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บทสรุปภาวะตลาด
สําหรับกองทุนตราสารหน้ีไทย

3

ภาวะตลาดตราสารหนี้เริ ่มมีสภาพคลองมากขึ้น
จากสถานการณการแพรระบาดไวรัส Covid-19 ใน
ประเทศไทยที่คอนขางคงที่ ขณะที่ มาตรการผอน
คลายของ ธปท. และ ธนาคารกลางตางๆ ทั่วโลกทํา
ใหทิศทางอัตราดอกเบ้ียระยะส้ันคงอยู ในระดับต่ํา 

ในชวงสัปดาห 27 ส.ค. - 4 ก.ย. 63 มีกระแสเงิน
ลงทุนตางชาติไหลเขาตลาดตราสารหนี้ ไทยรวมสุทธิ 
17,105 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเนนลงทุนในตราสาร
หน้ีอายุนอยกวา 1 ป 

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยโดยรวมปรับตัว
ลดลงเมืYอเทียบกับสัปดาหกอน โดยอัตราผลตอบแทน
รัฐบาลแกวงตัวในกรอบแคบๆ -1 ถึง +1 bps.
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ขอมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีคุณภาพสูง หรือตราสารทางการเงินอืYนๆ ที่จะครบกําหนดชําระคืนหรือมีอายุสัญญาไมเกิน    
397 วัน รวมถึงหลักทรัพยหรือทรัพยสินอืYนที่ ไมขัดตอกฎหมาย ก.ล.ต. นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขาย        
ในตางประเทศ โดยจะลงทุนไมเกินรอยละ 50 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยจะทําการปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจํานวน 
(Fully Hedge)

สัดสวนการลงทุนรายอุตสาหกรรม หลักทรัพยที่ลงทุน 5 อันดับแรก

LHMM-A
กองทุนเปด แอล เอช ตลาดเงิน 

พันธบตัรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที ่26/91/63 17.32

พันธบตัรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที ่ 13/182/63 6.82

พันธบตัรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที ่25/91/63 4.55

พันธบตัรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที ่9/182/63 4.09

พันธบตัรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที ่10/182/63 3.84

หลักทรัพย
%

ของ NAV

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื9อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”
ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

ดัชนีชี้วัดของกองทุนรวม (Benchmark) 
► ZRR Index (Total Return Index) ระยะเวลา 3 เดือน 55%
► อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจําระยะเวลา 3 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดา วงเงิน 1 ลานบาท เฉลี่ยของธนาคารพาณิชยขนาด

ใหญ 3 แหง ไดแก ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย และธนาคารกสิกรไทย 45%

Fund Recommendation : 
แนวโนมตลาด
ภาวะตลาดตราสารหนี้เร่ิมมีสภาพคลองมากขึ้นจากสถานการณการแพรระบาดไวรัส Covid-19 ใน
ประเทศไทยที่คอนขางคงที่ ขณะที่ มาตรการผอนคลายของ ธปท. และ ธนาคารกลางตางๆ ทั่วโลก
ทําใหทิศทางอัตราดอกเบ้ียระยะสั้นคงอยู ในระดับตํ่า 
ในชวงสัปดาห 27 ส.ค. - 4 ก.ย. 63 มีกระแสเงินลงทุนตางชาติไหลเขาตลาดตราสารหนี้ ไทยรวม
สุทธิ 17,105 ลานบาท ซึ ่งสวนใหญเนนลงทุนในตราสารหนี ้อายุนอยกวา 1 ป โดยอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยโดยรวมปรับตัวลดลงเมื Yอเทียบกับสัปดาหกอน โดยอัตรา
ผลตอบแทนรัฐบาลแกวงตัวในกรอบแคบๆ -1 ถึง +1 bps.

คําแนะนําการลงทุน
สามารถ “ถือ” เพืYอเพิ่มสภาพ
คลอง เหมาะสําหรับเปนที่พัก
เงินระยะสั้น

จุดเดนของกองทุน LHMM-A 
☑ สภาพคลองสูงกวาเงินฝากประจํา โดยสามารถขายและไดรับเงินคาขายคืน T+1
☑ ผลตอบแทนคาดหวังสูงกวาอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 3 เดือน* และไมเสียภาษี
☑ เหมาะสําหรับผูลงทุนที่รับความเสี่ยงไดนอยมาก หรือเพืYอพักเงินระยะสั้น
☑ เนนลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพตั้งแต A- ขึ้นไป
☑ ปจจุบันไมมีลงทุนในตางประเทศ
☑ กองทุนมีความผันผวนตํ่า
* ธนาคารกรุงเทพ, กสิกรไทย, ไทยพาณิชย

Portfolio Duration : 0.1352 ป 
Average Credit Rating = AA+
Gross Yield 0.70%



55

ขอมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

พันธบตัรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที ่13/182/63 10.83

พันธบตัรรัฐบาลเพืYอการบริหารหนี ้ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คร้ังที ่12

10.38

พันธบตัรรัฐบาลเพืYอการปรับโครงสร างหนี ้(พ.ร.ก.ช วยเหลือ
กองทนุเพืYอการฟนฟูฯระยะทีส่อง) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562

9.27

พันธบตัรรัฐบาลเพืYอการบริหารหนีเ้งินกู โครงการ ในปงบประมาณ
 พ.ศ. 2559 คร้ังที ่1

8.08

พันธบตัรรัฐบาลเพืYอการปรับโครงสร างหนี ้(พ.ร.ก.ช วยเหลือ
กองทนุฟนฟูฯระยะทีส่อง) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560

4.27

หลกัทรัพย
%

ของ NAV

LHDEBT
กองทุนเปด แอล เอช ตราสารหน้ี

นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอันเปนหรือเกี ่ยวของกับตราสารแหงหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก           
ที่เสนอขายทั้งในประเทศ และ/หรือตางประเทศ ของภาครัฐ และ/หรือภาคเอกชนที่มีคุณภาพ และใหผลตอบแทนที่ดีเหมาะสม      
กับระดับความเสี่ยง ซึ่งปจจุบันกองทุนไมมีการลงทุนในตางประเทศ

สัดสวนการลงทุนรายอุตสาหกรรม หลักทรัพยที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ดัชนีช้ีวัดของกองทุนรวม (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%

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื9อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”
ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

* Morningstar overall rating ประเภท Short Term Bond ณ 31 ก.ค. 63

จุดเดนของกองทุน LHDEBT 
☑ นโยบายการลงทุนเนนลงทุนแบบ active โดยเนนการกระจายการลงทุนในตราสารหนี้เอกชน และภาครัฐ
☑ ผลตอบแทนจากกําไรในการขายหน{วยลงทุนไมเสียภาษี (ชนิดสะสมมูลคา)
☑ มีสภาพคลองสูง และใชเงินลงทุนนอยเมืYอเทียบกับการลงทุนในหุนกูเอกชนโดยตรง (รับเงินคาขายคืน T+2)
☑ กองทุนมี 3 share classes ใหเลือก (ชนิดสะสมมูลคา จายปนผล และ รับซื้อหน{วยลงทุนอัตโนมัติ)

Fund Recommendation : 
แนวโนมตลาด
สําหรับตราสารหนี้ระยะยาว มีความน{าสนใจลงทุนมากขึ้น โดยคาดวา 
กนง. อาจสามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพิ่มเติมอีกในปนี้ หาก
ตัวเลขเศรษฐกิจไดร ับผลกระทบจากการแพรระบาดของ Covid-19 
มากกวาที่คาดการณ ขณะที่ อัตราผลตอบแทนตราสารหนี้เอกชนระดับ
คุณภาพที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล และสวน
ตางอัตราผลตอบแทนหุนกูเทียบพันธบัตรรัฐบาลที่สูงขึ้น จากสภาพคลอง
ในตลาดตราสารหนี ้ท ี ่ลดลงในชวงที ่ผานมา ทําใหหุ นกู เอกชนเครดิต
คุณภาพดี มีอัตราผลตอบแทนที่น{าสนใจน{าลงทุนมากขึ้น ทั้งนี้ มาตรการ
เพืYอเพิ่มสภาพคลองของ ธปท. soft loan to SMEs (วงเงิน 5 แสนลาน) 
และ Corporate Bond Stabilization Fund : BSF วงเงิน 4 แสนลาน) 
จะสามารถเพิ่มเพิ่มสภาพคลองแกภาคธุรกิจ และตลาดตราสารหนี้เอกชน
ในระยะถัดไปได

คําแนะนําการลงทุน
สามารถ “ถือ” โดยกองทุน
มีความเหมาะสมสําหรับ       
ผูลงทุนที่สามารถรับความ
ผันผวนของราคาไดระดับ
หนึ่ง

มุมมองการลงทุน
ทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ยังคงระดับตํ่า และอาจปรับ
ลดเพิ่มเติมได ซึ ่งเปนปจจัย
บวกกับตราสารหนี ้ท ี ่ม ีอายุ
เฉลี่ยยาว โดยกองทุนมีอายุ
เฉลี่ย 1.73 ป (ขอมูล ณ 31
ส.ค. 2563)

Portfolio Duration : 1.6943 ป 
Average Credit Rating = AA
Gross Yield Port 1.19%
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ขอมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

พันธบตัรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที ่32/91/63 11.94

พันธบตัรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที ่24/91/63 8.21

พันธบตัรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที ่22/91/63 6.44

พันธบตัรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที ่10/182/63 4.19

พันธบตัรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที ่22/182/63 4.14

หลักทรัพย
%

ของ NAV

นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอันเปนหรือเกี ่ยวของกับตราสารแหงหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากของภาครัฐ        
และ/หรือภาคเอกชนที่ ใหผลตอบแทนที่ดีเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง ที่เสนอขายในประเทศและ/หรือตางประเทศ ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารที่   
เสนอขายในตางประเทศจะมีมูลคารวมกันทั้งสิ ้นไมเกินรอยละ 79 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะดํารงอายุถัวเฉลี่ย        
ของทรัพยสินที่ลงทุนของกองทุน (Portfolio Duration) ไมเกิน 1 ป โดยประมาณ

LHSTPLUS-A
กองทุนเปด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะส้ัน พลัส 

สัดสวนการลงทุนรายอุตสาหกรรม หลักทรัพยที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ดัชนีช้ีวัดของกองทุนรวม (Benchmark) 
► ดัชนี Short-term Government Bond 50%
► ดัชนี ThaiBMA Commercial Paper (A- up) 30%
► อัตราเฉลี่ยดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ป ของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 3 แหง ไดแก ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย และ

ธนาคารกสิกรไทย 20%

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื9อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”
ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

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

Fund Recommendation : 
แนวโนมตลาด
ภาวะตลาดตราสารหนี้เริ่มมีสภาพคลองมากขึ้นาจากสถานการณ
การแพรระบาดไวรัส COVID-19 ในประเทศไทยที ่คอนขางคงที่ 
ขณะที่มาตรการผอนคลายของ ธปท. และ ธนาคารกลางตางๆ ทั่ว
โลกทําใหทิศทางอัตราดอกเบ้ียระยะสั้นคงอยู ในระดับตํ่า 

คําแนะนําการลงทุน
สามารถ “ถือ” เพืYอเพิ่มสภาพคลอง เหมาะสําหรับเปนที่พักเงิน
ระยะสั้น โดยผูลงทุนสามารถรับความผันผวนของราคาไดบาง 

Portfolio Duration : 0.2149 ป
Average Credit Rating = AA-
Hedging Strategy : Fully Hedge
Gross Yield Port 0.78%
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บทสรุปภาวะตลาด
สําหรับกองทุนหุนไทย

7

ในเดือนสิงหาคมที่ผานมา ตลาดหุนมีการเคลืYอนไหวในลักษณะ sideway down โดยดัชนี SET 
Index ปรับตัวลง 1.34% อยางไรก็ตาม หุนขนาดกลางและขนาดเล็กที่คาดวาจะมีผลประกอบการที่ดี
สามารถขยายตัวไดหรือฟนตัวกลับมาเติบโตไดอีกครั้งและใหผลตอบแทนที่เปนบวก ซึ่งจะเห็นไดจาก
ดัชน ี SET Index ท ี ่ปร ับต ัวเพ ิ ่มข ึ ้น 2.37% ในเด ือนส ิงหาคม 2563 หล ังจากที ่ประกาศ               
ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนงวดไตรมาสที่ 2/2563 รวมถึงมีการปรับประมาณการของ      
ผลประกอบการปนี้เพิ่มขึ ้น แตอยางไรก็ตาม จากการปรับตัวลงของหุนขนาดใหญประกอบกับขาว
ความคืบหนาของวัคซีนสําหรับ Covid-19 ทําใหหุนของบริษัทที่คาดวาจะไดรับประโยชนจากวัคซีน
ดังกลาวปรับตัวเพิ่มขึ้นไดจากระดับที่ตํ่า โดยในเดือนกันยายนนี้มีปจจัยที่สําคัญตองติดตาม ไดแก 
ปจจัยดานการระบาดระลอก 2 ของ Covid-19 และปจจัยการเมืองในประเทศ

LHFUND ยังคงคาดวาหุนกลุม Growth Stock หุนขนาดกลาง และขนาดเล็กจะยังคงใหผลตอบแทน    
ที ่ด ี ในระยะกลาง จาก Earning Visibility รวมถึง Earning Momentum ที ่คาดวาจะดีตอเนื Yองใน      
ไตรมาส 3/2563 ขณะที่ คาดวาหุนกลุม Value Stock จะปรับตัวขึ้นไดตาม Sentiment หรือขาวของ
วัคซีนที่จะทําใหราคาปรับเพิ่มขึ้นตามความคาดหวังดานการทองเที่ยวที่เปนปจจัยหลักของการเติบโต
ของเศรษฐกิจไทยนอกเหนือจากภาคการสงออก แตอยางไรก็ตาม คาดวาภาคการทองเที่ยวนั้นจะ
สามารถฟนตัวกลับมาใกลระดับกอนการแพรระบาดของ Covid-19 ได ในชวงตนป 2564 เปนอยางเร็ว 
จึงทําใหการลงทุนในหุนกลุม Value Stock จะเนนการพิจารณาถึงคุณภาพของผลประกอบการรวมถึง
ฐานะการเงินประกอบดวยนอกเหนือจากปจจัยพื้นฐานตางๆ แลวหรืออาจจะนับวาจะเนนการลงทุนใน
กลุม Quality Stock ดวยประกอบกับการพิจารณาถึง Valuation ของแตละบริษัท

