety One Global Multi-Asset Income ”

Top 10 Equity Holdings (%)

Top 10 Bond Holdings (%)

Sector Allocation (Duration in Years)

Currency Allocation (%)

Country Allocation (%)

Credit Breakdown (%)

ที่มา : Ninety One Global Multi-Asset Income : Jun 2020

* ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื1อเผยแพรทั่วไป โดยจัดทําขึ้นจากแหลงขอมูลตางๆ ที่นาเชื1อถือได ณ วันที่แสดงขอมูล ทั้งนี้ บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกตอง ความนาเชื1อถือ
และความสมบูรณของขอมูลทั้งหมด โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงขอมูลทั้งหมดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื1อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”
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LHGEQ

กองทุนเปด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้

ความน`าสนใจของ
Global Focused Growth Equity Fund
เน น การลงทุ น ในพอร ต การลงทุ น ทั ่ ว โลก :
กระจายการลงทุ น ทั ่ ว โลกผ า นการวิ เ คราะห
ป จ จั ย พื ้ น ฐานคั ด เลื อ กหุ  น ที ่ น  า สนใจด ว ยวิ ธี
(Bottom-up Approach) โดยไ ม จ ํ า กั ด ประเทศ
หรือกลุมอุตสาหกรรม รวมถึงมีการลงทุนในกลุม
ตลาดเกิดใหม (Emerging markets)
ลักษณะการลงทุน: เนนการหาโอกาสลงทุนในหุน
ที่ม ีการเติบโตสูง และสอดคลองกับแนวโนม หลัก
ของโลก
มีค วามเชี ่ยวชาญในการลงทุน : มีท ีม ผูจ ัดการ
กองทุ น ที ่ ม ี ป ระสบการณ ก ารลงทุ น สู ง และที ม
สนับสนุนเฉพาะทางแยกเปนรายกลุมอุตสาหกรรม
และภูมิภาค
กองทุน Global Focused Growth ใหผลตอบแทนที่
ดีกวาตลาดอยางสมํ่าเสมอ และไดรับการจัดอันดับ
Morningstar overall 5 ด า ว * ป ร ะ เ ภ ท Global
Large Cap Growth Equity

จุดเดนของกองทุน LHGEQ

»

มีผลการดําเนินงานที่ด ีก วาดัชนีชี้วัด (Benchmark)
อยางตอเนื1อง โดยเฉพาะจากความสามารถในการเลือกหุน
(Stock Selection)

»

กองทุนมีการกระจายการลงทุนหุนทั่ว โลก สามารถ
เลื อ กลงทุ น หรื อ สั บ เปลี ่ ย นนํ ้ า หนั ก ารลงทุ น ในกลุ  ม
อุตสาหกรรมและประเทศที่มี โอกาสเติบโต ทั้งนี้ การลงทุน
ในหุนสามารถสรางผลตอบแทนที่เติบโตสูงกวาสินทรัพยอื1น
ในระยะยาว จึงเหมาะสมสําหรับสภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโนม
ฟนตัวหรือเติบโต

»

LHGEQ เปนกองทุนประเภท Feeder Fund กองทุน
มีความชัดเจนในการเลือกกองทุนตางประเทศที่มีนโยบาย
การลงทุนสอดคลองกับกรอบโครงการกองทุน

»

กองทุ น ลงทุ น ใน T.Rowe Price Global Focused
Growth ที่เนนลงทุนในบริษัทที่สามารถสรางผลกําไรสูงกวา
คาเฉลี่ยของกําไรของบริษัทในตลาดโดยรวม และเปนบริษัท
ที่มีแนวโนม ในการพัฒนาปรับปรุงศักยภาพการเติบโตของ
ผลกําไรไดอีกในอนาคต

* ขอมูล ณ 31 ก.ค. 2563, Morningstar

ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
เนื1องจากกองทุน ไมไดปองกันความเสี่ยงทั้งจํานวน ผูลงทุนอาจขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเริ่มแรกได

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื1อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”
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LHGEQ

กองทุนเปด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้

นโยบายการลงทุน
เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ คือ กองทุน T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund
(กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชี ไ มนอยกวา 80% ของ NAV โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนอยางนอย 70% ของ NAV ในหุนและ
หลั ก ทรั พ ย ท ี ่ เ กี ่ ย วของกั บ หุ  น บริ ษั ท จดทะเบี ยน รวมถึ ง หุ  น สามั ญ หุ  น บุ ร ิ ม สิ ท ธิ ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ American Depository Receipts ,
European Depository Receipts เปนตน

ประวัติการจายปนผล

ดัชนีชี้วัดของกองทุนรวม

อัตราหน`วยละ/บาท
0.80

0.60

►กองทุนจะเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของ

กองทุน T. Rowe
Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund
(“กองทุนหลัก”) ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื1อคํานวณผลตอบแทน
เปนสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน
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0.60
0.40
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* เฉพาะ LHGEQ-D
กองทุนมีนโยบายการจายเงินปนผลไมเกิน 12 ครั้ง ตอป
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ครั้งที่
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2563

หลักทรัพยที่ลงทุน

ชนิดหน`วยลงทุน :
LHGEQ-A : สะสมมูลคา
LHGEQ-D : จายเงินปนผล
LHGEQ-R : รับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ

สัดสวนการลงทุน
%

หลักทรัพย

ของ NAV

หนวยลงทุน T ROWE Price Funds SICAV - Global Focused
Growth Equity Fund

100.28

บัญชี เงิ นฝากออมทรั พย ธนาคารไทยพาณิ ชย จํา กัด (มหาชน)

10.99

หนีส้ ิ นอื1น

-11.27

สภาวะการลงทุน

ทางผูจัดการกองทุน T.Rowe Price Funds SICAV Global Focused Growth มองวา ตลาดหุนโลก (MSCI World) ปรับตัวดีขึ้นทามกลาง
สถานการณ Covid-19 ที่มีแนวโนมดีขึ้นเชนกัน ประกอบกับการที่เศรษฐกิจเริ่มกลับมาฟนตัวจากมาตรการกระตุนที่จากธนาคารกลางและภาครัฐ
อยางมหาศาล โดยในเดือนที่ผานกองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้นกวาดัชนีอางอิง จากการใหนํ้าหนักการลงทุนในหุนสหรัฐซึ่งปรับตัวขึ้นอยางโดดเดนจากการที่
ธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ไดทํา QE อยางมหาศาลเพื1อพยุงเศรษฐกิจ และตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นมากกวาคาดการณ
สภาวะตลาด ตลาดหุ นสหั ฐฯที ่ ผ านมาปรับตัว ดี ขึ ้น อยางต อเนื 1อ ง จากการที่ ทางรั ฐบาลเริ่ มผอ นปรนมาตรการ Lockdown และกิ จกรรมทาง
เศรษฐกิจกลับมาดําเนินการอีกครั้ง โดยเฉพาะทางฝงหุนเทคโนโลยีที่ปรับตัวขึ้นอยางมากสูระดับ All time high อยางไรก็ตาม ในระยะสั้น ปจจัย
แทรกทางสงครามการเมืองระหวางจีนและสหรัฐฯ อาจทําใหตลาดผันผวนบาง
คําแนะนํา “ทยอยลงทุน” เนื1องจากในระยะยาวกองทุนมี โอกาสใหผลตอบแทนดี แมวาในระยะสั้นจะมีปจจัยความไมแนนอนทางการเมืองซึ่ง
อาจสงผลตอความผันผวนตอตลาด แตเปนจังหวะใหเขาซื้อหุนเติบโตในราคาที่ ไมแพงจนเกินไป
ระยะยาวมีโอกาสใหผลตอบแทนดี โดยเฉพาะการที่กองทุนสามารถลงทุนกระจายในหุนหลากหลาย โดยไมจํากัดประเทศ หรือกลุมอุตสาหกรรมทั้ง
ใหมและเกา และหรือไมวาหุนขนาดใหญ หรือขนาดเล็ก อยางไรก็ตาม ความไมแนนอนทางการเมืองซึ่งอาจสงผลตอความผันผวนตอตลาดทําให
กองทุนสามารถหลบหลีกและสับเปลี่ยนลงทุนในหุนทั่วโลกได

ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
เนื1องจากกองทุน ไมไดปองกันความเสี่ยงทั้งจํานวน ผูลงทุนอาจขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเริ่มแรกได

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื1อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”
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LHGEQ

กองทุนเปด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้

“ กองทุน Global Focused Growth Equity Fund – Class I ”

Sector Weight (%)

Country Allocation (%)

Top Ten Holdings (%)

ที่มา : T.ROWE PRICE FUNDS, Jun, 2020

* ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื1อเผยแพรทั่วไป โดยจัดทําขึ้นจากแหลงขอมูลตางๆ ที่นาเชื1อถือได ณ วันที่แสดงขอมูล ทั้งนี้ บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกตอง ความนาเชื1อถือ
และความสมบูรณของขอมูลทั้งหมด โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงขอมูลทั้งหมดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื1อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”
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LHGLIFE-E

กองทุนเปด แอล เอช โกลบอล ไลฟสไตล อิควิตี้

นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน Invesco Global Consumer Trends Fund ชนิดหนวยลงทุน C-Acc Share Class (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบป
บัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV โดยกองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนที่จะแสวงหาการเติบโตของเงินทุนในระยะยาวผานการลงทุนอยางนอย 70%
ของ NAV ของกองทุนในตราสารทุน/หุนของบริษัทตางๆ ทั่วโลก ที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวของกับ การออกแบบ การผลิต รวมไปถึงการจัดจําหนาย
ผลิตภัณฑ ทั้งสินคาและบริการ ของสินคาในกลุมกิจกรรมสันทนาการตาง ๆ และบริษัทอื1น ๆ ที่สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโ ภค
ในดานนี้ ได

ดัชนีชี้วัดของกองทุน

ประวัติการจายปนผล
อัตราหน`วยละ
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กองทุ น
Invesco Global Consumer Trends Fund (“กองทุนหลัก”)
ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื1อคํานวณผลตอบแทนเปนสกุล
เงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน

กองทุนมีนโยบายการจายเงินปนผลไมเกิน 12 ครั้ง ตอป

0.00
ครั้งที่

►กองทุ น จะเปรี ย บเที ย บกั บ ผลการดํ า เนิ น งานของ
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2561
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หลักทรัพยที่ลงทุน

สัดสวนการลงทุน
%

หลักทรัพ ย

ของ NAV

หนวยลงทุน INVESCO Global Consumer Trends Fund

95.43

บัญชี เงิ นฝากออมทรั พย ธนาคารกสิกรไทย จํา กัด (มหาชน)