จากแนวโนมของผลประกอบการที่สวนใหญออกมาเปนไปตามที่ตลาดคาดการณหรือดีกวาตลาด
คาดการณ ประกอบกับคาดการณวาผลประกอบการไตรมาสที่ 2/2563 จะเปนระดับที่ตํ่าที่สุดของป 
2563 และจะทยอยกลับมาฟนตัว รวมถึงอาจจะมีการปรับประมาณการผลประกอบการของบริษัท   
จดทะเบียนได โดยเฉพาะหุนกลุม Growth Stock และหุนขนาดกลางและเล็ก จึงเห็นวาตราสารทุน
ของไทยยังคงสามารถลงทุนไดทั ้งในระยะกลางและยาว โดยมีกองทุนแนะนําไดแก LHGROWTH 
และ LHSELECT-D ซึ่งมีแนวรับและแนวตานสําหรับเดือนกันยายนไวที ่ 1,250 - 1,280 จุดและ 
1,320 - 1,350 จุดตามลําดับ แตมีการปรับเปาหมายของ SET Index สําหรับป 2563 ลงมาที่ 
1,400 จุด

ท่ีมา : LHFund
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ขอมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

หุนสามญับริษัท ปตท. จํา กัด (มหาชน) 6.06

หุนสามญับริษัท อินทัช โฮลด้ิงส  จํา กัด (มหาชน) 6.02

หุนสามญับริษัท ราช กรุ ป จํา กัด (มหาชน) 5.94

หุนสามญับริษัท ผลิตไฟฟา จํา กัด (มหาชน) 4.48

หุนสามญับริษัท ซี.พี.ออลล   จํา กัด (มหาชน) 4.48

หลักทรัพย
%

ของ NAV

LHSTRATEGY
กองทุนเปด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี

สัดสวนการลงทุนรายอุตสาหกรรม หลักทรัพยที่ลงทุน

นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 
โดยเนนการลงทุนดวยการสรางกลุมหลักทรัพยที่กองทุนลงทุนใหมีความผันผวนตํ่า เพืYอลดความผันผวนของการลงทุนโดยรวม     
ของกองทุนใหอยู ในระดับตํ่าที่สุดโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
สําหรับหลักเกณฑ ในการพิจารณาหุนที่มีความผันผวนตํ่าอยูภายใตเงืYอนไขที่บริษัทจัดการกําหนด อาทิเชน หุนที่มีความเคลืYอนไหวของราคา    
เมืYอเทียบกับดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยคอนขางตํ่า (Low Beta) และ/หรือ หุนที่มีความเสี่ยงจากการลงทุนคอนขางตํ่า (Low VaR) 
และ/หรือ หุนที่มีอัตราการจายเงินปนผลสูงและ/หรือมีอัตราการเติบโตของอัตราการจายเงินปนผลสูง

ดัชนีช้ีวัดของกองทุน (Benchmark) 
► SET TRI 100%

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

ประวัติการจายเงินปนผล* 

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

คร้ังท่ี 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2

ป 2560 2561 2562 2563

0.40
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0.00
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0.20
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0.50
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“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื9อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”
ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

คําแนะนําการลงทุน :
กลยุทธการลงทุน
กองทุนไดมีการปรับกลยุทธการลงทุนโดยการลดสัดสวนการ
ลงทุนในหุนลงเล็กนอย อีกทั้ง ไดปรับลด Portfolio Beta โดย
การขายทํากําไรหุนที่มี Beta สูง อยางไรก็ตามอาจจะกลับเขา
ลงทุนเพิ่มขึ ้นรวมถึงเพิ่ม Portfolio Beta เมืYอพิจารณาเห็นวา
ตลาดมีแนวโนมปรับเพ่ิมขึ้นที่ชัดเจนมากขึ้นดวยเชนกัน

คําแนะนําการลงทุน
“ถือ” สําหรับผูที ่ตองการลงทุนในหุนเพืYอผลตอบแทนที่ดี ใน
ระยะยาวแตรับความเสี่ยงได ไมมาก และรอจังหวะเพืYอเขาลงทุน
ได โดยเหมาะสมสําหรับการลงทุนระยะยาวตั้งแต 1 ปขึ ้นไป    
เพืYอผลตอบแทนที่ดี

* เฉพาะ LHSTRATEGY-D
กองทุนมีนโยบายการจายเงินปนผลไมเกิน 12 ครั้ง ตอป 
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ขอมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

หุนสามญับริษัท ปตท. จํา กัด (มหาชน) 8.03

หุนสามญับริษัท ซี.พี.ออลล   จํา กัด (มหาชน) 4.21

หุนสามญับริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํา กัด (มหาชน) 3.85

หุนสามญับริษัท คอมเซเว น จํา กัด (มหาชน) 3.49

หุนสามญับริษัท แอดวานซ  อินโฟร  เซอร วิส จํา กัด (มหาชน) 3.48

หลักทรัพย
%

ของ NAV

LHGROWTH
กองทุนเปด แอล เอช โกรท

สัดสวนการลงทุนรายอุตสาหกรรม หลักทรัพยที่ลงทุน

นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม โดยกองทุนจะเนนลงทุนในหุนที่มีอัตราการเติบโตสูง (Growth Stock) ในระยะปานกลางถึงระยะยาว 

ดัชนีช้ีวัดของกองทุน (Benchmark) 
► SET TRI 100%

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

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื9อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”
ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

คําแนะนําการลงทุน :
กลยุทธการลงทุน
กองทุนคงสัดสวนการลงทุนในตราสารทุนที ่ระดับ 80–90% 
เนื Yองจากความไม แน{นอนทางการเม ืองและความเสี ่ยงใน
ตลาดโลก เชน ราคานํ้ามัน ความลาชาของการคนพบวัคซีน โดย
ปจจุบันกองทุนยังคงเนนลงทุนในหุนขนาดกลาง-เล็กที่ ไดรับ
ผลกระทบจ ําก ัดจาก Covid-19 เช น ห ุ นกล ุ มอาหารและ
เครื Yองดื Yม คาปลีก และมีการลงทุนในหุ นใหญเพิ ่มเติม เพื Yอ 
balance ความเสี่ยงของพอรตการลงทุน

คําแนะนําการลงทุน
“ซื้อ” เนืYองจากคาดวาหุนกลุมเติบโตจะใหผลตอบแทนที่ดีกวา
ตลาด หรือดัชนีชี ้วัด เนืYองจากมี Earning Visibility ที ่ชัดเจน
รวมถึงมีแนวโนมของการเติบโตของผลประกอบการที่ดี 
กองทุนนี้เหมาะกับผูที่ตองการลงทุนในหุนและรับความเสี่ยงได
สูง เนื Yองจากเนนการลงทุนในหุ นเต ิบโตที ่ม ีความผันผวน      
ของราคาคอนขางสูง

ประวัติการจายเงินปนผล* 

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

* เฉพาะ LHGROWTH-D
กองทุนมีนโยบายการจายเงินปนผลไมเกิน 12 คร้ัง ตอป 

คร้ังท่ี 1 2 1 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 1 2

ป 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

0.18

0.72
0.8

0.18
0.3

0.4

0.15

0.4

0.15
0.3

0.19
0.11

0.2 0.15

0.4
0.2

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1
อัตราหนjวยละ



1010

ขอมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

หุนสามญับริษัท แอดวานซ  อินโฟร  เซอร วิส จํา กัด (มหาชน) 4.49

หุนสามญับริษัท ทาอากาศยานไทย จํา กัด (มหาชน) 4.13

หุนสามญับริษัท ปตท. จํา กัด (มหาชน) 4.08

หุนสามญับริษัท โอสถสภา จํา กัด (มหาชน) 3.74

หุนสามญัธนาคาร กรุงเทพ จํา กัด (มหาชน) 3.45

หลักทรัพย
%

ของ NAV

LHEQD
กองทุนเปด แอล เอช หุนปนผล

สัดสวนการลงทุนรายอุตสาหกรรม หลักทรัพยที่ลงทุน

นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่มีประวัติการจายเงินปนผล และมีแนวโนมการจายเงินปนผลที่ดี 
โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม โดยมีหลักเกณฑการคัดเลือกหลักทรัพย ดังนี้

• ประวัติการจายเงินปนผลในอดีต ประมาณ 1-5 ปยอนหลัง
• ผลประกอบการในปจจุบันและในอนาคต
• แนวโนมการจายเงินปนผลในอนาคต

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื9อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”
ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

ชนิดหนjวยลงทุน : LHEQD-A : สะสมมูลคา
LHEQD-D : จายเงินปนผล
LHEQD-R : ขายคืนอัตโนมัติ

ดัชนีช้ีวัดของกองทุน (Benchmark) ► SETHD Total Return Index 100%

ประวัติการจายเงินปนผล* 

คําแนะนําการลงทุน :
กลยุทธการลงทุน ณ ปจจุบัน
กองทุนไดมีการเพิ่มนํ้าหนักการลงทุนในกลุมหุนที่ ไดรับประโยชน
จากการคลายมาตรการ Lockdown โดยเนนลงทุนในหุนกลุมขนาด
กลางและขนาดใหญที่มี Earning Consistency และคาดวาจะมีผล
ประกอบการที่ดี ในชวง 2H20 จากปจจัยพื้นฐานที่แข็งกรง และ
ไดรับผลกระทบจาก Covid-19 อยางจํากัด รวมไปถึงเพิ่มนํ้าหนัก
การลงทุนในหุนที่จะมี Earning momentum ที่ปรับตัวดีขึ้นในชวง 
ครึ่งหลังของปจากการกลับมาฟนตัวของกําไร (Recovery Theme) 
โดยหุนที่เลือกลงทุนนั้น จะเปนหุนที่มีประวัติการจายปนผลอยาง
สมํ่าเสมอ และมี Dividend Yield ที่อยู ในระดับคอนขางสูง เพืYอเปน 
downside risk protection ในชวงตลาดผันผวน

คําแนะนําการลงทุน
“ซื้อ” เพืYอการลงทุนระยะเวลาตั้งแต 1 ปขึ ้นไป ซึ ่งกองทุนนี้
เหมาะกับผูที ่ตองการลงทุนในหุนขนาดใหญหรือ Blue Chip 
stock ที่มีปจจัยพื้นฐานที่ดีและเปนหุนที่มีการจายปนผลอยาง
สมํ่าเสมอ

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

* เฉพาะ LHEQD-D
กองทุนมีนโยบายการจายเงินปนผลไมเกิน 12 คร้ัง ตอป 

คร้ังท่ี 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2

ป 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
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ขอมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

หุนสามญับริษัท แอดวานซ  อินโฟร  เซอร วิส จํา กัด (มหาชน) 4.45

หุนสามญับริษัท ทาอากาศยานไทย จํา กัด (มหาชน) 4.05

หุนสามญับริษัท ปตท. จํา กัด (มหาชน) 3.89

หุนสามญับริษัท โอสถสภา จํา กัด (มหาชน) 3.67

หุนสามญับริษัท ซีเค พาวเวอร  จํา กัด (มหาชน) 3.66

หลักทรัพย
%

ของ NAV

LHEQDPLUS
กองทุนเปด แอล เอช หุนปนผล พลัส

สัดสวนการลงทุนรายอุตสาหกรรม หลักทรัพยที่ลงทุน

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

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื9อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”
ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

ดัชนีช้ีวัดของกองทุน (Benchmark) 
► SETHD Total Return Index 100%

หมายเหตุ :  ผูถือหนjวยลงทุนท่ีอยูในทะเบียนรายชื9อกองทุนเปด LHEQDPLUS และลงทุนในหนjวยลงทุนตั้งแต 150,000 บาทขึ้นไป มีสิทธิไดรับความคุมครองชีวิตและสุขภาพ 

คําแนะนําการลงทุน :
กลยุทธการลงทุน ณ ปจจุบัน
กองทุนไดมีการเพิ่มนํ้าหนักการลงทุนในกลุมหุนที่ ไดรับประโยชน
จากการคลายมาตรการ Lockdown โดยเนนลงทุนในหุนกลุมขนาด
กลางและขนาดใหญที่มี Earning Consistency และคาดวาจะมีผล
ประกอบการที่ดี ในชวงครึ่งหลังของปจากปจจัยพื้นฐานที่แข็งกรง 
และไดร ับผลกระทบจาก Covid-19 อยางจํากัด รวมไปถึงเพิ ่ม
นํ้าหนักการลงทุนในหุนที่จะมี Earning momentum ที่ปรับตัวดีขึ้น
ในชวง ครึ่งหลังของปจากการกลับมาฟนตัวของกําไร (Recovery 
Theme) โดยหุนที่เลือกลงทุนนั้น จะเปนหุนที่มีประวัติการจายปน
ผลอยางสมํ่าเสมอ และมี Dividend Yield ที่อยู ในระดับคอนขางสูง 
เพืYอเปน downside risk protection ในชวงตลาดผันผวน

คําแนะนําการลงทุน
“ซื้อ” เพืYอการลงทุนระยะเวลาตั้งแต 1 ปขึ ้นไป ซึ ่งกองทุนนี้
เหมาะกับผูที ่ตองการลงทุนในหุนขนาดใหญหรือ Blue Chip 
stock ที่มีปจจัยพื้นฐานที่ดีและเปนหุนที่มีการจายปนผลอยาง
สมํ่าเสมอ
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ขอมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

หุนสามญับริษัท ปตท. จํา กัด (มหาชน) 5.91

หุนสามญับริษัท ทาอากาศยานไทย จํา กัด (มหาชน) 5.15

หุนสามญับริษัท แอดวานซ  อินโฟร  เซอร วิส จํา กัด (มหาชน) 3.92

หุนสามญับริษัท พริมา มารีน จํา กัด (มหาชน) 3.05

หุนสามญับริษัททางด วนและรถไฟฟากรุงเทพ จํา กัด (มหาชน) 2.98

หลักทรัพย
%

ของ NAV

LHTOPPICK
กองทุนเปด แอล เอช ท็อปพิค

สัดสวนการลงทุนรายอุตสาหกรรม หลักทรัพยที่ลงทุน

นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน      
โดยจะพิจารณาจากหลักเกณฑการคัดเลือกหลักทรัพย ดังนี้
• พิจารณาเลือกลงทุนหุนที่มีปจจัยพ้ืนฐานดี หรือแนวโนมการเติบโตสูงในอนาคตและ/หรือ
• พิจารณาเลือกลงทุนจากผลประกอบการปจจุบันและ/หรือ
• พิจารณาเลือกลงทุนจากแนวโนมของผลประกอบการในอนาคต โดยพิจารณาจากรายไดที่อาจปรับตัวเพิ่มขึ้น หรือผลประกอบการที่ดีขึ้น  

หรือผลกําไรที่สูงขึ้น 

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื9อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”
ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

ดัชนีช้ีวัดของกองทุน (Benchmark) 
►  SET TRI 100%

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

ประวัติการจายเงินปนผล* 

คําแนะนําการลงทุน :
กลยุทธการลงทุน 
ทางกองทุนไดเนนการลงทุนในหุนของกลุมบริษัทที่คาดวาจะ
ไดรับผลกระทบจาก COVID-19 อยางจํากัด หรือคาดวาจะกําไร
จะฟนตัวไดอยางรวดเร็ว อีกทั้ง เริ่มสะสมหุนกลุมที่คาดกําไรจะ
กลับมาเติบโตในปหนาอยางแข็งแกรง