5.29

หนีส้ ิ นอื1น

-0.72

สภาวะการลงทุน
มุมมองการลงทุนจาก Invesco Global Consumer Trends Fund เดือนที่ผานมา ตัวกองทุนสามารถเอาชนะดัชนีอางอิงได โดยปจจัยหลัก
มาจากการคัดเลือกหุนรายตัว โดยเฉพาะจากกลุม E-commerce และ Video Gaming และกลุมสินคาฟุมเฟอยรวมทั้ง มีการลด exposure
ของหุนกลุม โรงแรม รานอาหาร ในระยะขางหนากองทุนมองวาการเปดเมืองรวมถึงการคิดคนยาวัคซีน อาจทําใหเกิน Sector Rotation ได
โดยกุมที่เกี่ยวกับการทองเทียว Casino Cruise line รานอาหารและสันทนาการ อาจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได จึงเนนวางแพนการลงทุนแบบสมดุล
สภาวะตลาด ในเดือนกรกฎาคมตลาดหุนทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้นตามหุนสหรัฐโดยเฉพาะบริษัทเทคโนโลยี อยางไรก็ตาม ความกังวลเกี่ยวกับ
Covid-19 ระลอกที่สองและความตึงเครียดทางการคาที่เพิ่มขึ้นระหวางสหรัฐฯ และจีนสงผลกระทบตอดัชนีความเชื1อมั่นทั้งในอังกฤษและ
ยุโรปใหปรับลดลง ขณะที่ ยูโรโซนตกลงที่จะใหกองทุนฟนฟูรวม 750 พันลานยูโร ขอตกลงดังกลาวจัดใหมีความพยายามทางการเงินรวมกัน
ในระดับที่มีความหมายเปนครั้งแรก อยางไรก็ตาม การตัดสินใจของเฟดในการขยายโครงการฉุกเฉินทําใหเงินดอลลารสหรัฐออนคาลงอีก
ในทางกลับกันสิ่งนี้สงผลดีตอราคาสินคาโภคภัณฑและตลาดเกิดใหมซึ่งทั้งสองไดผลตอบแทนที่เปนบวก
คํ า แนะนํ า “ลงทุ น ” และ “ให ถ ื อระยะยาว” เพราะอาจมี ค วามผั น ผวนระยะสั ้ น ได ต ามป จ จั ยตลาด โดยแนวโน ม ระยะกลางและยาว
Consumer Theme ยังมี โอกาสเติบโตไดอีกมาก เชน e-Sport, e-commerce, social media กองทุนคงยังเนนลงทุนในธีมไลฟสไตลดิจิทัล
ซึ่งคิดเปนประมาณ 70% ของพอรต และ ประมาณ 30% ของพอรตโฟลิโอมุงเนนไปที่การบริโ ภคแบบดั้งเดิมมากขึ้น โดยมองวาเศรษฐกิจ
เริ่มกลับมาเปดอีกครั้งและผูบริโ ภคเริ่มที่จะออกไปใชชีวิตสถานที่ ใกลบานมากขึ้น

ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
เนื1องจากกองทุน ไมไดปองกันความเสี่ยงทั้งจํานวน ผูลงทุนอาจขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเริ่มแรกได

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื1อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”

29

LHGLIFE-E

กองทุนเปด แอล เอช โกลบอล ไลฟสไตล อิควิตี้

“ Invesco Global Consumer Trends Fund C-Acc Class ”

Top Ten Holdings (%)

Country Allocation (%)

Sector Weight (%)

ที่มา : Invesco Global Consumer Trends Fund, Jun 2020

* ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื1อเผยแพรทั่วไป โดยจัดทําขึ้นจากแหลงขอมูลตางๆ ที่นาเชื1อถือได ณ วันที่แสดงขอมูล ทั้งนี้ บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกตอง ความนาเชื1อถือ
และความสมบูรณของขอมูลทั้งหมด โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงขอมูลทั้งหมดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื1อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”

30

LHDIGITAL

กองทุนเปด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี

“ Digital Theme ยังมีโอกาสเติบโตสูง ”
 เหมาะสมกั บการลงทุ น ระยะยาว เนื 1 อ งจาก digital theme มีก ารเติ บ โตที ่ ส ู ง โดยนั ก ลงทุ น สามารถลงทุ น ในหุ  น ทั ่ วโลกเกี ่ ยวกั บ
e-commerce, Big data, cloud, Internet of things โฆษณา online, online payment และหุน / REITs ที่เกี่ยวกับการขนสงของ
e-commerce
 คาดวาธุรกิจ E-commerce จะขยายตัว 2 เทา ภายในป 2021 และ การใช internet จะเพิ่มขึ้น 15% ตอป ในอีก 5 ป ขางหนา*
โดยมีปจจัยที่สนับสนุน เชน การใช โทรศัพทมือถือ และตลาดเกิดใหม ที่มีอัตราการใช internet และ e-commerce ที่เพิ่มสูงขึ้น

Trend การซื้อขาย Online อยู ในชวงเริ่มตน และมีแนวโนมเติบโตไดดี
มีเพียงแค 11% ของการซื้อขายเทานั้น ที่
เปนการซื้อขายออนไลน

การซื้ อขายออนไลน ด  ว ย E-commerce ในแต ล ะ
ประเทศยั ง อยู  ในระดั บ ที ่ ค  อ นข า งตํ ่ า แสดงว า ยั ง มี
ชองทางในการการเติบโตอีกมาก

E-commerce : ป  จ จ ุ บ ั น ย ั ง มี
สัดสวนที่ ยัง ตํ่ าแตมี โ อกาสเติบโต
อยางตอเนื1องและคาดวาจะเติบโต
เปน 2 เทา ภายในป 2021

ที่มา : AXA, May 2020

* ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื1อเผยแพรทั่วไป โดยจัดทําขึ้นจากแหลงขอมูลตางๆ ที่นาเชื1อถือได ณ วันที่แสดงขอมูล ทั้งนี้ บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกตอง ความนาเชื1อถือ และ
ความสมบูรณของขอมูลทั้งหมด โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงขอมูลทั้งหมดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื1อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”
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LHDIGITAL

กองทุนเปด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี

กองทุนมีนโยบายการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผูลงทุนอาจสูญเสีญเงินลงทุนจํานวนมาก

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน AXA World Funds-Framlington Digital Economy (“กองทุนหลัก”) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ
NAV โดยกองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนมีวัตถุประสงคลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก โดยลงทุนอยางนอย 2 ใน 3 ในตราสารทุนหรือตราสารทุนที่เกี่ยวของ
ของบริษัทที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางดิจิตอลตั้งแตเริ่มตนจนจบกระบวนการ ซึ่งหมายถึง ตั้งแตการคนพบสินคาและบริการ ตลอดจนการ
ตัดสินใจ การจายเงิน และการสงมอบ รวมถึงเทคโนโลยีทางดิจิตอลที่อํานวยความสะดวก การใหขอมูล และการวิเคราะหเพื1อสงเสริมเทคโนโลยีทาง
ดิจิตอลใหดีขึ้น

ดัชนีชี้วัดของกองทุนรวม (Benchmark)

ประวัติการจายปนผล*
อัตราหน`วยละ

1.00

1.00
0.75

* เฉพาะ LHDIGITAL-D
กองทุนมีนโยบายการจายเงินปนผลไมเกิน 12 ครั้ง ตอป
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กองทุน AXA World Funds-Framlington Digital Economy
(กองทุน หลั ก) ปรั บด วยอั ตราแลกเปลี่ ยนเพื1 อคํา นวณ
ผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน

0.10

0.00
ครั้งที่
ป

1
2561

►กองทุ น นี ้ จ ะเปรี ย บเที ย บกั บ ผลการดํ า เนิ น งานของ

3

2562

2563

หลักทรัพยที่ลงทุน

3

ประเภทหน`วยลงทุน

LHDIGITAL-A: สะสมมูลคา
LHDIGITAL-D: จายเงินปนผล
LHDIGITAL-R: ขายคืนอัตโนมัติ

สัดสวนการลงทุน
%

หลักทรัพ ย

ของ NAV

หนวยลงทุน AXA World Funds SICAV - Framlington Digital
Economy

96.36

บัญชีเงิ นฝากออมทรั พย ธนาคารไทยพาณิ ชย จํา กัด (มหาชน)

14.59

หนีส้ ิ นอื1น

-10.95

สภาวะการลงทุน

แนวโนมธุรกิจ E-commerce มี โอกาสขยายตัว 2 เทา ภายในป 2021 และการใช Internet อาจเพิ่มขึ้น 15% ตอป ในอีก 5 ป ขางหนา ปจจัย
ที่สนับสนุนไดแกประชากรรุนใหม (Millennials) และ ตลาดเกิดใหม ซึ่งมีอัตราการใช Internet และ E-commerce ที่สูง
เศรษฐกิจโลกเริ่มมีแนวโนมฟนตัวหลังตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดีกวาคาดการณซึ่งจะกดดันใหนักวิเคราะหปรับเพิ่มประมาณการณกําไรของ
บริษัทจดทะเบียน โดยเฉพาะกลุม Technology และ Health care
ประเด็นขัดแยงการคาพัฒนาไปในทางที่ดี และมีการลงนามกันระหวาง สหรัฐฯ - จีน เพื1อประณีประนอมกันดานภาษี สงผลดีตอแนวโนม
กําไรของบริษัทกลุมเทคโนโลยี โดยเฉพาะในจีน ประกอบกับการคาดการณกําไรของหุนกลุมเทคโนโลยียังอยู ในระดับที่แข็งแกรง และกลุม Digital
Economy ยังคงใหผลตอบแทนที่ดี ในชวงระยะเวลาที่ผานมาโดยในชวงเดือนที่ผานมากองทุนไดรับผลบวกจากการปรับตัวขึ้นของหุน gaming
อยาง Tencent
คําแนะนํา “เขาลงทุนเพิ่ม” เมื1อมี โอกาสผันผวนจากการปรับฐาน โดยเฉพาะจากชวงการเลือกตั้งในสหรัฐฯ ซึ่งอาจสรางความกังวลใหตลาด
ดานนโยบายภาษี ประกอบกับประเด็นการคาที่อาจถูกหยิบยกมาเปนเครื1องมือหาเสียง อาจเปนจังหวะเขาลงทุนเพื1อถือตอในระยะยาว

ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
เนื1องจากกองทุน ไมไดปองกันความเสี่ยงทั้งจํานวน ผูลงทุนอาจขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเริ่มแรกได

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื1อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”
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LHDIGITAL

กองทุนเปด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี

“ AXA World Funds-Framlington Digital Economy ”

Top Ten Holdings (%)

Country Allocation (%)

Sector Weight (%)

ที่มา : AXA World Funds-Framlington Digital Economy Jun, 2020

* ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื1อเผยแพรทั่วไป โดยจัดทําขึ้นจากแหลงขอมูลตางๆ ที่นาเชื1อถือได ณ วันที่แสดงขอมูล ทั้งนี้ บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกตอง ความนาเชื1อถือ
และความสมบูรณของขอมูลทั้งหมด โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงขอมูลทั้งหมดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื1อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”
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LHROBOT-E

กองทุนเปด แอล เอช โรโบติกส

กองทุนมีนโยบายการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผูลงทุนอาจสูญเสีญเงินลงทุนจํานวนมาก

นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมกองทุน Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund - Class IB (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไม
นอยกวา 80% ของ NAV โดยกองทุนหลักจะลงทุนทั่วโลกในตราสารทุนและหลักทรัพยประเภทตราสารทุนของบริษัทที่ดําเนินงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ การดู แ ลสุ ข ภาพและอุ ต สาหกรรม ที ่ น ํ า เสนอผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละบริ ก ารในสาขาต า งๆรวมถึ ง แต ไ ม จ ํ า กั ด เฉพาะระบบอั ต โนมั ติ
ปญญาประดิษฐ ระบบการควบคุมดานสิ่งแวดลอม ระบบควบคุมอุตสาหกรรม การปรับปรุงประสิทธิภาพ การควบคุมเชิงตัวเลข หุนยนต ระบบ
เทคโนโลยีทางการแพทย ตลอดจนเทคโนโลยีดานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย

ดัชนีชี้วัดของกองทุนรวม
►

กองทุนจะเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของ กองทุน Credit Suisse (Lux) Global Robotics Equity Fund (“กองทุนหลัก”) ปรับ
ดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื1อคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน

สัดสวนการลงทุน

หลักทรัพยที่ลงทุน
%

หลักทรัพ ย

ของ NAV

หนวยลงทุน Credit Suisse Lux - Robotics Equity Fund

96.64

บัญชี เงิ นฝากออมทรั พย ธนาคารไทยพาณิ ชย จํา กัด (มหาชน)

3.17

ทรั พย สินอื1น

0.19

สภาวะการลงทุน

ทางผูจัดการกองทุน Credit Suisse Global Robotics Equity Fund มองวา ในเดือน เม.ย. กองทุนสามารถเอาชนะดัชนีอางอิงได
เนื1องจากหุนแตละตัวที่กองทุนถือ โดยเฉพาะหุนที่เกี่ยวกับอุปกรณ และวิจัยการแพทย และอุปกรณ ในภาคการผลิตที่ ไดรับผลดีหลังจาก
Covid-19 และการเริ่มเปดเมืองที่ยังมีผลประกอบการที่แข็งแกรง และมีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื1อง โดยในระดับ portfolio กองทุนได
มีก ารลงทุ น ในบริ ษั ท ที ่ ส ร า ง platform เพื 1 อช ว ยในการก อสร า งโครงสร า งพื ้ น ฐาน โดยการสร า งความสะดวกและเพื 1 อประสิ ท ธิ ภ าพใน
การออกแบบโครงสรางพื้นฐานนั้นๆ
สภาวะตลาด มอง Sentiment ตลาดดีขึ ้น จากความกังวลที่ลดลงเรื1องการแพรระบาดของ Covid-19 และมีสั ญญาณดีจากการคลาย
มาตรการล็ อ กดาวน อี ก ทั ้ ง การใช ห ุ  น ยนต อุ ปกรณ automate ต า งๆ ถู ก นํ า มาใช ม ากขึ ้ น โดยเฉพาะใน healthcare sector หลั ง เกิ ด
เหตุการณ Covid-19 รวมถึง กระแส Deglobalization ที่สนับสนุนนโยบายกีดกัน ทางการคา ทําใหภาคธุรกิจตองกระจายฐานการผลิต
หรื อใชห ุ  น ยนต / เครื 1 องจัก รแทนแรงงานคน จึ ง มองว า บริษั ท ที ่ เกี ่ ยวข องกั บหุ  น ยนต ยั ง ดู น  า สนใจ โดยเฉพาะหุ  น ที ่ เกี ่ ยวกั บการบริ ก าร
healthcare การใช ง านในบ า น มี อั ต ราการเติ บโตที ่ ส ู ง ประมาณ 20% - 25% จาก 2018 ถึ ง 2020 (International Federation of
Robotics, 2018) อีกทั้ง ดวยตนทุนของหุนยนตที่ถูกกวาคาแรงคนงานในหลายประเทศ ประกอบกับการขาดแคลนแรงงาน เทคโนโลยีที่
ฉลาดลํ้ามากขึ้น มีความปลอดภัยสูงขึ้น ทําใหความตองการใชหุนยนตเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว
คําแนะนํา “ถือลงทุนในระยะยาว” เฉพาะนักลงทุนที่รับความผันผวนได สามารถลงทุนเปนทางเลือกสวนเพิ่มจากสินทรัพยหลักที่ลงทุน
ในพอรต โดยแนะนําใหถือลงทุนในระยะยาวขึ้นกวากองทุนหุนทั่วโลกทั่วไป อยางนอย 3 ป เพราะถือเปนกองทุนที่เนนลงทุนกระจุกตัว
ในอุตสาหกรรมเฉพาะ จึงมีแนวโนมที่จะมีความผันผวนสูงกวา

ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
เนื1องจากกองทุน ไมไดปองกันความเสี่ยงทั้งจํานวน ผูลงทุนอาจขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเริ่มแรกได

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื1อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”
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LHROBOT-E

กองทุนเปด แอล เอช โรโบติกส

“ Credit Suisse Global Robotics Equity Fund ”

Top Ten Holdings (%)

Sector Weight (%)

Country Allocation (%)

Currency Breakdown (%)

ที่มา : Credit Suisse Global Robotics Equity Fund, May, 2020

* ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื1อเผยแพรทั่วไป โดยจัดทําขึ้นจากแหลงขอมูลตางๆ ที่นาเชื1อถือได ณ วันที่แสดงขอมูล ทั้งนี้ บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกตอง ความนาเชื1อถือ
และความสมบูรณของขอมูลทั้งหมด โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงขอมูลทั้งหมดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื1อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”
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LHEM-E

กองทุนเปด แอล เอช อีเมอรจิ้ง มารเก็ต-E
กองทุนมีนโยบายการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผูลงทุนอาจสูญเสีญเงินลงทุนจํานวนมาก

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน Nomura Funds Ireland - American Century Emerging Markets Equity Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยใน
รอบปบัญชีไ มนอยกวา 80% ของ NAV โดยกองทุนหลักจะลงทุนอยางนอย 80% ของ NAV ในตราสารทุนของบริษัทที่ตั้งอยู ในประเทศในดัชนี
MSCI Emerging Market Index และมีการจดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพยที่ ไดรับการยอมรับ กองทุนยอยอาจลงทุนสูงสุด 20% ของ
สินทรั พยส ุท ธิ ในตราสารทุ นที่ จดทะเบียนหรื อซื้ อขายในตลาดหลัก ทรัพย ที ่ ไ ด รั บการยอมรับในประเทศที ่ ไ ม ใชด ัช นี หากมีก ารระบุการลงทุ น
ที่เหมาะสมซึ่งตรงกับกลยุทธการลงทุนของผูจัดการการลงทุน

ดัชนีชี้วัดของกองทุนรวม

►

เปรี ยบเที ยบกั บผลการดํ า เนิ น งานของ กองทุ น American Century SICAV – Emerging Markets
Equity (กองทุนหลัก) ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื1อคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันที่
คํานวณผลตอบแทน

หลักทรัพยที่ลงทุน

สัดสวนการลงทุน
%

หลักทรั พ ย

ของ NAV

หนวยลงทุน Nomura Funds Ireland-American Century
Emerging Markets Equity Fund

95.01

บัญชี เงิ นฝากออมทรั พย ธนาคารไทยพาณิ ชย จํา กัด (มหาชน)

4.35

ทรั พย สินอื1 น

0.64

สภาวะการลงทุน

มุมมองการลงทุนจาก American Century Emerging Markets Equity Fund มองวาตลาด EM ยังคงฟนตัวได เนื1องจากตลาดมองขามความตึง
เครียดทางการคาระหวางสหรัฐอเมริกาและจีน และมุงเนนไปที่การประเทศเปดใหมอีกครั้งหลังสถานการณ Covid-19 เริ่มคลี่คลาย โดยมองการฟน
ตัวในรูปตัว V ของจีนยังคงเปนไปตามคาดการณ และกองทุมยังคงลงทุนในธุรกิจที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงไปสูกิจกรรมแบบออนไลนมากขึ้นไมวา
จะเปนการช็อปปงออนไลนหรือแพลตฟอรมออนไลนสําหรับการทํางานและบริการผูบริโภค เชน การศึกษา
หุน EM ปรับตัวขึ้นอยางตอเนื1องและดีกวาตลาดที่พัฒนาแลว โดยสวนใหญไดรับแรงหนุนจากนโยบายภาครัฐและการฟนตัวของเศรษฐกิจที่ดีกวา
คาดการณ ทําใหตลาดกลับมาฟนตัวขึ้นในชวงปลายเดือน ทามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของอัตราการติดเชื้อ Covid-19 ระลอก
2 อยางไรก็ตาม ตลาดภูมิภาคเอเชียมีการฟนตัวดีที่สุด ตามดวยละตินอเมริกา จากเศรษฐกิจที่ฟนตัวอยางตอเนื1อง ทั้งกิจกรรมการผลิตและอุปสงค
ในประเทศที่ฟนตัวขึ้นนําโดยโครงสรางพื้นฐานอสังหาริมทรัพยและภาคยานยนต นอกจากนี้ ยังมีสัญญาณการฟนตัวของการใชจายของผูบริโภคใน
วงกวาง ตลาดหุนไตหวันยังมีผลการดําเนินงานที่ดีกวาโดยหลักๆ โดยไดรับแรงหนุนจากความแข็งแกรงในภาคเทคโนโลยีสารสนเทศ
คําแนะนํา “ลดสัดสวนการลงทุน” โดยการฟนตัวของตลาดหุน จีน ไตหวัน และเกาหลี มีแนวโนมดีขึ้น จากการเปดเมืองสงผลใหเศษฐกิจ
เริ ่ม กลับมาเดิ นหน าอีก ครั ้ง ราคา Semiconductor ที่ปรั บตัวดี รับการเข ามาของเทคโนโลยี 5G และ IOT สง ผลให หุ น ไตหวัน และเกาหลี
ปรับตัวดี อยางไรก็ตาม การระบาดของโควิด19 อยางหนักในประเทศอินเดียและบราซิล อาจทําใหกลุมประเทศตลาดเกิดใหมฟนตัวได ไม
เทากันจึงฉุดรั้งการเติบโตของตลาด

ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
เนื1องจากกองทุน ไมไดปองกันความเสี่ยงทั้งจํานวน ผูลงทุนอาจขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเริ่มแรกได

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื1อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”
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LHEM-E

กองทุนเปด แอล เอช อีเมอรจิ้ง มารเก็ต-E

“American Century Emerging Markets Equity Fund ”

Top Ten Holdings (%)

Portfolio Characteristics

Regional Weights (%)

Sector Weight (%)
Country Allocation (%)

ที่มา : American Century Emerging Markets Equity Fund , Jun, 2020

* ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื1อเผยแพรทั่วไป โดยจัดทําขึ้นจากแหลงขอมูลตางๆ ที่นาเชื1อถือได ณ วันที่แสดงขอมูล ทั้งนี้ บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกตอง ความนาเชื1อถือ
และความสมบูรณของขอมูลทั้งหมด โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงขอมูลทั้งหมดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื1อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”

37

LHJAP-E

กองทุนเปด แอล เอช เจแปน –E
กองทุนหลักที่กองทุนรวมไปลงทุนมีสัดสวนการลงทุนกระจุกตัวในประเทศญี่ปุน
ดังนั้นผูลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอรตการลงทุนโดยรวมของตนเอง

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน Invesco Japanese Equity Advantage Fund C-Acc Shares (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชี ไ มนอยกวา
80% ของ NAV โดยกองทุนหลักมีนโยบายแสวงการเพิ่มมูลคาของเงินลงทุนในระยะยาวโดยวัดเปนสกุลเงินเยน เนนการลงทุนในตราสารทุนของบริษัท
ตาง ๆ ที่มีภูมิลําเนาหรือดําเนินการกิจกรรมทางเศรษฐกิจสวนใหญ ในประเทศญี่ปุน โดยตราสารทุนจะเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุนหรือตลาดซื้อ
ขายโดยตรง

ดัชนีชี้วัดของกองทุนรวม (Benchmark)
► เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของ

กองทุน Invesco Japanese Equity Advantage Fund (“กองทุนหลัก”) ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื1อ
คํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน

ประวัติการจายปนผล
อัตราหน`วยละ
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กองทุนมีนโยบายการจายเงินปนผลไมเกิน 12 ครั้ง ตอป
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หลักทรัพยที่ลงทุน

1

2
2561

สัดสวนการลงทุน
%

หลักทรัพ ย

ของ NAV

หนวยลงทุน INVESCO Japanese Equity Advantage Fund

83.37

หนวยลงทุน COMGEST GROWTH JAPAN YEN ACC

13.46

บัญชีเงิ นฝากออมทรั พย ธนาคารไทยพาณิ ชย จํา กัด (มหาชน)

6.73

ทรั พยสินอื1น

-3.56

สภาวะการลงทุน
มุมมองการลงทุนจาก Invesco Japanese Equity Advantage Fund ในชวงไตรมาสที่สองตลาดหุนญี่ปุนได ปรับตัวขึ้นเนื1องจากการกระตุ น
เศรษฐกิจจากนโยบายการเงินจากธนาคารกลางญี่ปุน (BOJ) และนโยบายการคลังจากฝงรัฐบาล อยางไรก็ตาม ทางกองทุนยังคงเนนการเลือกหุนที่
มีคุณภาพและมีกระแสเงินสดที่แข็งแกรง และ brand royalty ในระดับสูงเพื1อไดผลตอบแทนที่ดี ในระยะยาว
สภาวะตลาด ตลาดญี่ปุนมีระดับราคา Valuation นาสนใจ โดย Topix ซื้อขายในระดับ P/E ประมาณ 1.0SD เมื1อเทียบกับคาเฉลี่ยในรอบ 10 ป
โดยใชคาดการณกําไรในป 2021 ซึ่งคอนขางตํ่าเมื1อเทียบกับภูมิภาคอื1นๆ ขณะที่ จํานวนผูติดเชื้อรายใหมเริ่มมีแนวโนมทรงตัวและเริ่มลดลง หลังจาก
ที่ทางรัฐบาลมีการประกาศใช พรก. ฉุกเฉินทั่วประเทศ อยางไรก็ตาม รัฐบาลเริ่มมีการคลาย Lockdown ในบางพื้นที่สงผลใหเศรษฐกิจอาจจะเริ่มมี
การฟนตัว ประกอบกับเพิ่มการเขาซื้อสินทรัพยจากธนาคารกลางในปริมาณมหาศาล อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของญี่ปุน มีแนวโนมไม ได
กาวกระโดดมาก เนื1องจากสภาพสังคมที่เปนผูสูงอายุ แตบาง sector ยังคงไดประโยชนและมีแนวโนมเติบโตสูง เชน หุนที่เกี่ยวกับ การบริการ
Healthcare และ บริษัทที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี และหุนยนต
คําแนะนํา สําหรับนักลงทุนซึ่งมีสัดสวนการลงทุนในหุนญี่ปุนบางสวน แนะนํา “ลดสัดสวนการลงทุน” จากการที่ตลาดปรับตัวขึ้นในชวงที่ผานมา
และสับเปลี่ยนไปกองทุนที่กระจายตัวลงทุนหลากหลายประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะกรณีที่มีนํ้าหนักการลงทุนกระจุกตัวสูงในตลาดญี่ปุนสูง เพื1อ
ลดความผันผวนของพอรตการลงทุนรวม

ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
เนื1องจากกองทุน ไมไดปองกันความเสี่ยงทั้งจํานวน ผูลงทุนอาจขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเริ่มแรกได

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื1อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”
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LHJAP-E

กองทุนเปด แอล เอช เจแปน –E

“ Invesco Japanese Equity Advantage Fund C-Acc Shares ”

Top Ten Holdings (%)

Sector Weight (%)

ที่มา : Invesco Japanese Equity Advantage Fund, Jun, 2020

* ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื1อเผยแพรทั่วไป โดยจัดทําขึ้นจากแหลงขอมูลตางๆ ที่นาเชื1อถือได ณ วันที่แสดงขอมูล ทั้งนี้ บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกตอง ความนาเชื1อถือ
และความสมบูรณของขอมูลทั้งหมด โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงขอมูลทั้งหมดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื1อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”
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LHINDIA-E

กองทุนเปด แอล เอช อินเดีย-E
กองทุนหลักที่กองทุนรวมไปลงทุนมีสัดสวนการลงทุนกระจุกตัวในประเทศอินเดีย
ดังนั้นผูลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอรตการลงทุนโดยรวมของตนเอง

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตางประเทศทั่วโลก ที่มีนโยบายเนนลงทุนในตราสาร
ทุนที่จดทะเบียนในประเทศอินเดีย โดยมีมูลคาการลงทุนสุทธิ ในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตางประเทศที่มี
ลักษณะดังกลาว โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีที
เอฟตางประเทศอยางนอย 2 กองทุน ในสัดสวนกองทุนละไมเกิน 79 % ของ NAV

ดัชนีชี้วัดของกองทุนรวม (Benchmark)
►
►

ดัชนี MSCI India Total Return Index (SM) 90%
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือน เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชยข นาดใหญ 3 แหง ได แก ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BBL),
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) (SCB), และ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (KBANK) 10%

หลักทรัพยที่ลงทุน

สัดสวนการลงทุน
%

หลักทรัพ ย

ของ NAV

หนวยลงทุน NOMURA Funds Ireland - India Equity Fund

48.29

หนวยลงทุน ISHARES INDIA 50 ETF

47.31

บัญชี เงิ นฝากออมทรั พย ธนาคารไทยพาณิ ชย จํา กัด (มหาชน)

4.61

หนีส้ ิ นอื1น

-0.21

สภาวะการลงทุน
มุม มองการลงทุ น จาก Nomura India Equity Fund กองทุ น หลั ก ยั ง คงเน น ลงทุ น ในหุ  น ที ่ เ ป น ผู  น ํ า ในอุ ต สกรรมและมี Balance Sheet
ที่แข็งแกรง มีกระแสเงินสดที่สูง โดยที่ผานมาราคาหุนปรับตัวลงมาเกินมูลคาพื้นฐานจึงนับเปนโอกาสในการสะสมหุน เชื1อวาหลังวิกฤติ บริษัท
เหลานี้จะสามารถเติบโตไดอีกครั้ง ที่ผานมาหุนในกลุม เทคโนโลยี ในอินเดียยังคงไดรับผลกระทบในวงจํากัด ในขณะที่กลุมธนาคารปรับตัวลงจาก
แนวโนมดอกเบี้ยที่ปรับตัวลง และการเติบโตของสินเชื1อที่ชะลอตัว
ปจจัยการลงทุนในตลาดอินเดีย
• จํานวนผูปวย COVID-19 ในอินเดียทะลุ 2.5 ลานราย โดยมีผูปวยรายใหมรายวันมากที่สุดเปนประวัติการณ ~ 67,000 ราย ในวันที่ 12
สิงหาคม ซึ่งสูงที่สุดในโลก ซึ่งสถาบันการศึกษา รถไฟใตดินและกิจกรรมนันทนาการยังคงปดใหบริการทั่วประเทศ
• การนําเขาฟนตัวอยางรวดเร็วในเดือนกรกฎาคม ผลักดันใหดุลการคากลับมาติดลบอีกครั้ง แตทั้งการสงออกและการนําเขาโดยรวมยังคง
ตํ่ากวาระดับเดือนกรกฎาคม 2019 ตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมฟนตัวตอในเดือนมิถุนายน เปน -16.6% YoY จาก -33.9% YoY ใน
เดือนพฤษภาคม ดานเงินเฟอ Headline CPI เพิ่มขึ้นเกินคาดในเดือนกรกฎาคมเปน 6.9% YoY จาก 6.2% YoY ในเดือนมิถุนายน
• รายงานผลประกอบการของบริ ษ ั ท จดทะเบี ยน เกื อบ 95% ของ MSCI India มี ก ํ า ไรลดลง 17% YoY โดยมี ยอดขาย ลดลง 36%
อยางไรก็ตามตัวเลขผลประกอบการแมจะออกมาติดลบแตก็ยังดีกวาที่นักวิเคราะหประมาณการไว
คําแนะนํา “ลดสัดสวนการลงทุน” โดยเฉพาะกรณีที่มีนํ้าหนักการลงทุนกระจุกตัวสูงในตลาดอินเดียตลาดเดียว โดยปรับลดสัดสวนการ
ลงทุนในชวงที่ตลาดและแนวโนมราคานํ้ามันปรับตัวขึ้น เพื1อลดทอนความผันผวนของพอรตการลงทุนโดยรวมไปยังกองทุนที่มีการกระจาย
ลงทุนมากกวา

ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
เนื1องจากกองทุน ไมไดปองกันความเสี่ยงทั้งจํานวน ผูลงทุนอาจขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเริ่มแรกได

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื1อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”
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LHINDIA-E

กองทุนเปด แอล เอช อินเดีย-E

“ Nomura India Equity Fund ”

Sector Allocation

Top Ten Holdings (%)

ที่มา : Nomura India Equity Fund : Jun 2020

* ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื1อเผยแพรทั่วไป โดยจัดทําขึ้นจากแหลงขอมูลตางๆ ที่นาเชื1อถือได ณ วันที่แสดงขอมูล ทั้งนี้ บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกตอง ความนาเชื1อถือ
และความสมบูรณของขอมูลทั้งหมด โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงขอมูลทั้งหมดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื1อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”

41

LHCHINA

กองทุนเปด แอล เอช อิควิตี้ ไชน`า ออพพอรทูนิตี้
กองทุนหลักที่กองทุนรวมไปลงทุนมีสัดสวนการลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีน
ดังนั้นผูลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอรตการลงทุนโดยรวมของตนเอง

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ คือกองทุน UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD) class Q-acc (“กองทุหลัก”)
โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไ มนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ ซึ่งกองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนมีนโยบายลงทุนอยางนอย 2 ใน 3 ของ
สินทรัพยทั้งหมดในหุนและมุงเนนหาผลตอบแทนผานการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีภูมิลําเนา หรือมีธุรกิจหลักอยู ในประเทศจีน ซึ่งกองทุน
หลั ก ได จ ดทะเบี ยนจั ด ตั ้ ง ในประเทศลั ก เซมเบิ ร  ก (Luxembourg) และอยู  ภ ายใต UCITS บริ ห ารและจั ด การโดย UBS Fund Management
(Luxembourg) S.A.