คําแนะนําการลงทุน
แนะนํา “ซื้อ” โดยกองทุนนี้เหมาะกับผูที่ตองการลงทุนในหุนแต
ไมตองการความเสี่ยงที่สูงมาก และหุนที่ลงทุนนั้นสวนใหญเปน
กลุม Defensive growth stock

* เฉพาะ LHTOPPICK-D
กองทุนมีนโยบายการจายเงินปนผลไมเกิน 12 คร้ัง ตอป 

คร้ังท่ี 1 2 1 1 2

ป 2560 2561 2563
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ขอมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

หุนสามญับริษัท ราชธาน ีลิสซ่ิง จํา กัด (มหาชน) 3.47

หุนสามญับริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนคิส จํา กัด (มหาชน) 2.45

หุนสามญับริษัท คอมเซเว น จํา กัด (มหาชน) 2.40

หุนสามญัธนาคาร ไทยพาณิชย  จํา กัด (มหาชน) 2.40

หุนสามญับริษัท วี จี ไอ  จํา กัด (มหาชน) 2.38

หลักทรัพย
%

ของ NAV

LHESG
กองทุนเปด แอล เอช หุนไทย ESG

สัดสวนการลงทุนรายอุตสาหกรรม หลักทรัพยที่ลงทุน

นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหุนเพืYอใหสามารถสรางผลตอบแทนที่ ใกลเคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวม อีเอสจี ไทยพัฒน (Thaipat ESG Index (TR)) โดยกองทุน
จะเลือกลงทุนเฉพาะในหุนของบริษัทตาง ๆ ในสัดสวนที่เทาหรือใกลเคียงกับนํ้าหนักที่เปนสวนประกอบของดัชนีดังกลาว ซึ่งมีอัตราสวน
การลงทุนในหุนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื9อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”
ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

ดัชนีช้ีวัดของกองทุน (Benchmark) 
► Thaipat ESG Index (TR) 100%

ชนิดหนjวยลงทุน : LHESG-A ชนิดบุคคลธรรมดา
LHESG-IR ชนิดสถาบัน

คําแนะนําการลงทุน :
กลยุทธการลงทุน ณ ปจจุบัน
ได ปร ับเพ ิ ่มส ัดส วนการลงท ุนจากระดับที ่ประมาณรอยละ        
95 - 96 ในชวงที่ตลาดปรับตัวลงมาเปนที่ระดับรอยละ 98 - 99 
เพืYอใหมีผลตอบแทนที่ ใกลเคียงกับดัชนีชี้วัดมากที่สุด

คําแนะนําการลงทุน
“ซื้อ” เพืYอการลงทุนระยะยาวตั้งแต 1 ปขึ้นไป เนืYองจากขอมูล  
ในอดีตของหุนกลุมประเภท ESG ในตลาดโลกใหผลตอบแทนที่
ดีกวาดัชนีตลาดหลักทรัพยและดีกวาหุนที่ ไมไดจัดในกลุม ESG  
รวมทั้ง หุนกลุม ESG นี้มีความเหมาะสมสําหรับการลงทุนระยะ
ยาวเนืYองจากมีความย่ังยืนทางธุรกิจสูง
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ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

ลงทุนในหุนเพียงอยางเดียว ... อาจมีผลขาดทุนสูงมากกวา 10%
ลงทุนในตราสารหนี้เพียงอยางเดียว ... อาจไดผลตอบแทนตํ่า

ลงทุนใน REITs ไทยเพียงอยางเดียว ... อาจมีความเสี่ยงในการขาดทุน
จากการขาดสภาพคลอง

มุมมองการลงทุนใน REITs 
นับตั้งแตตนเดือนสิงหาคม PF&REIT Index ทรงตัวอยูที ่ +0.1% ดีกวา SET 
Index โดยรวมที่ปรับตัวลดลง -1.3% 
สําหรับมุมมองการลงทุน คาดการณวาผลประกอบการจะผานจุดตํ่าสุดไปแลว
ในชวงไตรมาส 2 และจะคอยๆ ฟนตัวขึ้นในชวงไตรมาส 3 เปนตนไป โดย REITs ใน
กลุมหางสรรพสินคามี traffic อยูที่ระดับ 70-80% จากชวงกอน Covid-19 โดย
ในชวงไตรมาส 2 ที่มีการปดหาง ผู ใหเชาไดลดคาเชาลงเฉลี่ยประมาณ 60-70% 
ในขณะที่ไตรมาส 3 สวนลดคาเชาปรับลดลงมาเฉลี่ย 30% และคาดวาชวงไตรมาส 
4 และปหนาจะใหสวนลดเชาคาเชาลดลงเรืYอยๆ จนกระทั่งคาเชากลับมาอยูในระดับ
ปกติชวงกอน Covid-19 ได ดังนั้น Retail REITs น{าจะกลับมาจายปนผลไดไตรมาส 
3 ซึ่งราคาที่ปรับลดลงมานั้นเกินปจจัยพื้นฐาน ขณะที่ มีอัตราผลตอบแทนจากเงิน
ปนผลอยูประมาณ 4-5% 
REITs กลุมอาคารสํานักงานไดรับผลกระทบไมมากนัก โดยในชวงไตรมาส 2 
ไดรับผลกระทบจากกลุม Retail ขณะที่ในสวนของ office จะมีการขอลดคาเชาเปน
รายๆ ไป ในภาพระยะยาวที่อาจจะไดรับผลกระทบจากการ work from home และ 
supply ที่อาจจะลดลงนั้น มองวาเปนกระทบในแงการเติบโตของคาเชา โดยอัตรา
การเชายังทรงตัวอยูในระดับสูง เนืYองจาก REITs ที่ลงทุนอยูในทําเลที่ดี คือในยาน
ธุรกิจและติดรถไฟฟา 
REITs และ Infrastructure กลุ มโกดัง โรงงานและโทรคมนาคมไมได ร ับ
ผลกระทบจาก Covid-19 แตสาเหตุที่ราคาปรับตัวลดลงนั้น เนืYองจากมีเงินออก
จากกองทุนประเภท fund of fund สงผลใหเมืYอผูจัดการกองทุนมีการขาย จะขาย
ในทุกหลักทรัพย และดวยสภาพคลองที ่ ไม มาก จึงทําใหราคาปรับตัวลดลง
เชนเดียวกัน
โดยสรุป ราคา PF&REIT ปรับตัวลงมาเกินปจจัยพื้นฐาน และหากพิจารณาอัตรา
เงินปนผลในปหนาจะสูงถึง 5.4% ในขณะที่ พันธบัตรรัฐบาล 10 ปอยูที่ 1.4% ทํา
ให Dividend yield gap สูงถึง 4% ซึ่งเปนระดับที่น{าสนใจเมืYอเทียบกับคาเฉลี่ยที่ 
3.5% หมายความวาตลาดยังปรับขึ้นไดอีกในระยะยาว โดยกองทุนไดคงสัดสวนการ
ลงทุนที่ระดับ 85-95%

ภาวะตลาดตราสารหนี้ 
ภาวะตลาดตราสารหนี้ เร่ิมมีสภาพคลองมากขึ้นจากสถานการณการแพรระบาด
ไวรัส Covid-19 ในประเทศไทยที่คอนขางคงที่ ขณะที่ มาตรการผอนคลายของ

ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) และธนาคารกลางตางๆ ทั่วโลกทําใหทิศทางอัตรา
ดอกเบ้ียระยะสั้นคงอยูในระดับตํ่า 

สําหรับตราสารหนี้ระยะยาว มีความน{าสนใจลงทุนมากขึ้น โดยคาดวา กนง. อาจ
สามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพิ่มเติมอีกในปนี ้ หากตัวเลขเศรษฐกิจ
ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดไวรัส Covid-19 มากกวาคาดการณ

แนวโนมตลาดหุน
ในเดือนสิงหาคมที่ผานมา ตลาดหุนมีการเคลืYอนไหวใน
ลักษณะ sideway down โดยดัชนี SET Index ปรับตัว
ลง 1.34% อยางไรก็ตาม หุนขนาดกลางและขนาดเล็กที่
คาดวาจะมีผลประกอบการที่ดีสามารถขยายตัวไดหรือฟน
ตัวกลับมาเติบโตไดอีกครั้งและใหผลตอบแทนที่เปนบวก 
ซึ ่งจะเห็นไดจากดัชนี SET Index ที ่ปร ับตัวเพิ ่มขึ ้น 
2.37% ในเดือนสิงหาคม 2563 หลังจากที่ประกาศผล
ประกอบการของบร ิษ ัทจดทะเบ ียนงวดไตรมาสท ี่  
2/2563 รวมถ ึ งม ีการปร ับประมาณการของผล
ประกอบการปนี้เพิ่มขึ้น แตอยางไรก็ตาม จากการปรับตัว
ลงของหุนขนาดใหญประกอบกับขาวความคืบหนาของ
วัคซีนสําหรับ Covid-19 ทําใหหุนของบริษัทที่คาดวาจะ
ไดรับประโยชนจากวัคซีนดังกลาวปรับตัวเพิ่มขึ้นไดจาก
ระดับที่ตํ่า โดยในเดือนกันยายนนี้มีปจจัยที่สําคัญตอง
ติดตาม ไดแก ปจจ ัยดานการระบาดระลอก 2 ของ 
Covid-19 และปจจัยการเมืองในประเทศ

LHFUND ยังคงคาดวาหุ นกลุ ม Growth Stock หุ น
ขนาดกลาง และขนาดเล็กจะยังคงใหผลตอบแทนที่ดีใน
ระยะกลาง จาก Earning Visibility รวมถ ึง Earning 
Momentum ที่คาดวาจะดีตอเนืYองในไตรมาส 3/2563 
ขณะที่ คาดวาหุนกลุม Value Stock จะปรับตัวขึ้นไดตาม 
Sentiment หรือขาวของวัคซีนที่จะทําใหราคาปรับเพิ่มขึ้น
ตามความคาดหวังดานการทองเที่ยวที่เปนปจจัยหลักของ
การเต ิบโตของเศรษฐกิจไทยนอกเหนือจากภาคการ
สงออก แตอยางไรก็ตาม คาดวาภาคการทองเที่ยวนั้นจะ
สามารถฟนตัวกลับมาใกลระดับกอนการแพรระบาดของ 
Covid-19 ได ในชวงตนป 2564 เปนอยางเร็ว จึงทําให
การลงทุนในหุนกลุม Value Stock จะเนนการพิจารณาถึง
ค ุณภาพของผลประกอบการรวมถ ึงฐานะการเง ิน
ประกอบดวยนอกเหนือจากปจจัยพื้นฐานตางๆ แลวหรือ
อาจจะนับวาจะเนนการลงทุนในกลุม Quality Stock ดวย
ประกอบกับการพิจารณาถึง Valuation ของแตละบริษัท

จากแนวโนมของผลประกอบการที่สวนใหญออกมา
เปนไปตามที่ตลาดคาดการณหรือดีกวาตลาดคาดการณ 
ประกอบกับคาดการณว าผลประกอบการไตรมาสที่  
2/2563 จะเปนระดับที ่ตํ ่าที ่สุดของป 2563 และจะ
ทยอยกลับมาฟนตัว รวมถึงอาจจะมีการปรับประมาณ
การผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนได โดยเฉพาะ
หุนกลุม Growth Stock และหุนขนาดกลางและเล็ก จึง
เห็นวาตราสารทุนของไทยยังคงสามารถลงทุนไดทั ้งใน
ระยะกลางและยาว
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นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหน{วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและ/หรือหน{วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานและ/หรือหน{วยทรัสต 
ของทรัสตเพืYอการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและ/หรือตราสารแหงทุนที่มีปจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีแนวโนมจายเงินปนผลสูง โดยเฉลี่ยใน
รอบปบัญชีไมเกินรอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน

หลักทรัพยท่ีลงทุน 5 อันดับแรก

LHIP-D
กองทุนเปด แอล เอช ม่ันคง 

กลยุทธการลงทุน ณ ปจจุบัน

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื9อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”
ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

ดัชนีชี้วัดของกองทุนรวม (Benchmark)

ประวัติการจายปนผล 

3 นโยบายการจายเงินปนผล : ไมเกินปละ 12 ครั้ง

คร้ังท่ี 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1

ป 2559 2560 2561 2562 2563

0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
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0.05 0.05 0.05 0.05

0.15

0.1 0.1 0.1 0.1

0.2

0
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0.1

0.15

0.2

0.25

อัตราหนjวยละ (บาท)

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

หุนกู บริษัท อิออน ธนสินทรัพย  (ไทยแลนด ) จํา กัด (มหาชน) คร้ังที ่
1/2562 ชุดที ่1 ครบกํา หนดป 2022

7.20

หน{วยลงทนุในทรัสต เพืYอการลงทนุในสิทธิการเช าอสังหาริมทรัพย  CPN 
รีเทล โกรท

6.74

หน{วยลงทนุในทรัสต เพืYอการลงทนุในอสังหาริมทรัพย และสิทธิการเช า
ดับบลิวเอชเอ พรีเม ีย่ม โกรท

5.87

หุนกู ไม ด อยสิทธิและไม มปีระกันของ บมจ. เอพี (ไทยแลนด )  คร้ังที ่
3/2562  ครบป พ.ศ. 2567

4.71

หน{วยลงทนุในกองทนุรวมอสังหาริมทรัพย และสิทธิการเช าเทสโก  โลตัส 
รีเทล โกรท

4.59

หลักทรัพย
%

ของ NAV

สัดสวนการลงทุนรายอุตสาหกรรม 

* Morningstar overall rating ประเภท Aggressive Allocation ณ 31 ส.ค. 63

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
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นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหน{วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย และ/หรือหน{วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน และ/หรือหน{วยทรัสต 
ของทรัสตเพืYอการลงทุนในอสังหาริมทรัพย หรือตราสารแหงทุนที่มีปจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีแนวโนมจายเงินปนผลสูง/ตราสารหนี้ โดย
สามารถปรับสัดสวนการลงทุน ได 0 - 100% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ

หลักทรัพยท่ีลงทุน 5 อันดับแรก

LHSMART-D
กองทุนเปด แอล เอช ย่ังยืน 

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื9อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”
ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

ดัชนีชี้วัดของกองทุนรวม (Benchmark) 

ประวัติการจายปนผล 

นโยบายการจายเงินปนผล : ไมเกินปละ 12 ครั้ง
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0.3

0.35

อัตราหนjวยละ (บาท)

คร้ังท่ี 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1

ป 2559 2560 2561 2562 2563

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

สัดสวนการลงทุนรายอุตสาหกรรม 

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 ส.ค. 63

หน{วยลงทนุในทรัสต เพืYอการลงทนุในสิทธิการเช าอสังหาริมทรัพย  CPN 
รีเทล โกรท

6.50

หน{วยลงทนุในทรัสต เพืYอการลงทนุในอสังหาริมทรัพย และสิทธิการเช า
ไทยแลนด  ไพร ม พร็อพเพอร ต้ี