ดัชนีชี้วัดของกองทุนรวม (Benchmark)
►เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของ

กองทุน UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD) class Q-acc (“กองทุนหลัก”) ปรับ
ดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื1อคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน

หลักทรัพยที่ลงทุน

สัดสวนการลงทุน
%

หลักทรัพ ย

ของ NAV

หนวยลงทุน UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD)
หนีส้ ิ นอื1น

100.68
-0.68

สภาวะการลงทุน
สภาวะตลาด ตลาดหุนจีนมีกําไรที่แข็งแกรงในเดือนมิถุนายนและไตรมาส 2 โดยไดรับแรงหนุนจากการฟนตัวของดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจและ
สภาพคลองที่มีอยู ในตลาด สําหรับการแพรระบาดของ COVID-19 ในพื้นที่ขนาดเล็กในปกกิ่งถูกควบคุมอยางรวดเร็วตัว ขณะที่ ชี้วัดกิจกรรม
ยังคงฟนตัวโดยดัชนี PMI ภาคการผลิตและภาคบริการปรับเพิ่มขึ้นในเดือนมิถุนายน
โดยรวมแลวเรายั ง คงให ความสํา คั ญกั บธี ม ในระยะยาวเช น การที ่ จี น หัน มาเน น ภาคบริก ารและบริโ ภคการเพิ่ ม ขึ้ น การวิ จั ยและพั ฒนาและ
เทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นซึ่งนําไปสูนวัตกรรมแหงอนาคต
กลยุ ทธก ารลงทุ น กองทุ น หลัก เน นลงทุ นในหุ น ของบริ ษั ทจี น ที่ ม ี อัต ราการเติบโตสูง ในระยะยาว ประมาณ 40-70 ตั ว โดยเลื อกหุ นที่ มี
ปจจัยพื้นฐานดีมีรายไดหลักมาจากการทําธุรกิจในจีนแผนดินใหญ และ เปนผูนําในกลุมอุสหกรรมที่มีแนวโนมเติบโตสูง โดยกองทุนสามารถ
ลงทุนหุนจีนที่เปน H-Share, A-Share, ADRs, และ B-share ได โดยทางทีมผูจัดการกองทุนมีการติดตามผลประกอบการอยางตอเนื1อง
คําแนะนํา “ลงทุน” โดยตลาดหุนจีนยังมีราคาที่ ไ ม ไดแพงจนเกินไป และมีกลุมอุสหกรรมที่มีการเติบโตสูง อาจหาโอกาสสะสมเพิ่มเติมได
โดยเฉพาะชวงตลาดมีการปรับตัวลงจากปจจัยทางการเมืองระหวางจีนและสหรัฐฯ ทั้งนี้ ผูจัดการกองทุนหลัก มีจุดเดนในกระบวนการเลือกหุน
และชํานาญในการเลือกหุนที่ชนะตลาดจีน เหมาะกับนักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงจากการกระจุกตัวในรายประเทศได

ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
เนื1องจากกองทุน ไมไดปองกันความเสี่ยงทั้งจํานวน ผูลงทุนอาจขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเริ่มแรกได

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื1อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”
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LHCHINA

กองทุนเปด แอล เอช อิควิตี้ ไชน`า ออพพอรทูนิตี้

“UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD) class Q-acc”

Sector Allocation

Top Ten Holdings (%)

ที่มา : UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD) class Q-acc : Jun 2020

* ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื1อเผยแพรทั่วไป โดยจัดทําขึ้นจากแหลงขอมูลตางๆ ที่นาเชื1อถือได ณ วันที่แสดงขอมูล ทั้งนี้ บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกตอง ความนาเชื1อถือ
และความสมบูรณของขอมูลทั้งหมด โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงขอมูลทั้งหมดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื1อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”
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บทสรุปภาวะตลาด

สําหรับกองทุนอสังหาริมทรัพย ไทย
นับตั้งแตตนเดือนสิงหาคม PF&REIT Index ปรับตัวลดลงจาก
ระดับ 187.41 จุด มาอยูที่ระดับ 182.12 จุด คิดเปนการปรับตัว
ลดลง 2.8% และเมื 1 อ นั บ ตั ้ ง แต ต  น ป 2563 PF&REIT Index
ปรับตัวลดลง -20% จากผลกระทบของ Covid-19
สําหรับมุมมองการลงทุน คาดการณวาผลประกอบการจะผาน
จุดตํ่าสุดไปแลวในชวงไตรมาส 2 และจะคอยๆ ฟนตัวขึ้นในชวง
ไตรมาส 3 เปนตนไป โดย REITs ในกลุมหางสรรพสินคามี traffic
อยูที่ระดับ 70-80% จากชวงกอน Covid-19 โดยในชวงไตรมาส
2 ที่มีการปดหาง ผู ใหเชาไดลดคาเชาลงเฉลี่ยประมาณ 60-70%
ในขณะที่ ไตรมาส 3 สวนลดคาเชาปรับลดลงมาเฉลี่ย 30% และ
คาดว า ช ว งไตรมาส 4 และป ห น า จะให ส  วนลดเชา ค า เช า ลดลง
เรื1อยๆ จนกระทั่งคาเชากลับมาอยู ในระดับปกติชวงกอน Covid19 ได ดังนั้น Retail REITs นาจะกลับมาจายปนผลได ไตรมาส 3
ซึ ่ ง ราคาที ่ ป รั บ ลดลงมานั ้ น เกิ น ป จ จั ย พื ้ น ฐาน ขณะที ่ มี อ ั ต รา
ผลตอบแทนจากเงินปนผลอยูประมาณ 4-5%
REITs กลุ มอาคารสํา นักงานไดรั บผลกระทบไมมากนัก โดย
ในชวงไตรมาส 2 ไดรับผลกระทบจากกลุม Retail ขณะที่ ในสวน
ของ office จะมีการขอลดคาเชาเปนรายๆ ไป ในภาพระยะยาวที่
อาจจะไดรับผลกระทบจากการ work from home และ supply ที่
อาจจะลดลงนั้น มองวาเปนกระทบในแงการเติบโตของคาเชา โดย
อัตราการเชายังทรงตัวอยู ในระดับสูง เนื1องจาก REITs ที่ลงทุนอยู
ในทําเลที่ดี คือในยานธุรกิจและติดรถไฟฟา
REITs และ Infrastructure กลุ มโกดั ง โรงงานและโทรคมนาคม
ไม ไดรับผลกระทบจาก Covid-19 แตสาเหตุที่ราคาปรับตัวลดลง
นั้น เนื1องจากมีเงินออกจากกองทุนประเภท fund of fund สงผล
ใหเมื1อผูจัดการกองทุนมีการขาย จะขายในทุกหลักทรัพย และดวย
สภาพคลองที่ ไ มมาก จึงทําใหราคาปรับตัวลดลงเชนเดียวกัน
โดยสรุป ราคา PF&REIT ปรับตัวลงมาเกินปจจัยพื้นฐาน และ
หากพิ จารณาอัตราเงิ นปนผลในปหน าจะสู งถึง 5.5% ในขณะที่
พั น ธบั ต รรั ฐบาล 10 ป อยู  ท ี ่ 1.3% ทํ า ให Dividend yield gap
สูงถึง 4.2% ซึ่งเปนระดับที่นาสนใจเมื1อเทียบกับคาเฉลี่ยที่ 3.5%
หมายความว า ตลาดยั ง ปรั บ ขึ ้ น ได อ ี ก ในระยะยาว โดยในป น ี้
PF&REIT index มี โ อกาสที ่ จ ะกลั บขึ ้ น ไปทดสอบแถว 210 จุ ด
ในขณะที ่ปห นา ประเมิ นไวท ี่ 230 จุด ป จจุบัน PF&REIT index
อยูที่ 182 ยังมี upside คอนขางมาก
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LHTPROP

กองทุนเปด แอล เอช ตลาดเงิน
กองทุนมีนโยบายการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม
จึงมีความเสี่ยงที่ผูลงทุนอาจสูญเสีญเงินลงทุนจํานวนมาก

นโยบายการลงทุน

กองทุ น LHTPROP มี ก ารลงทุ น ในกลุ  ม อุ ต สาหกรรมอสั ง หาริ ม ทรั พย ไม น  อยกว า 80% โดยลงทุ น ในหน ว ยลงทุ น ของกองทุ น
Property ไมตํ่ากวา 80% โดยกระจายความเสี่ยงในโครงการอสังหาริมทรัพยที่หลากหลายภายในประเทศเทานั้น

ดัชนีชี้วัดของกองทุนรวม (Benchmark)
►

PF&REIT Total Return Index 100%

ประวัติการจายปนผล*
อัตราหน`วยละ (บาท)
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*กองทุนมีนโยบายการจายเงินปนผลไมเกิน 12 ครั้ง ตอป

0.3
0.2

2

3

4

0.1

0.1

0.08

6

1

2

5

2559

3
2560

หลักทรัพยที่ลงทุน 5 อันดับแรก
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สัดสวนการลงทุน
%

หลักทรั พย

ของ NAV

หนวยลงทุนในทรั สตเพื1อการลงทุนในสิทธิ การเช าอสังหาริ มทรั พย CPN รี เทล โกรท

16.24

หนวยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พยและสิทธิ การเช าเทสโก โลตัส รี เทล โกรท

12.88

หนวยลงทุนในทรั สตเพื1อการลงทุนในอสังหาริ มทรั พยและสิทธิ การเช าดับบลิวเอชเอ
พรี เมีย่ ม โกรท
หนวยลงทุนในทรั สตเพื1อการลงทุนในอสังหาริ มทรั พยและสิทธิ การเช า
อสังหาริ มทรั พย เพื1ออุตสาหกรรม เฟรเซอร ส พร็ อพเพอร ตี้
หนวยลงทุนในทรั สตเพื1อการลงทุนในอสังหาริ มทรั พยอิมแพ็คโกรท

10.66
10.57
6.51

สถานการณการลงทุน

สําหรับกลยุทธของกองทุน กองทุนคงนํ้าหนักการลงทุนอยูที่ 85-95% โดยเนนลงทุนใน REITs ที่มีสภาพคลอง และไดรับผลกระทบจาก Covid-19
ไมมาก เชน คลังสินคา อาคารสํานักงาน และสื1อสาร เปนตน การคลายล็อก Phase 5 ในวันที่ 1 ก.ค. เปนการเปดเมืองอยางเต็มรูปแบบ ซึ่งจะทําให
Traffic ของทุกภาคสวนเพิ ่มขึ้นอยางมี นัยยะสําคั ญจนเข าสู สภาวะปกติ พรอมทั้งมี Pent-up Demand หรือ ความต องการที ่ถู กกดไว ที่ จะทําใหมี
Demand ที่อาจจะมากกวาภาวะปกติในชวงแรก มองวากลุม REITs จะไดรับผลประโยชน ทั้งจากเชิง Sentiment และ เชิงพื้นฐานปรับตัวดีขึ้นตอเนื1อง
โดย traffic ของหางสรรพสินคาเริ่มกลับมาเพิ่มขึ้นจาก 20-30% เปนประมาณ 70-80% จากชวงกอน Covid-19 หลังผอนคลาย lockdown นาจะทํา
ให คาเชาที่เคยปรับลดใหกับผูเชา ทยอยปรับเพิ่มขึ้นได โดยแนะนําให “ซื้อ” สําหรับนักลงทุนระยะยาว
* Morningstar overall rating ประเภท Property Indirect ณ 31 ก.ค. 63

ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื1อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”
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LHPROP-I

กองทุนเปด แอล เอช พร็อพเพอรตี้ พลัส I
กองทุนมีนโยบายการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม
จึงมีความเสี่ยงที่ผูลงทุนอาจสูญเสีญเงินลงทุนจํานวนมาก

นโยบายการลงทุน
กองทุน LHPROP-I ลงทุนในกลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชี ไมนอยกวา 80% ของ NAV และลงทุนในตางประเทศไมเกิน
79% ของ NAV โดยกระจายความเสี่ยงในโครงการอสังหาริมทรัพยที่หลากหลายทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ (ปจจุบันไมมีการลงทุนใน REITs
ตางประเทศ และไมลงทุนในหุนอสังหาริมทรัพย)

ดัชนีชี้วัดของกองทุนรวม (Benchmark)

PF&REIT Total Return Index 80%
► The FTSE Strait times REIT Index 20%
►

ประวัติการจายปนผล*
อัตราหน`วยละ (บาท)
0.6

0.5

*กองทุนมีนโยบายการจายเงินปนผลไมเกิน 12 ครั้ง ตอป
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สัดสวนการลงทุน
%

หลักทรัพย

ของ NAV

หนวยลงทุนในทรั สตเพื1อการลงทุนในสิทธิ การเช าอสังหาริ มทรั พย CPN รี เทล โกรท

15.44

หนวยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พยและสิทธิ การเชาเทสโก โลตัส รี เทล โกรท

11.95

หนวยลงทุนในทรั สตเพื1อการลงทุนในอสังหาริ มทรั พยและสิทธิ การเชา
อสังหาริ มทรั พย เพื1ออุตสาหกรรม เฟรเซอร ส พร็ อพเพอร ตี้
หนวยลงทุนในทรั สตเพื1อการลงทุนในอสังหาริ มทรั พยและสิทธิ การเชาดับบลิวเอชเอ
พรี เมีย่ ม โกรท
หนวยลงทุนในทรั สตเพื1อการลงทุนในอสังหาริ มทรั พยอิมแพ็คโกรท

11.32
10.19
6.71

สถานการณการลงทุน

สําหรับกลยุทธของกองทุน กองทุนคงนํ้าหนักการลงทุนอยูที่ 85-95% โดยเนนลงทุนใน REITs ที่มีสภาพคลอง และไดรับผลกระทบจาก Covid-19
ไมมาก เชน คลังสินคา อาคารสํานักงาน และสื1อสาร เปนตน การคลายล็อก Phase 5 ในวันที่ 1 ก.ค. เปนการเปดเมืองอยางเต็มรูปแบบ ซึ่งจะทําให
Traffic ของทุกภาคสวนเพิ ่มขึ้นอยางมี นัยยะสําคั ญจนเข าสู สภาวะปกติ พรอมทั้งมี Pent-up Demand หรือ ความต องการที ่ถู กกดไว ที่ จะทําใหมี
Demand ที่อาจจะมากกวาภาวะปกติในชวงแรก มองวากลุม REITs จะไดรับผลประโยชน ทั้งจากเชิง Sentiment และ เชิงพื้นฐานปรับตัวดีขึ้นตอเนื1อง
โดย traffic ของหางสรรพสินคาเริ่มกลับมาเพิ่มขึ้นจาก 20-30% เปนประมาณ 70-80% จากชวงกอน Covid-19 หลังผอนคลาย lockdown นาจะทํา
ให คาเชาที่เคยปรับลดใหกับผูเชา ทยอยปรับเพิ่มขึ้นได โดยแนะนําให “ซื้อ” สําหรับนักลงทุนระยะยาว
* Morningstar overall rating ประเภท Property Indirect ณ 31 ก.ค. 63
ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื1อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”
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LHPROP-INFRA

กองทุนเปด แอล เอช ไทย พร็อพเพอรตี้ แอนด
อินฟราสตรัคเจอร เฟล็กซิเบิ้ล
กองทุนมีนโยบายการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม
จึงมีความเสี่ยงที่ผูลงทุนอาจสูญเสีญเงินลงทุนจํานวนมาก

นโยบายการลงทุน
กองทุน LHPROP-INFRA เนนลงทุนในProperty Fund & REITs และ Infrastructure Fund โดยสามารถปรับสัดสวนการลงทุนได ตั้งแต
รอยละ 0 -100 ของ NAV เพื1อความเหมาะสมกับสภาวการลงทุนในแตละขณะ

ดัชนีชี้วัดของกองทุนรวม (Benchmark)

►
►

PF&REIT TRI 80%,
GOVERNMENT BOND INDEX 1-3 YEAR 20%

ประวัติการจายปนผล*
อัตราหน`วยละ
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05

*กองทุนมีนโยบายการจายเงินปนผลไมเกิน 12 ครั้ง ตอป
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หลักทรัพยที่ลงทุน 5 อันดับแรก

สัดสวนการลงทุน
%

หลักทรัพ ย

ของ NAV

หนวยลงทุนในทรั สตเพื1อ การลงทุนในสิทธิ การเช าอสังหาริ มทรั พย CPN
รี เทล โกรท

14.07

หนวยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พยและสิทธิ การเช าเทสโก โลตัส
รี เทล โกรท

12.31

หนวยลงทุนในทรั สตเพื1อ การลงทุนในอสังหาริ มทรั พยและสิทธิ การเช า
อสังหาริ มทรั พย

11.88

หนวยลงทุนในทรั สตเพื1อ การลงทุนในอสังหาริ มทรั พยและสิทธิ การเช า
ดับบลิวเอชเอ พรี เมีย่ ม โกรท

10.82

หนวยลงทุนในทรั สตเพื1อ การลงทุนในอสังหาริ มทรั พยอิ มแพ็คโกรท

7.85

สถานการณการลงทุน

สําหรับกลยุทธของกองทุน กองทุนคงนํ้าหนักการลงทุนอยูที่ 85-95% โดยเนนลงทุนใน REITs ที่มีสภาพคลอง และไดรับผลกระทบจาก Covid-19
ไมมาก เชน คลังสินคา อาคารสํานักงาน และสื1อสาร เปนตน การคลายล็อก Phase 5 ในวันที่ 1 ก.ค. เปนการเปดเมืองอยางเต็มรูปแบบ ซึ่งจะทําให
Traffic ของทุกภาคสวนเพิ ่มขึ้นอยางมี นัยยะสําคั ญจนเข าสู สภาวะปกติ พรอมทั้งมี Pent-up Demand หรือ ความต องการที ่ถู กกดไว ที่ จะทําใหมี
Demand ที่อาจจะมากกวาภาวะปกติในชวงแรก มองวากลุม REITs จะไดรับผลประโยชน ทั้งจากเชิง Sentiment และ เชิงพื้นฐานปรับตัวดีขึ้นตอเนื1อง
โดย traffic ของหางสรรพสินคาเริ่มกลับมาเพิ่มขึ้นจาก 20-30% เปนประมาณ 70-80% จากชวงกอน Covid-19 หลังผอนคลาย lockdown นาจะทํา
ให คาเชาที่เคยปรับลดใหกับผูเชา ทยอยปรับเพิ่มขึ้นได โดยแนะนําให “ซื้อ” สําหรับนักลงทุนระยะยาว
* Morningstar overall rating ประเภท Property Indirect ณ 31 ก.ค. 63
ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื1อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”
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LHPROPA-D

กองทุนเปด แอล เอช พร็อพเพอรตี้ พลัส A
กองทุนมีนโยบายการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม
จึงมีความเสี่ยงที่ผูลงทุนอาจสูญเสีญเงินลงทุนจํานวนมาก

มุมมองตอตลาดอสังหาริมทรัพย
ในตางประเทศที่กองทุนมีการลงทุน

“LHPROPA-D ยังน`าสนใจลงทุน”
» REITs โดยรวมยั งคงมี แนวโน มที ่ ด ี ความกั ง วลของตลาด

เกี ่ ยวกั บการระบาดระลอก 2 ของ Covid-19 โดยรวมเริ ่ มลด
ระดับลงหลังจากตัวเลขผูติดเชื้อมีแนวโนมอยู ในระดับที่ควบคุมได
โดยตลาดไดเริ่มใหความสนใจกับการเลือกตั้งของสหรัฐฯ และ
ความขัดแยงระหวางสหรัฐ และจีนมากขึ้น แมวาหลายประเทศ
เริ ่ ม มี ก าร Re-opening มากขึ ้ น แต ก ารเป ด พรหมแดนรั บ
ชาวตางชาติเขาประเทศยังอยู ในระดับที่จํากัด ตลาดโดยรวมยังคง
Focus อยูที่หลักทรัพยที่ ไดรับผลกระทบนอยหรือเติบโตดีอยาง
กลุม eREITs (Logistic, Data Centre etc.) เปนหลัก

» Asian REITs โดยรวมจายปนผลเฉลี่ยอยู ในระดับสูง 5-7%

โดยมีสวนตางของเงินปนผลและพันธบัตรภาครัฐ (Yield Gap)
กวา 4-5% อัตราดอกเบี้ยที่อยู ในแนวโนมขาลง ดานการเติบโต
ของเงินปนผลคาดวาปหนาหากสถาณการกลับเขาใกลเคียงภาวะ
ปกติอาจเติบโตได 2-3% จากฐานตํ่าในปนี้ อยางไรก็ตาม REITs
ในบาง Sector ที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับ New Economy ยังคง
สามารถที่จะรักษาระดับการเติบโตไดแมจะเกิดวิกฤติดังกลาว

» กลยุทธการลงทุน กองทุนยังคงเนนลงทุนใน REITs ที่มีสถานะ

ทางการเงิ นแข็ งแกร งที ่ ม ี โอกาศผ านวิ กฤติ ไปได เป นหลั ก (มี
กระแสเงินสดในระดับสูง และหนี้สินไมมากจนเกินไป) โดยยังคง
เนนการลงทุน (Overweighed) ไปยังกลุมที่มีการเติบโตสูง (กลุม
eREITs) และกลุมที่ผลกระทบจากโรคระบาดอยู ในระดับที่จํากัด
และราคาลงมามากจนนาสนใจเขาลงทุน

เรายั งคงมี ม ุ มมองเป นบวกต อ Asian REITs โดยรวม แม ใน
ป จ จุ บ ั น ตลาดเริ ่ ม มี ค วามกั ง วลกั บ การระบาดของ COVID-19
ระลอก 2 อยางไรก็ดี เรามีมุมมองวาความเสี่ยงที่ตลาดจะปรับตัวลง
รุนแรงนั้นมีจํากัดเนื1องจากหลายๆ ประเทศในเอเชียมีประสบการณ
และประวัติที่ดี ในการรับมือการระบาดระลอกแรกและนโยบายการ
re-open เศรษฐกิจเปนไปดวยความระมัดระวัง นอกจากนี้ การที่
รัฐบาลและธนาคารกลางของหลายๆ ประเทศไดออกมาตรการทั้ง
การเงินและการคลังเพื1อเขามากระตุนเศรษฐกิจโดยรวม (หรือแมแต
REITs โดยตรง) จะเป นป จจั ยเสริ ม ที ่ คาดว าจะสามารถบรรเทา
ผลกระทบจากวิกฤติดังกลาวลงไปได
ตลาดสิงคโปร นาสนใจในแงที่ REITs หลายๆ บริษัทมีการเติบโต
จาการควบรวมกิจการมากขึ้น และมีโอกาสที่จะมีกระแสเงินทุนไหล
เขาเมื1อขนาดใหญขึ้นและถูกรวมเขาไปในดัชนี นอกจากนี้ รัฐบาล
สิงคโปร ไดประกาศมาตรการกระตุนโดยการคืนภาษีสูบริษัทที่ ไดรับ
ผลกระทบจาก COVID-19
ตลาดญี่ป ุน กลุ ม Office และ Logistic ยังสามารถขึ้ นค าเช าได
เนื1องจากอุปทานที่มีอยูอยางจํากัดและความตองการที่ยังแข็งแกรง
จากการเติ บ โตของ E-commerce และ 3PL อี ก ทั ้ ง มี ป  จจั ยที่
นาสนใจ คือธนาคารกลางญี่ปุนมีนโยบายที่จะอัดฉีดเงินลงทุนเขามา
สนับสนุนตลาดทุน

คําแนะนําการลงทุน
กรณีมีการลงทุนอยูแลวให “ถือระยะยาว” กรณีมีการลงทุน
เพียงเล็กนอย หรือยังไมเคยมีการลงทุนให “ทยอยสะสมเพิ่ม”
เพื1อสรางโอกาสรับกระแสรายไดที่สมํ่าเสมอระยะยาว จึงเหมาะ
กั บนั กลงทุ นที ่ ยอมรั บความเสี ่ ยงจากการกระจุ กตั วของการ
ลงทุนในภูมิภาคเอเชียได เนื1องจากตลาดเอเชียสวนใหญจะไดรับ
ผลกระทบจากกระแสเงินไหลเขาออกและปจจัยตลาด

ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื1อเผยแพรทั่วไป โดยจัดทําขึ้นจากแหลงขอมูลตางๆ ที่นาเชื1อถือได ณ วันที่แสดงขอมูล ทั้งนี้ บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกตอง ความนาเชื1อถือ และ
ความสมบูรณของขอมูลทั้งหมด โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงขอมูลทั้งหมดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื1อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”
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LHPROPA-D

กองทุนเปด แอล เอช พร็อพเพอรตี้พลัส A

กองทุนมีนโยบายการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม
จึงมีความเสี่ยงที่ผูลงทุนอาจสูญเสีญเงินลงทุนจํานวนมาก

นโยบายการลงทุน

กองทุน LHPROP-A เนนลงทุนในกลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและ ETF ที่จดทะเบียนทั้งในประเทศและเอเชียแปซิฟก โดยเฉลี่ยใน
รอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV โดยเนนกระจายการลงทุนในประเทศชั้นนํา ไดแก ออสเตรเลีย สิงคโปร ญี่ปุน และไทย

ดัชนีชี้วัดของกองทุนรวม (Benchmark)

►
►

ประวัติการจายปนผล*

PF&REIT Total Return Index 50%
The FTSE Strait times REIT Index 50%

อัตราหน`วยละ (บาท)
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*กองทุนมีนโยบายการจายเงินปนผลไมเกิน 12 ครั้ง ตอป
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หลักทรัพยที่ลงทุน

1

2

3

2563

สัดสวนการลงทุน
%

หลักทรัพ ย

ของ NAV

หนวยลงทุนใน ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (REIT)

7.38

หนวยลงทุนใน MAPLETREE LOGISTICS TRUST (REIT)

7.08

หนวยลงทุนใน MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST (REIT)

7.01

หนวยลงทุนใน KEPPEL DC REIT (REIT)

6.21

หนวยลงทุนใน FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL (REIT)

5.78

ตัวอยาง REITs ที่กองทุน LHPROPA-D มีการลงทุน

KEPPEL DC REIT:

๏ REITs ตัวเดียวในสิงคโปรที่ลงทุนสินทรัพยจําพวก Data Center เทานั้น
๏ ความตองการของสินทรัพยจําพวก Data Center จะเติบโตอยางตอเนื1องเนื1องจากบริษัท
ตางเริ่มจัดเก็บขอมูลผาน Cloud
๏ 5G จะเปนปจจัยหลักในอนาคตที่เพิ่มความตองการของ Data Center
๏ รายได จ ากค า เช า ในไตรมาส 1/63 เพิ ่ม ขึ ้ น ถึ ง 28.3% จากป ก  อ นหน า ในขณะที ่ อ ั ต รา
การเติบ โตของเงินปนผลก็เพิ่ม ขึ้นถึง 8.6% เมื1อเทีย บกับชว งกอนหนา โดยธุรกิจ Data
Center จะได รับประโยนจ ากการที่มีก ารใช ขอมู ลและการทํางานบน Cloud มากขึ ้นชว ง
Work from Home

ที่มา : LHFund, ขอมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 63

* Morningstar overall rating ประเภท Property Indirect – Flexible ณ 31 ก.ค. 63
ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
เนื1องจากกองทุน ไมไดปองกันความเสี่ยงทั้งจํานวน ผูลงทุนอาจขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเริ่มแรกได

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื1อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”
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LHPROP-G

กองทุนเปด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอรตี้

“ Global REITs ”

ทางผูจัดการกองทุน B&I Capital มองวา Global REITs โดยรวมยังอยู ในสภาวะเเข็งแกรง หากเมื1อเทียบกับวิกฤติเศรษฐกิจในชวง ป
2008 นั้น สถานะการเงินของ REITs ในปจจุบันโดยรวมยังดีอยูจากปจจัยตอไปนี้
✅ REITs ส ว นใหญ ไ ด เพิ ่ ม ความแข็ งแกร งของ Balance sheet หรื องบดุ ล อย า งต อเนื 1 องในช วงทศวรรษที ่ ผ านมา จึ งมี ความพร อมรั บกั บ
สถานการณ ถึงแมเศรษฐกิจจะเขาสูภาวะวิกฤติทางการเงิน ก็พรอมรับมือและจะผานพนไปได
✅ อัตราสวนหนี้ตอมูลคาทรัพยสินทางบัญชี ของ REITs สหรัฐ อยูที่ 50% ซึ่งนอยกวาเมื1อป 2008 ที่ 58%
✅ นโบายการเงินของเฟดทําให REITs ไดรับ credit เพื1อชวยเสริมสภาพคลองได โดยคาดวา US REITs มี วงเงินเครดิตสูงถึง $118 Billion
ที่จะสามารถดึงมาใช ได
✅ Global REITs ยังคงน`าสนใจ เนื1องจากมีรายไดที่สมํ่าเสมอจากสัญญาเชาระยะยาวใน REITs หลากหลายประเภท ทั้ง office, retail, industrial
logistics & warehouse และ infrastructure จึงใหผลตอบแทนที่คอนขางมั่นคงแม ในชวงเศรษฐกิจชะลอตัว ปจจุบันการลงทุนใน Global REITs ให
ผลตอบแทนจากเงินปนผลประมาณ 4.3% ตอป ซึ่งถือวาคอนขางสูงกวาคาเฉลี่ยสําหรับประเทศกลุมพัฒนาแลว
✅ เศรษฐกิจโลกยังคงชะลอตัว จากผลกระทบ Covid-19 แตมาตรการทางการเงิน และการคลังในการกระตุนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการใช มากตร
การ QE จากทั่วโลก และอัตราดอกเบี้ยอยู ในระดับตํ่า ทําใหการลงทุนใน REITs มีแนวโนมดึงดูดกระแสเงินลงทุนไดและมีความนาสนใจมากกวาการ
ลงทุนในพันธบัตรที่ผลตอบแทนตํ่า
✅ ความกังวลเรื1อง second wave หลังเปดเมือง มีความเปนไปได แตจะไมสูงเทาการระบาดในครั้งแรก เพราะคนจะระวังตัวมากขึ้น และมีระยะหาง
ทางสังคม ดังนั้น การปดเมือง หลัง second wave อาจมีการทําเปนสวนๆ เฉพาะที่มีคนติดเชื้อมากเพื1อไม ใหกระทบกับเศรษฐกิจมากเกินไป ตลาด
จึงไมนาปรับตัวลงแรงเหมือนที่ผานมา นอกจากนี้ นโยบายดอกเบี้ยตํ่า และสภาพคลองที่เพิ่มขึ้น ก็ชวยสนับสนุนใหมีคนเขามาซื้อสินทรัพยเสี่ยง ก็
จะชวยสนับสนุนตลาดหุน และ REITs เชนเดียวกัน
✅ จากเหตุ ก ารณ จ ลาจลในสหรั ฐ ฯ ประเมิ นว าจะกระทบกั บกลุ  มห างสรรพสิ นค าและอาคารสํ านั กงาน ซึ ่ ง กองทุ น B&I ไม ม ี การลงทุ นใน
หางสรรพสินคาขนาดใหญ ในสหรัฐฯ แตมีการลงทุนในรานสะดวกซื้อและในอาคารสํานักงานไมมาก ซึ่งเปนออฟฟสที่ผูเชาเปนหนวยงานรัฐบาล จึง
คาดวาจะไม กระทบกับผลการดํ าเนินงาน เนื1 องจากมี การทํ าประกั นความเสียหายไว และจากการติ ดตามกั บทาง REITs manager ยังไมม ี ความ
เสียหายใด ๆ ที่มีผลกระทบตอสินทรัพยที่ลงทุน ขณะที่ REITs ประเภทอื1นๆ ที่เปนสัดสวนใหญของพอรตการลงทุน ประมาณ 60-70% ไมไดรับ
ผลกระทบจากเหตุจลาจล เชน data center cell tower ศูนยวิทยาศาสตร หอพักนักศึกษา logistics และ self storage เปนตน
✅ โดยปจจัยที่ตองติดตาม คือ ตัวเลขการติดเชื้อ Covid-19 จากเหตุการณจลาจล อาจจะทําใหการเปดเมืองลาชาออกไป ซึ่งจะมีผลตอการฟนตัวทาง
เศรษฐกิจและรายไดคาเชา
เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื1อเผยแพรทั่วไป โดยจัดทําขึ้นจากแหลงขอมูลตางๆ ที่นาเชื1อถือได ณ วันที่แสดงขอมูล ทั้งนี้ บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกตอง ความนาเชื1อถือ
และความสมบูรณของขอมูลทั้งหมด โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงขอมูลทั้งหมดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื1อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”
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กองทุนมีนโยบายการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผูลงทุนอาจสูญเสีญเงินลงทุนจํานวนมาก