6.18

หน{วยลงทนุในทรัสต เพืYอการลงทนุในอสังหาริมทรัพย และสิทธิการเช า
ดับบลิวเอชเอ พรีเม ีย่ม โกรท

6.13

หุนกู  บริษัท เฟรเซอร ส (ประเทศไทย) จํา กัด (มหาชน) คร้ังที ่2/2562 
ชุดที ่1 ครบ พ.ศ. 2564

5.14

หน{วยลงทนุในกองทนุรวมโครงสร างพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 4.68

หลักทรัพย
%

ของ NAV
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นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือหน{วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/REITs และ/หรือ
กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน และ/หรือหลักทรัพยอื Yนที่ผู จัดการกองทุนพิจารณาวาเหมาะสม โดยจะพิจารณาลงทุนในหุนซึ ่งเปน
สวนประกอบของดัชนี SET100 เปนอันดับแรก และ/หรืออาจพิจารณาลงทุนในหุนกลุมอืYน ซึ่งสัดสวนการลงทุนขึ้นอยูกับดุลยพินิจของ
ผูจัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวะการณ ในแตละขณะเพืYอประโยชนของกองทุนเปนหลัก 

หลักทรัพยท่ีลงทุน 5 อันดับแรก

LHSELECT-D
กองทุนเปด แอล เอช ม่ังค่ัง 

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื9อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”
ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

ประวัติการจายเงินปนผล* 

* กองทุนมีนโยบายการจายเงินปนผลไมเกิน 12 คร้ัง ตอป 

0.25 0.25 0.25 0.25
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0.10
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0.30

อัตราหนjวยละ (บาท)

คร้ังท่ี 1 1 2 3 1 2 1 2

ป 2560 2561 2562 2563

ดัชนีชี้วัดของกองทุน
►  SET 100 TRI 60%, 
► PF&PREIT TRI 20%, 
► MTM ThaiBMA GBI (NTR) 1-3Y 20%

หุนสามญับริษัท ปตท. จํา กัด (มหาชน) 8.36

หุนสามญับริษัท ซี.พี.ออลล   จํา กัด (มหาชน) 4.51

หุนสามญับริษัท แอดวานซ  อินโฟร  เซอร วิส จํา กัด (มหาชน) 4.03

หุนสามญับริษัท ทาอากาศยานไทย จํา กัด (มหาชน) 4.01

หุนสามญับริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํา กัด (มหาชน) 2.55

หลักทรัพย
%

ของ NAV

สัดสวนการลงทุนรายอุตสาหกรรม 

* Morningstar overall rating ประเภท Aggressive Allocation ณ 31 ส.ค. 63

กลยุทธการลงทุน ณ ปจจุบัน
กองทุนไดมีการปรับลดสัดสวนการลงทุนในหุนลงเล็กนอยโดยเฉพาะหุนขนาดกลางและเล็ก เพืYอลดความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาด 
และมีการเพ่ิมการลงทุนในหลักทรัพยประเภท REITs และ Infrastructure Funds เนืYองจากพิจารณาแลวเห็นวาระดับ Valuation อยู ในระดับ
ที่น{าสนใจแลว โดยแนะนํา “ซื้อ” เพืYอรับผลตอบแทนในระยะกลางและยาวจากการฟนตัวของหุนขนาดกลางและขนาดใหญโดยเฉพาะหุน     
ในกลุม SET100 รวมถึงผลตอบแทนบางสวนจากการลงทุนใน REITs และ Infrastructure Funds ซึ่งระยะเวลาการเขาลงทุนแนะนําใหลงทุน
ในระยะเวลาตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป
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นโยบายการลงทุน
กองทุนมีการลงทุนในตราสารแหงทุน และ/หรือตราสารแหง และ/หรือหน{วยลงทุนของกองทุน และ/หรือตราสารในกลุ มอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย (Property Sector Fund) และ/หรือ หน{วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย และ/หรือ หน{วยทรัสตของทรัสตเพืYอการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย และ/หรือ หน{วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน และ/หรือ ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพยตางประเทศ ในสัดสวน
ตั้งแตรอยละ 0 ถึงรอยละ 100 ของ NAV ทั้งนี้ กองทุนสามารถลงทุนในตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมเกินรอยละ 79 ของ NAV และ
กองทุนอาจลงทุนในหน{วยลงทุนของกองทุนภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการในสัดสวนไมเกิน 100% ของ NAV

หลักทรัพยท่ีลงทุน 5 อันดับแรก

LHWPLUS
กองทุนเปด แอล เอช เวลท พลัส

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื9อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”
ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

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) ปร ั บด  วยอ ั ต ร า

แลกเปลี ่ยนเพื Yอคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันที ่ค ํานวณ
ผลตอบแทน 30%

ชนิดหนjวยลงทุน : 
LHWPLUS-A : สะสมมูลคา
LHWPLUS-D : จายเงินปนผล

พันธบตัรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที ่13/182/63 23.86

หน{วยลงทนุใน B&I GLB REAL ESTATE SECURITIES FUND 20.19

หน{วยลงทนุในกองทนุเปด แอล เอช ตราสารหนี้ 17.50

พันธบตัรรัฐบาลเพืYอการปรับโครงสร างหนี ้(พ.ร.ก.ช วยเหลือกองทนุเพืYอ
การฟนฟูฯระยะทีส่อง) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562

14.75

พันธบตัรรัฐบาลเพืYอการปรับโครงสร างหนี ้(พ.ร.ก. ช วยเหลือกองทนุ) ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คร้ังที ่2

7.20

หลักทรัพย
%

ของ NAV

สัดสวนการลงทุนรายอุตสาหกรรม 

คําแนะนําการลงทุน :
กลยุทธการลงทุน ณ ปจจุบัน
สําหรับตราสสรหนี้ ยังคงระมัดระวังการลงทุนในตราสารหนี้
ภาคเอกชน (Corporate) และเพิ่มสัดสวนของตราสารหนี้ภาครัฐ 
และคงสภาพคลองมากกวาปกติ 
ในสวนของ REITs เลือกลงทุนมีแนวโนมสูงที่จะผานวิกฤตไปได
จากฐานะทางการเงินที่ยังแข็งแกรง โดยกองทุนมีมุมมองที่ดีตอ
อสังหาริมทรัพยสิงคโปร เนืYองจาก มีมาตรการชวยเหลือที่ชัดเจน
และมีฐานะการเงินแข็งเปนทุนอยูแลวจึงมีแนวโนมฟนตัวได โดย
กลุมที่ลงทุนหลักยังคงประกอบดวยกลุม Logistic and Internet 
(i.e. Data Centre) แตมีการลงทุนใหสอดคลองกับ Benchmark 
มากขึ้น

คําแนะนําการลงทุน
สามารถ “ทยอยเขาลงทุน” ได โดยในกรณีที่ธนาคารกลางสหรัฐ 
(Fed) หรือธนาคารแหงประเทศไทยลดอัตราดอกเบื ้ย กองทุน 
LHWPLUS จะไดประโยชนจากที่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุเฉลี่ย
ตราสารหนี ้ของพอร ตท ี ่ยาว และในส วนของ REITs จะได
ประโยชนจาก Dividend Yield Gap ที ่ม ีส วนตางมากขึ ้นดวย 
นอกจากนี้ ในปจจุบัน REITs ใหผลตอบแทนจากเงินปนผลในระดับ
ที่สูงและมีฐานะการเงินแข็งแกรง โดยแนะนําใหลงทุน 1 ปขึ้นไป 
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LHOPP
กองทุนเปด แอล เอช ออพพอรทูนิตี้

สัดสวนการลงทุนรายอุตสาหกรรม หลักทรัพยที่ลงทุน

นโยบายการลงทุน
ลงทุนในตราสารแหงทุน และ/หรือ ตราสารหนี้ และ/หรือ อสังหาริมรัพย โดยผูจัดการกองทุนจะปรับสัดสวนการลงทุนได ในสัดสวนรอยละ 0 
ถึงรอยละ 100 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน เพืYอใหเหมาสมกับสภาวการณ ในแตละขณะ

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื9อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”
ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

ดัชนีช้ีวัดของกองทุน (Benchmark) 
► ดัชนีผลตอบแทนรวมของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Total Return Index : SET TRI) 50%
►ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพืYอการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (PF&REIT total Return Index) ของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 50%

คําแนะนําการลงทุน :

หุนสามญับริษัท ปตท. จํา กัด (มหาชน) 4.93

หุนสามญับริษัท ทาอากาศยานไทย จํา กัด (มหาชน) 4.21

หุนสามญับริษัท ไมเนอร  อินเตอร เนช่ันแนล จํา กัด (มหาชน) 3.28

หุนสามญับริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํา กัด (มหาชน) 3.19

หุนสามญับริษัท ปนูซิเมนต ไทย จํา กัด (มหาชน) 3.16

หลักทรัพย
%

ของ NAV

กองทุนไดมีการปรับลดสัดสวนการลงทุนในหุนลงเล็กนอยโดยเฉพาะหุนขนาดกลางและเล็กเพืYอลดความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาด 
และมีการเพิ่มการลงทุนในหลักทรัพยประเภท REITs และ Infrastructure Funds เนืYองจากพิจารณาแลวเห็นวาระดับ Valuation อยู ใน
ระดับที่น{าสนใจแลว โดยแนะนํา “ถือ” เพืYอรับผลตอบแทนในระยะกลางและยาวจากการฟนตัวของหุนขนาดกลางและขนาดใหญโดยเฉพาะ
หุนในกลุม SET100 รวมถึงผลตอบแทนบางสวนจากการลงทุนใน REITs และ Infrastructure Funds ซึ่งระยะเวลาการเขาลงทุนแนะนําให
ลงทุนในระยะเวลาตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป
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หน{วยลงทนุ T ROWE PRICE SICAV DIVERSIFIED INCOME 
BOND FUND

74.55

หน{วยลงทนุ PIMCO GIS INCOME FUND-INS AC 22.18

บญัชีเงินฝากออมทรัพย  ธนาคารไทยพาณิชย  จํา กัด (มหาชน) 2.38

อืY นๆ 0.89

หลักทรัพย
%

ของ NAV

สัดสวนการลงทุนหลักทรัพยที่ลงทุน

นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในหน{วยลงทุนของกองทุนตางประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตางประเทศทั่วโลก โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะลงทุนอยางนอย 2 กองทุน กองทุนละไมเกินรอยละ 79 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน      
โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนในกองทุนหลายประเภท เชน กองทุนตราสารหนี้ และ/หรือกองทุนตราสารทุน และ/หรือหน{วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย/REITs และ/หรือกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน เปนตน ในสัดสวนตั้งแต 0 -100% ของNAV โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการ
กองทุน

LHGINCOME-A
LHGINCOME-D
LHGINCOME-R

LHGINCOME
กองทุนเปด แอล เอช โกลบอล อินคัม 

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื9อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”

ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
เนืYองจากกองทุน ไมไดปองกันความเสี่ยงทั้งจํานวน ผูลงทุนอาจขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเร่ิมแรกได

►กองทุนจะเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของ กองทุน Credit 
Suisse (Lux) Global Robotics Equity Fund (“กองทุนหลัก”) 
ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพืYอคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงิน
บาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน

ประวัติการจายปนผล 

0.06
0.08

0.10 0.09

0.00

0.05

0.10

0.15
อัตราหนjวยละ

* เฉพาะ LHGINCOME-D
กองทุนมีนโยบายการจายเงินปนผลไมเกิน 12 ครั้ง ตอป ประเภทหนjวยลงทุน : 

ดัชนีช้ีวัดของกองทุนรวม

คร้ังท่ี 1 1 1 2

ป 2561 2562 2563

สภาวะการลงทุน
มุมมองการลงทุนจาก T. Rowe Price Fund SICAV Diversified Income Bond Fund ตลาดมีการปรับตัวดีขึ้นโดย credit spread มีการ
ปรับตัวแคบลงอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งการลงทุนในกลุม credit และ high yield ได ใหผลตอบที่สูงสุดในชวงเวลานี้ จากผลของการใชนโยบายการเงิน
และการคลังเพืYอหนุนตลาดในตอนนี้ โดยกองทุนยังคงการจัดพอรตใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน หลังจากที่ credit spread ไดมีการ
เพ่ิมขึ้นจนถึงระดับที่น{าสนใจทางผูจัดการกองทุนได ใช โอกาสดังกลาวเพ่ิมลงทุนในกลุม Investment Grade ที่มีระดับราคาที่เหมาะสม
สภาวะตลาด ปจจุบันแนวโนมดอกเบี้ยอยู ในระดับตํ่า ธนาคารกลางประเทศตางๆ ไดแก อเมริกา ญี่ปุ น ยุโรป ยังคงขยายงบดุล (Balance 
Sheet) เพืYอกระตุนการขยายตัวเศรษฐกิจตอ เปนผลดีกับอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ ขณะที่ ตราสารหนี้ของตลาดเกิดใหม และ high yield 
ไดรับประโยชนจากคาเงินดอลลารสหรัฐที่มีแนวโนมไมแข็งคามากในชวงถัดไป ซึ่งเปนผลดีจากการที่ธนาคารกลางทั่วโลกมีแนวโนมคงหรือ           
ลดดอกเบ้ียลงตอเพืYอประคองเศรษฐกิจ 
คําแนะนํา “ลงทุน” โดยกองทุน LHGINCOME เปนทางเลือกการลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ ในประเทศ ทามกลางความกังวลเรื Yอง
เศรษฐกิจที่อาจยังไมแน{นอน ปจจัยการเลือกตั้ง และสงครามการคา รวมถึงแนวโนมอัตราดอกเบ้ียที่อยู ในระดับตํ่า ยังหนุนตลาดตราสารหนี้
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“ กองทุน T.Rowe Funds SICAV Diversified Income Bond Fund ”

ท่ีมา : T.ROWE PRICE FUNDS, Jul 2020

CREDIT QUALITY DIVERSIFICATION (%)

ASSET TYPE DIVERSIFICATION (%)

เอกสารฉบับนี้จัดทําข้ึนเพืYอเผยแพรทั่วไป โดยจัดทําข้ึนจากแหลงขอมูลตางๆ ที่น{าเชืYอถือได ณ วันที่แสดงขอมูล ทั้งนี้ บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกตอง ความน{าเชืYอถือ 
และความสมบูรณของขอมูลทั้งหมด โดยบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงขอมูลทั้งหมดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

* ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื9อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”

Top Ten Holdings (%)

LHGINCOME
กองทุนเปด แอล เอช โกลบอล อินคัม 
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ขอมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

LHGMA
กองทุนเปด แอล เอช โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท

สัดสวนการลงทุนหลักทรัพยที่ลงทุน

นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหน{วยลงทุนของกองทุนหลักท่ีกองทุนจะลงทุนคือกองทุน Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi Asset Income Fund (“กองทุนหลัก”) โดยเฉลี่ย
ในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในทรัพยสินที่หลากหลายในตราสารหนี้ ตราสารทุน และตราสารอนุพันธทางการเงินซึ่งมี
สินทรัพยอางอิงเปนตราสารหน้ี และตราสารทุน โดยปกติกองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุนไมเกินรอยละ 50 ของมูลคาทรัพยสินของกองทุน 

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื9อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”

ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
เนืYองจากกองทุน ไมไดปองกันความเสี่ยงทั้งจํานวน ผูลงทุนอาจขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเร่ิมแรกได

ดัชนีช้ีวัดของกองทุนรวม (Benchmark) 
► กองทุนนี ้จะเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุน 

Ninety One Global Multi-Asset Income (“กองท ุนหลัก”) 
ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพืYอคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงิน
บาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน

ชนิดหนjวยลงทุน : 
LHGMA-A  : สะสมมูลคา
LHGMA-D  : จายเงินปนผล
LHGMA-R  : รับซื้อคืนหน{วยลงทุนอัตโนมัติ

ประวัติการจายปนผล 
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สภาวะการลงทุน
มุมมองการลงทุนจาก Ninety One Global Multi-Asset Income ตลาดมีทิศทางปรับตัวดีขึ้นถึงแมสถานการณเศรษฐกิจโลกยังคงยํ่าแย 
จากการใชนโยบายการเงินและการคลังอยางหนักของรัฐบาล และธนาคารกลางตางๆ โดยกองทุนยังคงการจัดพอรตใหเหมาะสมกับสถานการณ
ปจจุบันดวยการกระจายการลงทุนทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้โดยเนนไปยังหลักทรัพยที่สรางกระแสเงินสด (Income Investment) อยางไรก็
ตาม กองทุนมีแนวโนมที่จะเพ่ิมสัดสวนการถือหุน เมืYอสถานการณเร่ิมมีแนวโนมดีขึ้นในอนาคต
สภาวะตลาด แนวโนมเศรษฐกิจโดยรวม น{าจะยังเติบโตแมอัตราการเติบโตจะชะลอ โดยมีความเสี่ยงจากการที่สินทรัพยเสี่ยงไดปรับตัวขึ้นอยาง
แข็งแกรงในป 2019 ที่ผานมารวมถึงตนปนี้ จากแนวโนมผอนคลายนโยบายการเงินจากธนาคารกลางหลักๆ ซึ่งหากสถานะทางเศรษฐกิจไมดีขึ้น
ตามความคาดหวังของภาครัฐฯ และนักลงทุนในตลาดจะทําใหการลงทุนในสินทรัพยเสี่ยงกลับมาผันผวน ขณะที่ ความเสี่ยงจากสงคราม
การเมืองระหวางกลุมประเทศตาง ๆ จะมีบทบาทมากสรางความผันผวนในป 2020 นี้
คําแนะนํา “ถือลงทุน” เปนทางเลือกจากการลงทุนใน Term Fund โดย กองทุนมีจุดเดนคือ มีผลตอบแทนที่มีเสถียรภาพและมีโอกาสให
รายไดสมํ่าเสมอ รวมถึงผลตอบแทนมีแนวโนมดีกวาการลงทุนตราสารหนี้ทั่วไป เนืYองจากกองทุนมีสวนผสมของหุนปนผลคุณภาพดีทั่วโลก และ
มักเปนหุนที่เติบโตอยางย่ังยืน สัดสวนระหวางตราสารหนี้และหุน สวนใหญจะอยูที่ 70/30 สามารถถือลงทุนไดทุกสถานการณตลาด

หน{วยลงทนุ Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi 
Asset Income Fund

96.70

บญัชีเงินฝากออมทรัพย  ธนาคารไทยพาณิชย  จํา กัด (มหาชน) 1.96

อืY นๆ 1.34

หลักทรัพย
%

ของ NAV

* เฉพาะ LHGMA-D
กองทุนมีนโยบายการจายเงินปนผลไมเกิน 12 ครั้ง ตอป 
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“ Ninety One Global Multi-Asset Income ”

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

Country Allocation (%)

Sector Allocation (Duration in Years)

เอกสารฉบับนี้จัดทําข้ึนเพืYอเผยแพรทั่วไป โดยจัดทําข้ึนจากแหลงขอมูลตางๆ ที่น{าเชืYอถือได ณ วันที่แสดงขอมูล ทั้งนี้ บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกตอง ความน{าเชืYอถือ 
และความสมบูรณของขอมูลทั้งหมด โดยบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงขอมูลทั้งหมดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

* ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื9อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”

Top 10 Bond Holdings (%)

LHGMA
กองทุนเปด แอล เอช โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท

Top 10 Equity Holdings (%)

Currency Allocation (%)Asset Allocation (%)
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เน นการลงทุนในพอรตการลงทุนทั ่วโลก : 
กระจายการลงท ุนท ั ่ว โลกผ านการว ิ เคราะห
ป จจ ัยพ ื ้นฐานคัดเล ือกหุ นท ี ่น {าสนใจด วยว ิ ธี 
(Bottom-up Approach) โดยไม จ ําก ัดประเทศ 
หรือกลุมอุตสาหกรรม รวมถึงมีการลงทุนในกลุม
ตลาดเกิดใหม (Emerging markets)

ลักษณะการลงทุน: เนนการหาโอกาสลงทุนในหุน
ที่มีการเติบโตสูง และสอดคลองกับแนวโนมหลัก
ของโลก

มีความเชี ่ยวชาญในการลงทุน : มีทีมผูจัดการ
กองทุนที ่ม ีประสบการณการลงทุนสูงและทีม
สนับสนุนเฉพาะทางแยกเปนรายกลุมอุตสาหกรรม
และภูมิภาค

กองทุน Global Focused Growth ใหผลตอบแทนที่
ดีกวาตลาดอยางสมํ่าเสมอ และไดรับการจัดอันดับ 
Morningstar overall 5  ดาว*  ประ เภท Global 
Large Cap Growth Equity

ความนjาสนใจของ
Global Focused Growth Equity Fund

 * ขอมูล ณ 31 ก.ค. 2563, Morningstar

» มีผลการดําเนินงานที่ดีกวาดัชนีชี ้วัด (Benchmark) 
อยางตอเนืYอง โดยเฉพาะจากความสามารถในการเลือกหุน 
(Stock Selection)

» กองทุนมีการกระจายการลงทุนหุนทั่วโลก สามารถ
เล ือกลงท ุนหร ือส ับเปล ี ่ยนน ํ ้ าหน ัการลงท ุนในกล ุ ม
อุตสาหกรรมและประเทศที่มีโอกาสเติบโต  ทั้งนี้ การลงทุน
ในหุนสามารถสรางผลตอบแทนที่เติบโตสูงกวาสินทรัพยอืYน
ในระยะยาว จึงเหมาะสมสําหรับสภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโนม
ฟนตัวหรือเติบโต

» LHGEQ เปนกองทุนประเภท Feeder Fund กองทุน
มีความชัดเจนในการเลือกกองทุนตางประเทศที่มีนโยบาย
การลงทุนสอดคลองกับกรอบโครงการกองทุน

» กองทุนลงทุนใน T.Rowe Price Global Focused 
Growth ที่เนนลงทุนในบริษัทที่สามารถสรางผลกําไรสูงกวา
คาเฉลี่ยของกําไรของบริษัทในตลาดโดยรวม และเปนบริษัท
ที่มีแนวโนมในการพัฒนาปรับปรุงศักยภาพการเติบโตของ
ผลกําไรไดอีกในอนาคต

จุดเดนของกองทุน LHGEQ 

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื9อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”

ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
เนืYองจากกองทุน ไมไดปองกันความเสี่ยงทั้งจํานวน ผูลงทุนอาจขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเร่ิมแรกได

LHGEQ
กองทุนเปด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี 
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หน{วยลงทุน T ROWE Price Funds SICAV - Global Focused 
Growth Equity Fund 100.28

บญัชีเงินฝากออมทรัพย  ธนาคารไทยพาณิชย  จํา กัด (มหาชน) 10.99

หนี้สินอืY น -11.27

หลักทรัพย
%

ของ NAV

LHGEQ
กองทุนเปด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี 

สัดสวนการลงทุนหลักทรัพยที่ลงทุน

นโยบายการลงทุน
เนนลงทุนในหน{วยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ คือ กองทุน T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund 
(กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนอยางนอย 70%  ของ NAV ในหุนและ
หลักทรัพยที ่เกี ่ยวของกับหุนบริษัทจดทะเบียน รวมถึงหุ นสามัญหุ นบุริมสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ American Depository Receipts , 
European Depository Receipts เปนตน

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื9อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”

ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
เนืYองจากกองทุน ไมไดปองกันความเสี่ยงทั้งจํานวน ผูลงทุนอาจขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเร่ิมแรกได

ชนิดหนjวยลงทุน : 
LHGEQ-A  : สะสมมูลคา
LHGEQ-D  : จายเงินปนผล
LHGEQ-R  : รับซื้อคืนหน{วยลงทุนอัตโนมัติ

ดัชนีช้ีวัดของกองทุนรวม
►กองทุนจะเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของ กองทุน T. Rowe 

Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund 
(“กองทุนหลัก”) ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพืYอคํานวณผลตอบแทน
เปนสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน

ประวัติการจายปนผล 
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สภาวะการลงทุน
ทางผูจัดการกองทุน T.Rowe Price Funds SICAV Global Focused Growth มองวา ตลาดหุนโลก (MSCI World) ปรับตัวดีขึ้นทามกลาง
สถานการณ Covid-19 ที่มีแนวโนมดีขึ้นเชนกัน ประกอบกับการที่เศรษฐกิจเริ่มกลับมาฟนตัวจากมาตรการกระตุนที่จากธนาคารกลางและภาครัฐ
อยางมหาศาล โดยในเดือนที่ผานกองทุนปรับตัวเพิ่มข้ึนกวาดัชนีอางอิง จากการใหนํ้าหนักการลงทุนในหุนสหรัฐซึ่งปรับตัวขึ้นอยางโดดเดนจากการที่
ธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ไดทํา QE อยางมหาศาลเพืYอพยุงเศรษฐกิจ และตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีข้ึนมากกวาคาดการณ
สภาวะตลาด ตลาดหุนสหัฐฯที่ผานมาปรับตัวดีขึ ้นอยางตอเนืYอง จากการที่ทางรัฐบาลเริ่มผอนปรนมาตรการ Lockdown และกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจกลับมาดําเนินการอีกครั้ง โดยเฉพาะทางฝงหุนเทคโนโลยีที่ปรับตัวขึ้นอยางมากสูระดับ All time high อยางไรก็ตาม เศรษฐกิจโลกยังคง
ชะลอตัวจากการแพรระบาดของ covid-19 ระรอกที่ 2 แมวารัฐบาลประเทศตางๆ จะมีการออกมาตรการทางการเงิน และการคลังอยางมหาศาลใน
การกระตุนเศรษฐกิจทั้งใน สหรัฐ ยุโรป ญ่ีปุน และจีน อยางไรก็ตาม ในระยะสั้นปจจัยแทรกทางสงครามการคาระหวางจีนและสหรัฐฯ ประกอบกับ
การเลือกตั้งใหญของสหรัฐอาจทําใหตลาดผันผวนบาง
คําแนะนํา “ลงทุน” เนืYองจากในระยะยาวกองทุนมีโอกาสใหผลตอบแทนดี เนืYองจากกองทุนสามารถลงทุนกระจายในหุนที่หลากหลาย ทั้งในแง
กระจายประเทศ กลุมอุตสาหกรรมทั้งใหมและเกา และลักษณะหุนขนาดใหญ ขนาดเล็ก  โดยความไมแน{นอนทางการเมืองซึ่งอาจสงผลตอความผัน
ผวนตอตลาดทําใหกองทุนสามารถหลบหลีกและสับเปลี่ยนการลงทุนไปยังอืYนหุนอืYนๆ ทั่วโลกได

* เฉพาะ LHGEQ-D
กองทุนมีนโยบายการจายเงินปนผลไมเกิน 12 ครั้ง ตอป 
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“ กองทุน Global Focused Growth Equity Fund – Class I ”

ที่มา : T.ROWE PRICE FUNDS, Jul, 2020

Sector Weight (%) Country Allocation (%)

เอกสารฉบับนี้จัดทําข้ึนเพืYอเผยแพรทั่วไป โดยจัดทําข้ึนจากแหลงขอมูลตางๆ ที่น{าเชืYอถือได ณ วันที่แสดงขอมูล ทั้งนี้ บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกตอง ความน{าเชืYอถือ 
และความสมบูรณของขอมูลทั้งหมด โดยบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงขอมูลทั้งหมดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

* ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื9อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”

Top Ten Holdings (%)

LHGEQ
กองทุนเปด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี 
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ขอมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

LHGLIFE-E
กองทุนเปด แอล เอช โกลบอล ไลฟสไตล อิควิตี้ 

สัดสวนการลงทุนหลักทรัพยที่ลงทุน

นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหน{วยลงทุนของกองทุน Invesco Global Consumer Trends Fund ชนิดหน{วยลงทุน C-Acc Share Class (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบป
บัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV โดยกองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนที่จะแสวงหาการเติบโตของเงินทุนในระยะยาวผานการลงทุนอยางนอย 70% 
ของ NAV ของกองทุนในตราสารทุน/หุนของบริษัทตางๆ ทั่วโลก ที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวของกับ การออกแบบ การผลิต รวมไปถึงการจัดจําหน{าย
ผลิตภัณฑ ทั้งสินคาและบริการ ของสินคาในกลุมกิจกรรมสันทนาการตาง ๆ และบริษัทอืYน ๆ ที่สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภค    
ในดานนี้ ได

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื9อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”

ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
เนืYองจากกองทุน ไมไดปองกันความเสี่ยงทั้งจํานวน ผูลงทุนอาจขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเร่ิมแรกได

ดัชนีช้ีวัดของกองทุน
►กองทุนจะเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของ กองทุน 

Invesco Global Consumer Trends Fund (“กองทุนหลัก”) 
ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพืYอคํานวณผลตอบแทนเปนสกุล
เงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน

ประวัติการจายปนผล 
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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 โดย
กุมที่เกี่ยวกับการทองเทียว Casino Cruise line รานอาหารและสันทนาการ อาจะปรับตัวเพ่ิมขึ้นได จึงเนนวางแพนการลงทุนแบบสมดุล
สภาวะตลาด แนวโนมตลาดเริ ่มมีการปรับตัวดีขึ้น โดยตัวเลขเศรฐกิจและตัวเลขการจางงานกลับมาเติบโต หลังจากมีการผอนคลายเชิง
เศรษฐกิจมากขึ้น ประกอบกับการที่รัฐบาลกลาง และธนาคารกลางมีการออกมาตรการกระตุนเศรษฐกิจอยางตอเนืYอง ทําใหสภาพคลองในตลาด
เพ่ิมขึ้นเพืYอชวยภาคเศรฐกิจตางๆ ที่ ไดรับผลกระทบ ใหสามารถดําเนินงานตอไปได
กองทุนคงยังเนนลงทุนในธีมไลฟสไตลดิจิทัล Internet, Entertainment ,E-Commerce ซึ่งมีผลประกอบการณที่ดีกวากลุมอุตสาหกรรมอืYน มี
การเติบโตของทั้งรายไดและกําไร ในชวงสถานการณ Covid-19 โดยเริ่มมีการติดตามเประเมินพืYอหาจังหวะเขาลงทุนใน กลุมอุตสาหกรรมอืYนๆ 
เชน Hotel and Restaurant จากการที่หลายประเทศเร่ิมมีการผอนคลายมากกขึ้น
ตั้งแตชวงไตรมาส 2 ป 2563 กองทุน Invesco Consumer Trend Fund มีการปรับตัวเพิ่มขึ ้น หลังจากมีการปรับตัวลงรุนแรงกอนหนา
เนืYองจากความไมแน{นอนในสภานการณ Covid-19 โดยจากมาตารกระตุนเศรฐกิจ และการเพิ่มขึ้นของสภาพคลองในตลาด ทําใหกองทุนมี
ผลตอบแทนกลับมาสูงกวาชวงเกิดสถานการณ Covid-19 โดยกลุมธีมดิจิตอลเปนกลุมที่ ไดประโยชนและมีผลตอบแทนที่ดี
คําแนะนํา “ลงทุน” และ “ใหถือระยะยาว” เพราะมีการเลือกลงทุนในกลุมธุรกิจที่มีผลตอบแทนคอนขางแข็งแกรง โดยอาจมีความผันผวน
ระยะสั้นไดตามปจจัยตลาดการขายทํากําไรในระยะสั้น แตอยางไร Theme การลงทุนยังมีโอกาสเติบโตไดตอเนืYอง โดยเฉพาะกลุม consumer 
และเทคโนโลยีที่มีอัตราการเติบโตสูง เชน Internet and E-commerce

กองทุนมีนโยบายการจายเงินปนผลไมเกิน 12 ครั้ง ตอป 

หน{วยลงทนุ INVESCO Global Consumer Trends Fund 96.52

บญัชีเงินฝากออมทรัพย  ธนาคารกสิกรไทย จํา กัด (มหาชน) 9.80

อืY นๆ -6.32

หลักทรัพย
%

ของ NAV
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“ Invesco Global Consumer Trends Fund C-Acc Class  ”

ที่มา : Invesco Global Consumer Trends Fund, Jul 2020

เอกสารฉบับนี้จัดทําข้ึนเพืYอเผยแพรทั่วไป โดยจัดทําข้ึนจากแหลงขอมูลตางๆ ที่น{าเชืYอถือได ณ วันที่แสดงขอมูล ทั้งนี้ บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกตอง ความน{าเชืYอถือ 
และความสมบูรณของขอมูลทั้งหมด โดยบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงขอมูลทั้งหมดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

* ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื9อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”

Top Ten Holdings (%)

LHGLIFE-E
กองทุนเปด แอล เอช โกลบอล ไลฟสไตล อิควิตี้ 

Country Allocation (%) Sector Weight (%)
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 เหมาะสมกับการลงทุนระยะยาว เนื 9องจาก digital theme มีการเติบโตที ่สูง โดยนักลงทุนสามารถลงทุนในหุนทั่วโลกเกี่ยวกับ          
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 ที่เพ่ิมสูงขึ้น

Trend การซ้ือขาย Online อยู ในชวงเริ่มตน และมีแนวโนมเติบโตไดดี 

“ Digital Theme ยังมีโอกาสเติบโตสูง ” 

เอกสารฉบับนี้จัดทําข้ึนเพืYอเผยแพรทั่วไป โดยจัดทําข้ึนจากแหลงขอมูลตางๆ ที่น{าเชืYอถือได ณ วันที่แสดงขอมูล ทั้งนี้ บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกตอง ความน{าเชืYอถือ และ
ความสมบูรณของขอมูลทั้งหมด โดยบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงขอมูลทั้งหมดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

* ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

E-commerce : ป  จ จ ุ บ ั นย ั ง มี
สัดสวนที่ยังตํ่าแตมีโอกาสเติบโต
อยางตอเนืYองและคาดวาจะเติบโต
เปน 2 เทา ภายในป 2021

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื9อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”

ท่ีมา : AXA, May 2020

LHDIGITAL
กองทุนเปด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี 

มีเพียงแค 11% ของการซื้อขายเทานั้น ที่
เปนการซื้อขายออนไลน

การซื้อขายออนไลนดวย E-commerce ในแตละ
ประเทศยังอยู  ในระดับที ่คอนขางตํ่า แสดงวายังมี
ชองทางในการการเติบโตอีกมาก
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ขอมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

หน{วยลงทนุ AXA World Funds SICAV - Framlington Digital 
Economy

96.74

บญัชีเงินฝากออมทรัพย  ธนาคารไทยพาณิชย  จํา กัด (มหาชน) 11.73

อืY นๆ -8.47

หลักทรัพย
%

ของ NAV

LHDIGITAL
กองทุนเปด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี 

สัดสวนการลงทุนหลักทรัพยที่ลงทุน

นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหน{วยลงทุนของกองทุน 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 และการวิเคราะหเพืYอสงเสริมเทคโนโลยีทาง
ดิจิตอลใหดีข้ึน 

กองทุนมีนโยบายการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผูลงทุนอาจสูญเสีญเงินลงทุนจํานวนมาก

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื9อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”

ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
เนืYองจากกองทุน ไมไดปองกันความเสี่ยงทั้งจํานวน ผูลงทุนอาจขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเร่ิมแรกได

ประเภทหนjวยลงทุน 

►กองทุนนี ้จะเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของ 
กองทุน AXA World Funds-Framlington Digital Economy 
(กองทุนหลัก) ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพืYอคํานวณ
ผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน

ดัชนีช้ีวัดของกองทุนรวม (Benchmark) 

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

* เฉพาะ LHDIGITAL-D
กองทุนมีนโยบายการจายเงินปนผลไมเกิน 12 ครั้ง ตอป 

คร้ังท่ี 1 2 1 2 3 1 2 3

ป 2561 2562 2563

สภาวะการลงทุน
แนวโนมธุรกิจคอนขางดี โดยจํานวนผูปวยติดเชื้อ Covid-19 เพิ่มขึ้นในสัดสวนที่ลดลงทั้งในยุโรปและสหรัฐ โดยธุรกิจที่ลงทุนในกลุม Digital
ไดประโยชนจากการที่มีผู ใชเพ่ิมขึ้นจากกิจกรรมตางๆ เชน การทํางานจากบาน การใชอินเทอรเน็ต และ E-commerce ที่เพ่ิมมากขึ้น
หุนกลุม Digital มีการเติบโตที่สูงเมื9อเทียบกับ sector อื9น โดยคานิยม “ปกติใหม” หรือ new normal ที่ทําให lifestyle เปลี่ยนไปมีสวนในการ      
เรงใหหลายๆธุรกิจตตองมีการปรับรูปแบบมากขึ้น สอดคลองกับกลุมคนรุนใหม (Millennials) และตลาดเกิดใหม ซึ ่งมีอัตราการใช Internet และ             
E-commerce ที่สูง โดยประมาณการณขยายตัวไวที่ ขยายตัว 2 เทา ภายในป 2021 และ การใช Internet อาจเพ่ิมขึ้น 15% ตอป ในอีก 5 ป 
เศรษฐกิจโลกเร่ิมมีแนวโนมฟน โดยตัวเลขเศรษฐกิจมีการปรับตัวดีขึ้นตอเนืYอง จากการที่หลายประเทศเริ่มมีการผอนคลายนโยบายปดประเทศ
เพ่ิมขึ้น รวมถึงไดรับการสนับสนุนทั้งจากธนาคารกลางและรัฐบาลของแตละประเทศ
ชวงไตรมาส 2 ป 2563 กองทุน AXA Digital Economy มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น หลังจากมีการปรับตัวลงรุนแรงกอนหนาเนืYองจากความไม
แน{นอนในสภานการณ Covid-19 โดยหลังจากมาตรการกระตุนเศรษ�ฺกิจที่ออกมา รวมถึงการที่ sector ไดรับผลกระนอย ซึ่งบางบริษัทมีการ
ขยายตัวของยอดขายที่เพ่ิมขึ้น ทําใหมีการกลับเขามาลงทุนใน sector นี้
คําแนะนํา “ถือ” หรือ “ทํากําไรบางสวน” และเขาลงทุนเพิ่มเมื Yอมี โอกาสผันผวนจากการปรับฐาน โดยเฉพาะจากเหตุการณตางๆ             
เชน สถานการณ Covid-19 การเลือกตั้งในสหรัฐฯ หรือสงครามการคา เนืYองจากกลุมธุรกิจไดรับผลกระทบคอนขางจํากัด ทําใหเปนจังหวะ      
เขาลงทุนเพืYอถือตอในระยะยาว 
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“ AXA World Funds-Framlington Digital Economy ”

LHDIGITAL
กองทุนเปด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี 

Top Ten Holdings (%)

Country Allocation (%) Sector Weight (%)

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

เอกสารฉบับนี้จัดทําข้ึนเพืYอเผยแพรทั่วไป โดยจัดทําข้ึนจากแหลงขอมูลตางๆ ที่น{าเชืYอถือได ณ วันที่แสดงขอมูล ทั้งนี้ บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกตอง ความน{าเชืYอถือ 
และความสมบูรณของขอมูลทั้งหมด โดยบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงขอมูลทั้งหมดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

* ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื9อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”
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ขอมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

LHROBOT-E
กองทุนเปด แอล เอช โรโบติกส

สัดสวนการลงทุนหลักทรัพยที่ลงทุน

นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหน{วยลงทุนของกองทุนรวมกองทุน Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund - Class IB (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไม
นอยกวา 80% ของ NAV โดยกองทุนหลักจะลงทุนทั่วโลกในตราสารทุนและหลักทรัพยประเภทตราสารทุนของบริษัทที่ดําเนินงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ การดูแลสุขภาพและอุตสาหกรรม ที ่นําเสนอผลิตภัณฑและบริการในสาขาตางๆรวมถึงแตไมจ ํากัดเฉพาะระบบอัตโนมัติ 
ปญญาประดิษฐ ระบบการควบคุมดานสิ่งแวดลอม ระบบควบคุมอุตสาหกรรม การปรับปรุงประสิทธิภาพ การควบคุมเชิงตัวเลข หุนยนต ระบบ
เทคโนโลยีทางการแพทย ตลอดจนเทคโนโลยีดานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย

กองทุนมีนโยบายการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผูลงทุนอาจสูญเสีญเงินลงทุนจํานวนมาก

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื9อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”

ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
เนืYองจากกองทุน ไมไดปองกันความเสี่ยงทั้งจํานวน ผูลงทุนอาจขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเร่ิมแรกได

ดัชนีช้ีวัดของกองทุนรวม
► กองทุนจะเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของ กองทุน Credit Suisse (Lux) Global Robotics Equity Fund (“กองทุนหลัก”) ปรับ

ดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพืYอคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน

สภาวะการลงทุน
ทางผูจัดการกองทุน Credit Suisse Global Robotics Equity Fund มองวา ในเดือนกรกฎาคมตลาดหุนฟนตัวอยางแข็งแกรงจากนโยบาย
การเงินการคลังจากสหรัฐและยุโรป รวมถึงความหวังจากการผลิตวัคซีน โดยหุนกลุม Iinformation and Technology ขนาดใหญปรับตัวขึ้นอยางมาก 
ทั้งนี้ ในเดือนดังกลาวกองทุนสามารถปรับตัวชนะดัชนีอางอิงได โดยผลมาจากการที่หุนใน portfolio มีผลประกอบการสวนใหญดีกวาที่นักวิเคราะห
คาดการณ รวมถึง Covid-19 ที่ทําใหพฤติกรรมผูบริโภคเปลี่ยนไปอยางรวดเร็วทําใหการใชเทคโนโลยีเกี่ยวกับ Robotics ไดรับความนิยมขึ้นอยางมาก
สภาวะตลาด มอง Sentiment ตลาดดีขึ ้น จากความกังวลที ่ลดลงเรื Yองการแพรระบาดของ Covid-19 และมีสัญญาณดีจากการคลาย 
มาตรการล็อกดาวน อีกทั้ง การใชหุนยนต อุปกรณ automate ตางๆ ถูกนํามาใชมากขึ้นโดยเฉพาะใน healthcare sector หลังเกิดเหตุการณ 
Covid-19 รวมถึง กระแส Deglobalization ที่สนับสนุนนโยบายกีดกัน ทางการคา ทําใหภาคธุรกิจตองกระจายฐานการผลิต หรือใชหุนยนต/
เครืYองจักรแทนแรงงานคน จึงมองวาบริษัทที่เกี่ยวของกับหุนยนตยังดูน{าสนใจ โดยเฉพาะหุนที่เกี่ยวกับการบริการ healthcare การใชงานในบาน 
มีอัตราการเติบโตที่สูง ประมาณ 20% - 25% จาก 2018 ถึง 2020 (International Federation of Robotics, 2018) อีกทั้ง ดวยตนทุนของ
หุนยนตที่ถูกกวาคาแรงคนงานในหลายประเทศ ประกอบกับการขาดแคลนแรงงาน เทคโนโลยีที่ฉลาดลํ้ามากขึ้น มีความปลอดภัยสูงขึ้น ทําให
ความตองการใชหุนยนตเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว
คําแนะนํา “ถือลงทุนในระยะยาว” เฉพาะนักลงทุนที่รับความผันผวนได สามารถลงทุนเปนทางเลือกสวนเพิ่มจากสินทรัพยหลักที่ลงทุน     
โดยแนะนําใหถือลงทุนในระยะยาวขึ้นกวากองทุนหุนทั่วโลกทั่วไป อยางนอย 3 ป เพราะถือเปนกองทุนที่เนนลงทุนกระจุกตัวในอุตสาหกรรม
เฉพาะจึงมีแนวโนมที่จะมีความผันผวนสูงกวา

หน{วยลงทนุ Credit Suisse Lux - Robotics Equity Fund 93.19

บญัชีเงินฝากออมทรัพย  ธนาคารไทยพาณิชย  จํา กัด (มหาชน) 2.15

อืY นๆ 4.66

หลักทรัพย
%

ของ NAV
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“ Credit Suisse Global Robotics Equity Fund ”

Top Ten Holdings (%)

Country Allocation (%)