นโยบายการลงทุน
เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือกองทุน B&I Global Real Estate Securities Fund
(UCITS) Class S โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชี ไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ ซึ่งกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนสวนใหญ ในหลักทรัพยที่
เกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพยและบริษัทที่เกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพย

ดัชนีชี้วัดของกองทุนรวม (Benchmark)

► กองทุน นี้จะเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุน หลัก

ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยน
เพื1อคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน

หลักทรัพยที่ลงทุน

สัดสวนการลงทุน
หลักทรั พย

%
ของ NAV

หนวยลงทุน B&I GLB REAL ESTATE SECURITIES FUND

96.01

ทรั พยสินอื1น

3.99

สถานการณการลงทุน
มุมมองการลงทุนจาก B&I Global Real Estate Securities Fund – Class S เนื1องจากการลงทุนใน REITs มีรายไดสมํ่าเสมอ จากสัญญาเชา
ระยะยาวจาก REITs หลากหลายประเภททั ้ ง office, retail, warehouse หรื อ infrastructure sector จึ งให ผลตอบแทนที ่ ค  อนข างมั ่นคงแม ในชวง
เศรษฐกิจชะลอตัว และมีความผันผวน
ที่ผานมากองทุนปรับตัวตามดัชนี Global REITs โดยเฉพาะ US REITs ที่คิดเปนประมาณ 50-60% ของดัชนี Global REITs โดยที่ผานมา REITs
ปรับลงไป ประมาณ 40% คอนขางมากกวาหุน เเละการรีบาวนกลับของ US REITs ยังปรับขึ้นไมมากเทาหุน จึงมองวามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไดอีก
โดยเฉพาะ REITs ใน sector ที่ปจจั ยพื้ นฐานไม เปลี ่ยนเเปลงมากนั กเเละมี Balance Sheet มีเงิ นทุนที ่เเข็งเเรงและมี ระดั บหนี้ สิ นตํ่า โดย Global
REITs ยังคงนาสนใจ จากผลตอบแทนและรายไดสมํ ่าเสมอ จากสัญญาเช าระยะยาใน REITs หลากหลายประเภท ทั ้ง Residential, Data Center,
industrial logistics & warehouse และ infrastructure sector จึงใหผลตอบแทนที่คอนขางมั่นคงแม ในชวงเศรษฐกิจชะลอตัว ปจจุบันการลงทุนใน
Global REITs ใหผลตอบแทนจากเงินปนผลประมาณ 4% ตอป ซึ่งถือวาคอนขางสูงกวาคาเฉลี่ยสําหรับประเทศกลุมพัฒนาแลว
คําแนะนํา “ซื้อ” เนื1องจากระยะยาวสามารถไดรับผลตอบแทนอยางสมํ่าเสมอจากเงินปนผล และเปนการกระจายการลงทุนไปใน REITs ที่มี dividend
growth สูงในกลุมประเทศพัฒนาแลว นอกจากนี้ ราคา Global REITs ยังปรับขึ้นไมมากนักเมื1อเทียบกับตลาดหุน จึงมองเปนโอกาสซื้อ อยางไรก็ตาม
กองทุน LHPROP-G เนนการเติบโตสูง จึงมีความผันผวนมากเหมือน growth stocks นักลงทุนควรมีระยะเวลาถือลงทุนอยางนอย 1-1.5 ปขึ้นไป

ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
เนื1องจากกองทุน ไมไดปองกันความเสี่ยงทั้งจํานวน ผูลงทุนอาจขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเริ่มแรกได
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ความน`าสนใจของกองทุน
“B&I Global Real Estate Securities Fund”
✅

✅

✅

✅

B&I Capital AG เปน Asset Management ที่เชี่ยวชาญดานการลงทุนใน REITs หลายภูมิภาคทั่วโลก และ มี AUM
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื1อง โดยกองทุน B&I Global Real Estate Securities Fund จดทะเบียนเปน UCITs Fund ใน Liechtenstein
ตั้งแต 30 November 2015
มีผลการดําเนินงานที่ดีกวาดัชนีชี้วัด (Benchmark) อยางตอเนื1อง โดยเฉพาะจากความสามารถในการเลือกหลักทรัพย
(Securities Selection)
เนนเลือกลงทุนในหลักทรัพยที่มีการเติบโตของเงินปนผลและผลตอบแทนโดยรวมที่สูง (High DPU growth + High Total
Return) และมีแนวโนมเติบโตไปกับ Mega trend ของโลก
ลงทุนใน sector ที่มีแนวโนมเติบโตสูงในอนาคตนอกเหนือจาก ตึก office หรือ retail sector

Healthcare /
Senior housing

Cell Tower

Data Centre

E-Commerce &
Logistics space

Self-storage

ทางผูจัดการกองทุน B&I Capital มองวายังมี REITs ที่น`าสนใจในหลายกลุมอุตสาหกรรม
Office REITs ยังดําเนินการไดดี นอกจากนี้ สําหรับ Office sector นั้น สัญญาเชาสวนใหญจะเปนสัญญาระยะยาวซึ่ง

ชวยใหกระแสรายไดของ REITs มีความแนนอนกวาหุน นอกจากนี้ สําหรับ Office sector นั้น สัญญาเชาสวนใหญจะเปน
สัญญาระยะยาวซึ่งชวยใหกระแสรายไดของ REITs มีความแนนอนกวาหุน

Healthcare REITs ในสวน Senior Housing REITs ไดรับผลกระทบจากการแพรกระจายของไวรัส เนื1องจากเปนสถานที่ที่

ตองทํางานกับผูสูงอายุ อยางไรก็ดี ในสวน Medical office building เชน Healthcare trust of America ซึ่งทํางานรวมกับ
บริษัททางการแพทยขนาดใหญ ก็มีความตองการที่สูงขึ้นอยางมาก เนื1องจากเปนอสังหาริมทรัพยที่จัดหาสถานที่เพื1อสราง
โรงพยาบาล บริษัทยา และนักวิจัยในการคิดคนยา และวัคซีน เพื1อคิดคนยารักษาโรคใหมๆ

Cold storage REITs หรือกองรีทใหเชาหองเย็นเก็บอาหาร เปน sector ที่ perform ไดดีที่สุดในเดือนนี้เนื1องจากความ
ตองการของที่ตองการอาหารที่เนาเสียชาในยามที่รัฐบาลมีการประกาศปดเมืองและใหประชาชนอาศัยอยู ในที่พัก

Logistic REITs หรือกองรีทที่ประกอบธุรกิจใหเชาโกดังสินคาสําหรับบริษัทอีคอมเมิรซ และใหเชาโกดังแกบริษัท Third
party logistics ระดับโลกเชน DHL FedEx ซึ่งมีการเติบโตดีทุกปและอยู ใน Megatrend ของโลก เชน สังคมดิจิตัล สังคมไรเงินสด

Source : B&I Global Real Estate Securities Fund, Fact Sheet as of May 2020
เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื1อเผยแพรทั่วไป โดยจัดทําขึ้นจากแหลงขอมูลตางๆ ที่นาเชื1อถือได ณ วันที่แสดงขอมูล ทั้งนี้ บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกตอง ความนาเชื1อถือ
และความสมบูรณของขอมูลทั้งหมด โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงขอมูลทั้งหมดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
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“ กองทุน B&I Global Real Estate Securities Fund ”

Sector Weight (%)

Country Allocation (%)

FX Exposure

ที่มา : Source : B&I Global Real Estate Securities Fund, Fact Sheet as of Jun 2020
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ขอสงวนสิทธิ์
 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด (“บริษัทจัดการ”) จัดทํา
เอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื1อวัตถุประสงค ในการเผยแพรขอ มูลใหกับผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืน โดยไมมุงหมายใหถือเปนคําเสนอหรือการเชิญชวนใหบุคคลใดทําการซื้อ และ/
หรือ ขายผลิตภัณฑดานการลงทุนประเภทตาง ๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และ
ไม ถ ื อ เป น การให ค ํ า ปรึ ก ษาหรื อ คํ า แนะนํ า เกี ่ ย วกั บ การทํ า ธุ ร กรรมที ่ เ กี ่ ย วข อ งกั บ
ผลิตภัณฑดานการลงทุนของบริษัทตาง ๆ ตามที่ระบุไว ในเอกสารนี้แตอยางใด
 แมบริษัทจัดการจะได ใชความระมัดระวังตามสมควรเพื1อใหขอมูลดังกลาวมีความถูกตอง
และตรงกับวัตถุประสงคของการจัดทําเอกสารนี้ บริษัทจัดการและพนักงานของบริษัท
จัดการไมมีความรับผิดและจะไมรับผิดสําหรับความผิดพลาด ของขอมูลใด ๆ ที่เกิดขึ้น
ไมวาดวยเหตุใดก็ตาม รวมทั้งจะไมรับผิดสําหรับการกระทําใด ๆ ที่เกิดขึ้นบนพื้นฐาน
ของความเห็นหรือขอมูลที่ปรากฏอยู ในเอกสารฉบับนี้ บริษัทจัดการไม ได ใหคํารับรอง
หรื อ รั บ ประกั น ไม ว  า โดยชั ด แจ ง หรื อ โดยปริ ย าย เกี ่ ย วกั บ ความถู ก ต อ ง แม น ยํ า
นาเชื1อถือ ทันตอเหตุการณ หรือความสมบูรณของขอมูลดังกลาวในกรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
 บริ ษ ั ท จั ด การขอปฏิ เ สธความรั บ ผิ ด ทั ้ ง ปวงที ่ เ กิ ด หรื อ อาจเกิ ด ขึ ้ น ในทุ ก กรณี ทั ้ ง นี้
ความเห็ น บทวิ เ คราะห ห รื อ การคาดคะเนต า งๆ เกี ่ ย วกั บ เหตุ ก ารณ ห รื อ ผลการ
ดําเนินงานในอนาคตที่ปรากฏในเอกสารนี้ ไมถือเปนเครื1องยืนยันและอาจแตกตางจาก
เหตุการณหรือผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริงได
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ ในขอมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ โดยหามมิใหผู ใดเผยแพร ทําซํ้า
ดัดแปลง ลอกเลียนแบบ อางอิง ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน หรือใชวิธีการใดก็ตาม เวน
แตจะไดรับอนุญาตลวงหนาจากบริษัทจัดการเปนลายลักษณอักษรกอน นอกจากนั้น
บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ์ ที ่ จ ะทํ าการแก ไข ปรั บ ปรุ ง เปลี ่ ย นแปลง หรื อ เพิ ่ มเติ ม
ขอความใดๆ ในเอกสารนี้ ไดตามที่บริษัทจัดการจะเห็นสมควร โดยไมจําเปนตองแจงให
ทราบลวงหนาแตอยางใด
 สําหรับนักลงทุนที่ตองการทราบขอมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดตอบริษัท
จัดการหรือผูดําเนินการขายที่ทานใชบริการ
 ทานสามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวน และหรือคูมือการลงทุนไดที่ บลจ. แลนด แอนด
เฮาส โทร 02-286-3484 หรือ www.lhfund.co.th หรือ ติดตอที่ตัวแทนขายของทาน

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื1อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”
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