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

เอกสารฉบับนี้จัดทําข้ึนเพืYอเผยแพรทั่วไป โดยจัดทําข้ึนจากแหลงขอมูลตางๆ ที่น{าเชืYอถือได ณ วันที่แสดงขอมูล ทั้งนี้ บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกตอง ความน{าเชืYอถือ 
และความสมบูรณของขอมูลทั้งหมด โดยบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงขอมูลทั้งหมดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

* ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื9อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”

LHROBOT-E
กองทุนเปด แอล เอช โรโบติกส

Currency Breakdown (%)

Sector Weight (%)
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หน{วยลงทนุ Nomura Funds Ireland-American Century 
Emerging Markets Equity Fund

95.44

บญัชีเงินฝากออมทรัพย  ธนาคารไทยพาณิชย  จํา กัด (มหาชน) 1.00

อืY นๆ 3.56

หลักทรัพย
%

ของ NAV

LHEM-E
กองทุนเปด แอล เอช อีเมอรจ้ิง มารเก็ต-E 

สัดสวนการลงทุนหลักทรัพยที่ลงทุน

นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหน{วยลงทุนของกองทุน Nomura Funds Ireland - American Century Emerging Markets Equity Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยใน
รอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV โดยกองทุนหลักจะลงทุนอยางนอย 80% ของ NAV ในตราสารทุนของบริษัทที่ตั้งอยู ในประเทศในดัชนี 
MSCI Emerging Market Index และมีการจดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพยที่ ไดรับการยอมรับ กองทุนยอยอาจลงทุนสูงสุด 20% ของ
สินทรัพยสุทธิในตราสารทุนที่จดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพยที ่ ไดรับการยอมรับในประเทศที่ ไม ใชดัชนีหากมีการระบุการลงทุน          
ที่เหมาะสมซึ่งตรงกับกลยุทธการลงทุนของผูจัดการการลงทุน

กองทุนมีนโยบายการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผูลงทุนอาจสูญเสีญเงินลงทุนจํานวนมาก

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื9อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”

ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
เนืYองจากกองทุน ไมไดปองกันความเสี่ยงทั้งจํานวน ผูลงทุนอาจขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเร่ิมแรกได

ดัชนีช้ีวัดของกองทุนรวม ► เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของ กองทุน American Century SICAV – Emerging Markets 
Equity (กองทุนหลัก) ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพืYอคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันที่
คํานวณผลตอบแทน

สภาวะการลงทุน
มุมมองการลงทุนจาก American Century Emerging Markets Equity Fund มองวาตลาด EM ยังคงฟนตัวได เนืYองจากตลาดมองขามความตึง
เครียดทางการคาระหวางสหรัฐอเมริกาและจีน และมุงเนนไปที่การประเทศเปดใหมอีกครั้งหลังสถานการณ Covid-19 เริ่มคลี่คลาย โดยมองการฟน
ตัวในรูปตัว V ของจีนยังคงเปนไปตามคาดการณ และกองทุมยังคงลงทุนในธุรกิจที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงไปสูกิจกรรมแบบออนไลนมากขึ้นไมวา
จะเปนการช็อปปงออนไลนหรือแพลตฟอรมออนไลนสําหรับการทํางานและบริการผูบริโภค เชน การศึกษา
ตลาดหุน EM ปรับตัวขึ้นอยางตอเนื9อง โดยไดรับปจจัยหนุนจากคาเงินดอลลารที่ปรับตัวลง ขณะที่เศรษฐกิจมีการฟนตัวอยางตอเนืYองนําโดยจีน 
โดยในบรรดาภูมิภาคตางๆ ละตินอเมริกาเปนประเทศที่มีผลการดําเนินงานที่แข็งแกรงที่สุดรองลงมาจากเอเชียและยุโรปตะวันออกกลางและแอฟริกา
ตลาดหุนไตหวัน ปรับตัวสูงขึ้นอยางรวดเร็ว โดยไมกังวลเกี่ยวกับจํานวนผูติดเชื้อ Covid-19 ทั่วโลกและความสัมพันธระหวางสหรัฐฯ - จีนที่แยลง 
อยางไรก็ตาม ผลการดําเนินงานที่แข็งแกรงไดรับแรงหนุนจากกลุม Information and Technology 
ตลาดหุนบราซิล ไดรับแรงหนุนจากคาเงินที่แข็งคาขึ้นและรัฐบาลผลักดันใหมีการปฏิรูปอยางตอเนืYอง 
ตลาดหุนอินเดีย ยังคงปรับตัวขึ้นอยางตอเนืYองโดยไดรับแรงหนุนจากหุนซอฟตแวรและพลังงานเปนหลักแมวาจํานวนผูติดเชื้อ Covid-19 รายใหม
จะเพ่ิมขึ้นอยางตอเนืYอง
สกุลเงินของประเทศในกลุม EM แข็งคาขึ้นอยางมากในเดือนกรกฎาคมในขณะที่ดอลลารสหรัฐออนคาลง ราคานํ้ามันและโลหะอุตสาหกรรมยังคง
ขยับสูงขึ้น โดยไดแรงหนุนจากอุปสงคที่เพ่ิมขึ้นและการฟนตัวจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เขาสูภาวะปกติในกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ
คําแนะนํา “ถือลงทุน” โดยการฟนตัวของตลาดหุน จีน ไตหวัน และเกาหลี มีแนวโนมดีขึ้น จากการเปดเมืองสงผลใหเศษฐกิจเริ่มกลับมา
เดินหนาอีกครั้ง ราคา Semiconductor ที่ปรับตัวดีรับการเขามาของเทคโนโลยี 5G และ IOT สงผลใหหุ นไตหวันและเกาหลีปรับตัวดี      
อยางไรก็ตาม การระบาดของ Covid-19 อยางหนักในประเทศอินเดียและบราซิล อาจทําใหกลุมประเทศตลาดเกิดใหมฟนตัวได ไมเทากันจึงฉุด
ร้ังการเติบโตของตลาด



3636

“American Century Emerging Markets Equity Fund ”

ท่ีมา : American Century Emerging Markets Equity Fund , Jul, 2020

เอกสารฉบับนี้จัดทําข้ึนเพืYอเผยแพรทั่วไป โดยจัดทําข้ึนจากแหลงขอมูลตางๆ ที่น{าเชืYอถือได ณ วันที่แสดงขอมูล ทั้งนี้ บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกตอง ความน{าเชืYอถือ 
และความสมบูรณของขอมูลทั้งหมด โดยบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงขอมูลทั้งหมดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

* ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื9อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”

Top Ten Holdings (%)

Country Allocation (%)
Sector Weight (%)

LHEM-E
กองทุนเปด แอล เอช อีเมอรจ้ิง มารเก็ต-E 

Portfolio Characteristics

Regional Weights (%)
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ขอมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

หน{วยลงทนุ INVESCO Japanese Equity Advantage Fund 80.83

หน{วยลงทนุ COMGEST GROWTH JAPAN YEN ACC 12.77

บญัชีเงินฝากออมทรัพย  ธนาคารไทยพาณิชย  จํา กัด (มหาชน) 6.03

อืY นๆ 0.37

หลักทรัพย
%

ของ NAV

LHJAP-E
กองทุนเปด แอล เอช เจแปน –E 

สัดสวนการลงทุนหลักทรัพยที่ลงทุน

นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหน{วยลงทุนของกองทุน Invesco Japanese Equity Advantage Fund C-Acc Shares (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา
80% ของ NAV โดยกองทุนหลักมีนโยบายแสวงการเพ่ิมมูลคาของเงินลงทุนในระยะยาวโดยวัดเปนสกุลเงินเยน เนนการลงทุนในตราสารทุนของบริษัท
ตาง ๆ ที่มีภูมิลําเนาหรือดําเนินการกิจกรรมทางเศรษฐกิจสวนใหญในประเทศญี่ปุน โดยตราสารทุนจะเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุนหรือตลาดซื้อ
ขายโดยตรง

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื9อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”

ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
เนืYองจากกองทุน ไมไดปองกันความเสี่ยงทั้งจํานวน ผูลงทุนอาจขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเร่ิมแรกได

กองทุนหลักที่กองทุนรวมไปลงทนุมีสัดสวนการลงทุนกระจุกตัวในประเทศญ่ีปุน 
ดังน้ันผูลงทนุจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอรตการลงทุนโดยรวมของตนเอง

ดัชนีชี้วัดของกองทุนรวม (Benchmark) 
►เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของ กองทุน Invesco Japanese Equity Advantage Fund (“กองทุนหลัก”) ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพืYอ

คํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน

สภาวะการลงทุน
มุมมองการลงทุนจาก Invesco Japanese Equity Advantage Fund ในชวงไตรมาสที่สองตลาดหุนญี่ปุนไดปรับตัวขึ้นเนืYองจากการกระตุน
เศรษฐกิจจากนโยบายการเงินจากธนาคารกลางญ่ีปุน (BOJ) และนโยบายการคลังจากฝงรัฐบาล อยางไรก็ตาม ทางกองทุนยังคงเนนการเลือกหุนที่
มีคุณภาพและมีกระแสเงินสดที่แข็งแกรง และ brand royalty ในระดับสูงเพืYอไดผลตอบแทนที่ดี ในระยะยาว
สภาวะตลาด ตลาดญี่ปุนมีระดับราคา Valuation น{าสนใจ โดย Topix ซื้อขายในระดับ P/E ประมาณ 1.5SD เมืYอเทียบกับคาเฉลี่ยในรอบ 10 ป 
โดยใชคาดการณกําไรในป 2021 ซึ่งคอนขางตํ่าเมืYอเทียบกับภูมิภาคอืYนๆ ขณะที่ จํานวนผูติดเชื้อรายใหมเริ่มมีแนวโนมทรงตัวและเริ่มลดลง หลังจาก
ที่ทางรัฐบาลมีการประกาศใช พรก. ฉุกเฉินทั่วประเทศ อยางไรก็ตาม รัฐบาลเริ่มมีการคลาย Lockdown ในบางพื้นที่สงผลใหเศรษฐกิจอาจจะเริ่มมี
การฟนตัว ประกอบกับเพิ่มการเขาซื้อสินทรัพยจากธนาคารกลางในปริมาณมหาศาล อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของญี่ปุน มีแนวโนมไมได
กาวกระโดดมาก เนืYองจากสภาพสังคมที่เปนผูสูงอายุ แตบาง sector ยังคงไดประโยชนและมีแนวโนมเติบโตสูง เชน หุนที่เกี่ยวกับ การบริการ 
Healthcare และ บริษัทที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี และหุนยนต
คําแนะนํา สําหรับนักลงทุนซึ่งมีสัดสวนการลงทุนในหุนญ่ีปุนบางสวน แนะนํา “ลดสัดสวนการลงทุน” จากการที่ตลาดปรับตัวขึ้นในชวงที่ผานมา 
และสับเปลี่ยนไปกองทุนที่กระจายตัวลงทุนหลากหลายประเทศมากขึ้น  โดยเฉพาะกรณีที่มีนํ้าหนักการลงทุนกระจุกตัวสูงในตลาดญี่ปุนสูง เพืYอ     
ลดความผันผวนของพอรตการลงทุนรวม 
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“ Invesco Japanese Equity Advantage Fund C-Acc Shares ”

ท่ีมา : Invesco Japanese Equity Advantage Fund, Jul, 2020

Sector Weight (%)

เอกสารฉบับนี้จัดทําข้ึนเพืYอเผยแพรทั่วไป โดยจัดทําข้ึนจากแหลงขอมูลตางๆ ที่น{าเชืYอถือได ณ วันที่แสดงขอมูล ทั้งนี้ บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกตอง ความน{าเชืYอถือ 
และความสมบูรณของขอมูลทั้งหมด โดยบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงขอมูลทั้งหมดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

* ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื9อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”

Top Ten Holdings (%)

LHJAP-E
กองทุนเปด แอล เอช เจแปน –E 
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ขอมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

หน{วยลงทนุ NOMURA Funds Ireland - India Equity Fund 48.41

หน{วยลงทนุ ISHARES INDIA 50 ETF 47.08

บญัชีเงินฝากออมทรัพย  ธนาคารไทยพาณิชย  จํา กัด (มหาชน) 4.47

อืY นๆ 0.04

หลักทรัพย
%

ของ NAV

LHINDIA-E
กองทุนเปด แอล เอช อินเดีย-E 

สัดสวนการลงทุนหลักทรัพยที่ลงทุน

นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในหรือมีไวซึ่งหน{วยลงทุนของกองทุนตางประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตางประเทศทั่วโลก ที่มีนโยบายเนนลงทุนในตราสาร
ทุนที่จดทะเบียนในประเทศอินเดีย โดยมีมูลคาการลงทุนสุทธิในหน{วยลงทุนของกองทุนตางประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตางประเทศที่มี
ลักษณะดังกลาว โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีที
เอฟตางประเทศอยางนอย 2 กองทุน ในสัดสวนกองทุนละไมเกิน 79 % ของ NAV

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื9อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”

ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
เนืYองจากกองทุน ไมไดปองกันความเสี่ยงทั้งจํานวน ผูลงทุนอาจขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเร่ิมแรกได

กองทุนหลักที่กองทุนรวมไปลงทนุมีสัดสวนการลงทุนกระจุกตัวในประเทศอินเดีย 
ดังน้ันผูลงทนุจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอรตการลงทุนโดยรวมของตนเอง

ดัชนีช้ีวัดของกองทุนรวม (Benchmark) 
► ดัชนี MSCI India Total Return Index (SM) 90%
► อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือน เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 3 แหง ไดแก ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BBL), 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) (SCB), และ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (KBANK) 10%

สภาวะการลงทุน
มุมมองการลงทุนจาก Nomura India Equity Fund ตลาดอินเดียฟนตัวอยางรวดเร็วจากระดับตํ่าสุดในเดือนมีนาคม โดยคาดการณการเติบโต
ของกําไรของบริษัทจดทะเบียนยังคงแข็งแกรงที่ 30%+ สําหรับปหนาและการประเมินมูลคา PER ที่ 16 เทาจากการประมาณการลวงหนาสองปนั้น
ยังดูน{าสนใจ อยางไรก็ตาม มาตรการล็อคดาวนเปนระยะ ๆ อาจทําฟนตัวทางเศรฐกิจเปนไปอยางเชืYองชาและอาจกอใหเกิดความเสี่ยงที่สําคัญได
ปจจัยการลงทุนในตลาดอินเดีย
• ตลาดอินเดียเพิ่มขึ้น 10.23% ในรูปสกุลเงินดอลลารสหรัฐในเดือนกรกฎาคมซึ่งดีกวาภูมิภาคในขณะที่ INR แข็งคาขึ้น 0.93% เมืYอเทียบ

กับดอลลารสหรัฐ นักลงทุนสถาบันตางชาติเปนผูซื้อสุทธิประมาณ 1.15 พันลานเหรียญสหรัฐในขณะที่นักลงทุนในประเทศขายสุทธิ
ประมาณ 1.4 พันลานเหรียญสหรัฐ 

• หุนกลุมไอทีรับแรงหนุนจากการเติบโตที่ดีกวาที่คาด ในขณะที่สาธารณูปโภคและอุตสาหกรรมมีปรับตัวแยกวาตลาด
• เมืองใหญหลายแหงยังถูกปดกั้นช่ัวคราวเนื9องจากมีผูติดเช้ือ Covid-19 เพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ยังมีการบังคับใชการปดล็อกในชวงสุดสัปดาห

เปนระยะ ๆ ในบางรัฐ สิ่งเหลานี้ทําใหการฟนตัวชาลง ขณะเดียวกันในเดือนมิถุนายนผลผลิตภาคหลักและขอมูลการกอสราง เชน การผลิต
ปูนซีเมนตลดลงในระดับที่นอยกวาในเดือนพฤษภาคม 

• แนวโนมที่ดีขึ้นอยางตอเนื9องจะเปนกุญแจสําคัญในการฟนตัว ตัวเลจงินเฟอปรับตัวลง จากอัตราเงินเฟอดานอาหารที่ลดลงซึ่งอาจทําให
มีชองวางสําหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหากจําเปน การสํารองอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศที่สูงตลอดเวลาสามารถสรางความ
มั่นคงใหกับสกุลเงิน

คําแนะนํา “ลดสัดสวนการลงทุน” โดยเฉพาะกรณีที่มีนํ้าหนักการลงทุนกระจุกตัวสูงในตลาดอินเดียตลาดเดียว เพืYอลดทอนความผันผวน
ของพอรตการลงทุนโดยรวมไปยังกองทุนที่มีการกระจายลงทุนมากกวา เนืYองจากตัวเลขผูติดเชื้อยังอยู ในระดับสูง ในขณะการฟนตัวของการ
บริโภคและสงออกยังเปนไปไดชาอยู และหากราคานํ้ามันปรับเพ่ิมขึ้นอาจสงผลดันเงินเฟออินเดียในอนาคต
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“ Nomura India Equity Fund ”

ท่ีมา : Nomura India Equity Fund : Jun 2020

เอกสารฉบับนี้จัดทําข้ึนเพืYอเผยแพรทั่วไป โดยจัดทําข้ึนจากแหลงขอมูลตางๆ ที่น{าเชืYอถือได ณ วันที่แสดงขอมูล ทั้งนี้ บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกตอง ความน{าเชืYอถือ 
และความสมบูรณของขอมูลทั้งหมด โดยบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงขอมูลทั้งหมดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

* ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื9อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”

LHINDIA-E
กองทุนเปด แอล เอช อินเดีย-E 

Sector Allocation 

Top Ten Holdings (%)
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LHCHINA
กองทุนเปด แอล เอช อิควิต้ี ไชนjา ออพพอรทูนิต้ี

สัดสวนการลงทุนหลักทรัพยที่ลงทุน

นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหน{วยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ คือกองทุน UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD) class Q-acc (“กองทุหลัก”)
โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ ซึ่งกองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนมีนโยบายลงทุนอยางนอย 2 ใน 3 ของ
สินทรัพยทั้งหมดในหุนและมุงเนนหาผลตอบแทนผานการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีภูมิลําเนา หรือมีธุรกิจหลักอยู ในประเทศจีน ซึ่งกองทุน
หลักไดจดทะเบียนจัดตั ้งในประเทศลักเซมเบิร ก (Luxembourg) และอยู ภายใต UCITS บริหารและจัดการโดย UBS Fund Management 
(Luxembourg) S.A.

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื9อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”

ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
เนืYองจากกองทุน ไมไดปองกันความเสี่ยงทั้งจํานวน ผูลงทุนอาจขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเร่ิมแรกได

กองทุนหลักที่กองทุนรวมไปลงทนุมีสัดสวนการลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีน 
ดังน้ันผูลงทนุจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอรตการลงทุนโดยรวมของตนเอง

ดัชนีช้ีวัดของกองทุนรวม (Benchmark) 
►เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของ กองทุน UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD) class Q-acc (“กองทุนหลัก”) ปรับ

ดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพืYอคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน

สภาวะการลงทุน
สภาวะตลาด ในเดือนกรกฎาคม ตลาดจีนปรับตัวแข็งแกรงมาก โดยตลาด Offshore ปรับเพ่ิมขึ้น 9% และดัชนี MSCI China A เพ่ิมขึ้น 15%
โดยการระบาดของ Covid-19 คอนขางอยูภายใตการควบคุมในจีนแผนดินใหญ ขณะที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศที่ฟนตัวอยางตอเนืYอง 
หนุนใหตัวเลข PMI ภาคการผลิตเดือน กรกฎาคมขยายตัว
บริษัท ในจีนรายงานผลประกอบการคร่ึงปแรกของป 2020 ที่ดีเกินคาด ทามกลางการแพรระบาดและการหยุดชะงักของเศรษฐกิจ
ความตึงเครียดระหวางสหรัฐฯ - จีนจะคงอยูเปนระยะเวลานาน และเปนปจจัยความเสี่ยงตอตลาด อยางไรก็ตาม ในระยะยาวเหตุการณ 
Geo-Political Risk สวนใหญไดพิสูจนแลววาไมสงผลกระทบตอตลาดในระยะยาว
กองทุนหลักยังคงใหความสําคัญกับธีมภายในประเทศในระยะยาว เชน การเนนภาคบริการและบริโภค การเพิ่มสวนแบงการใชจายฟุมเฟอยและ
การเพ่ิมคาพรีเมียม การใชจายดานการวิจัยและพัฒนาและเทคโนโลยีที่เพ่ิมขึ้นซึ่งนําไปสูนวัตกรรมและการรวมตลาดภายในกลุมตางๆ
กลยุทธการลงทุน กองทุนหลักเนนลงทุนในหุนของบริษัทจีนที่มีอัตราการเติบโตสูงในระยะยาว ประมาณ 40-70 ตัว โดยเลือกหุนที่มี
ปจจัยพื้นฐานดีมีรายไดหลักมาจากการทําธุรกิจในจีนแผนดินใหญ และ เปนผูนําในกลุมอุสหกรรมที่มีแนวโนมเติบโตสูง โดยกองทุนสามารถ
ลงทุนหุนจีนที่เปน H-Share, A-Share, ADRs, และ B-share ได โดยทางทีมผูจัดการกองทุนมีการติดตามผลประกอบการอยางตอเนืYอง
คําแนะนํา “ลงทุน” โดยตลาดหุนจีนยังมีราคาที่ ไมไดแพงจนเกินไป และมีกลุมอุสหกรรมที่มีการเติบโตสูง อาจหาโอกาสสะสมเพิ่มเติมได 
โดยเฉพาะชวงตลาดมีการปรับตัวลงจากปจจัยทางการเมืองระหวางจีนและสหรัฐฯ ทั้งนี้ ผูจัดการกองทุนหลัก มีจุดเดนในกระบวนการเลือกหุน 
และชํานาญในการเลือกหุนที่ชนะตลาดจีน เหมาะกับนักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงจากการกระจุกตัวในรายประเทศได

หน{วยลงทนุ UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) Q-acc 99.57

อืY นๆ 0.43

หลักทรัพย
%

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

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

เอกสารฉบับนี้จัดทําข้ึนเพืYอเผยแพรทั่วไป โดยจัดทําข้ึนจากแหลงขอมูลตางๆ ที่น{าเชืYอถือได ณ วันที่แสดงขอมูล ทั้งนี้ บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกตอง ความน{าเชืYอถือ 
และความสมบูรณของขอมูลทั้งหมด โดยบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงขอมูลทั้งหมดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

* ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื9อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”

Sector Allocation 

LHCHINA
กองทุนเปด แอล เอช อิควิต้ี ไชนjา ออพพอรทูนิต้ี

Top Ten Holdings (%)
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บทสรุปภาวะตลาด
สําหรับกองทุนอสังหาริมทรัพย ไทย

นับตั ้งแตตนเดือนสิงหาคม PF&REIT Index ทรงตัวอยู ท ี่  
+0.1% ดีกวา SET Index โดยรวมที่ปรับตัวลดลง -1.3% 
สําหรับมุมมองการลงทุน คาดการณวาผลประกอบการจะผาน
จุดตํ่าสุดไปแลวในชวงไตรมาส 2/2563 และจะคอยๆ ฟนตัวขึ้น
ในชวงไตรมาส 3 เปนตนไป โดย REITs ในกลุมหางสรรพสินคามี 
traffic อยูที่ระดับ 70-80% จากชวงกอน Covid-19 โดยในชวง
ไตรมาส 2/2563 ที่มีการปดหาง ผู ใหเชาไดลดคาเชาลงเฉลี่ย
ประมาณ 60-70% ในขณะที่ ไตรมาส 3/256 สวนลดคาเชาปรับ
ลดลงมาเฉลี่ย 30% และคาดวาชวงไตรมาส 4/2563 และปหนา
จะใหสวนลดเชาคาเชาลดลงเรืYอยๆ จนกระทั่งคาเชากลับมาอยู ใน
ระดับปกติชวงกอน Covid-19 ได ดังนั ้น Retail REITs น{าจะ
กลับมาจายปนผลได ไตรมาส 3/2563 ซึ่งราคาที่ปรับลดลงมานั้น
เกินปจจัยพื ้นฐาน ขณะที ่ มีอัตราผลตอบแทนจากเงินปนผล     
อยูประมาณ 4-5% 
REITs กลุมอาคารสํานักงานไดรับผลกระทบไมมากนัก โดย
ในชวงไตรมาส 2/2563 ไดรับผลกระทบจากกลุม Retail ขณะที่
ในสวนของ office จะมีการขอลดคาเชาเปนรายๆ ไป ในภาพระยะ
ยาวที ่อาจจะไดร ับผลกระทบจากการ work from home และ 
supply ที่อาจจะลดลงนั้น มองวาเปนกระทบในแงการเติบโตของ
คาเชา โดยอัตราการเชายังทรงตัวอยู ในระดับสูง เนืYองจาก REITs 
ที่ลงทุนอยู ในทําเลที่ดี คือในยานธุรกิจและติดรถไฟฟา 
REITs และ Infrastructure กลุมโกดัง โรงงานและโทรคมนาคม
ไมไดรับผลกระทบจาก Covid-19 แตสาเหตุที่ราคาปรับตัวลดลง
นั้น เนืYองจากมีเงินออกจากกองทุนประเภท fund of fund สงผล
ใหเมืYอผูจัดการกองทุนมีการขาย จะขายในทุกหลักทรัพย และดวย
สภาพคลองที่ ไมมาก จึงทําใหราคาปรับตัวลดลงเชนเดียวกัน
โดยสรุป ราคา PF&REIT ปรับตัวลงมาเกินปจจัยพื้นฐาน และ
หากพิจารณาอัตราเงินปนผลในปหนาจะสูงถึง 5.4% ในขณะที่ 
พันธบัตรรัฐบาล 10 ปอยูที ่ 1.4% ทําให Dividend yield gap 
สูงถึง 4% ซึ่งเปนระดับที่น{าสนใจเมืYอเทียบกับคาเฉลี่ยที่ 3.5% 
หมายความวาตลาดยังปรับขึ้นไดอีกในระยะยาว โดยกองทุนไดคง
สัดสวนการลงทุนที่ระดับ 85-95%
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นโยบายการลงทุน
กองทุน LHTPROP มีการลงทุนในกลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย ไมนอยกวา 80% โดยลงทุนในหน{วยลงทุนของกองทุน 
Property ไมตํ่ากวา 80% โดยกระจายความเสี่ยงในโครงการอสังหาริมทรัพยที่หลากหลายภายในประเทศเทานั้น

หลักทรัพยท่ีลงทุน 5 อันดับแรก

LHTPROP
กองทุนเปด แอล เอช ตลาดเงิน 

ดัชนีช้ีวัดของกองทุนรวม (Benchmark) 
► PF&REIT Total Return Index 100%
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ป 2558 2559 2560 2561 2562 2563

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื9อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”
ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

กองทุนมีนโยบายการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม 
จึงมีความเสี่ยงที่ผูลงทุนอาจสูญเสีญเงินลงทุนจาํนวนมาก

หน{วยลงทนุในทรัสต เพืYอการลงทนุในสิทธิการเช าอสังหาริมทรัพย  CPN รีเทล โกรท 15.91

หน{วยลงทนุในกองทนุรวมอสังหาริมทรัพย และสิทธิการเช าเทสโก  โลตัส รีเทล โกรท 13.12

หน{วยลงทนุในทรัสต เพืYอการลงทนุในอสังหาริมทรัพย และสิทธิการเช าดับบลิวเอชเอ
 พรีเม ีย่ม โกรท

10.69

หน{วยลงทนุในทรัสต เพืYอการลงทนุในอสังหาริมทรัพย และสิทธิการเช า
อสังหาริมทรัพย  เพืYออุตสาหกรรม เฟรเซอร ส พร็อพเพอร ต้ี

10.67

หน{วยลงทนุในทรัสต เพืYอการลงทนุในอสังหาริมทรัพย อิมแพ็คโกรท 7.01

หลกัทรัพย
%

ของ NAV

ประวัติการจายปนผล* 

สัดสวนการลงทุน

* Morningstar overall rating ประเภท Property Indirect  ณ 31 ส.ค. 63

สถานการณการลงทุน
สําหรับกลยุทธของกองทุน กองทุนคงนํ้าหนักการลงทุนอยูที่ 85-95% โดยเนนลงทุนใน REITs ที่มีสภาพคลอง และไดรับผลกระทบจาก Covid-19 
ไมมาก เชน คลังสินคา อาคารสํานักงาน และสืYอสาร เปนตน การคลายล็อก Phase 5 ในวันที่ 1 ก.ค. เปนการเปดเมืองอยางเต็มรูปแบบ ซึ่งจะทําให 
Traffic ของทุกภาคสวนเพิ่มขึ้นอยางมีนัยยะสําคัญจนเขาสู สภาวะปกติ พรอมทั้งมี Pent-up Demand หรือ ความตองการที่ถูกกดไว ที่จะทําใหมี 
Demand ที่อาจจะมากกวาภาวะปกติในชวงแรก มองวากลุม REITs จะไดรับผลประโยชน ทั้งจากเชิง Sentiment และ เชิงพื้นฐานปรับตัวดีขึ้นตอเนืYอง 
โดย traffic ของหางสรรพสินคาเร่ิมกลับมาเพิ่มขึ้นจาก 20-30% เปนประมาณ 70-80% จากชวงกอน Covid-19 หลังผอนคลาย lockdown น{าจะทํา
ให คาเชาที่เคยปรับลดใหกับผูเชา ทยอยปรับเพ่ิมขึ้นได โดยแนะนําให “ซื้อ” สําหรับนักลงทุนระยะยาว 

*กองทุนมีนโยบายการจายเงินปนผลไมเกิน 12 ครั้ง ตอป 
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ขอมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

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

หลักทรัพยท่ีลงทุน 5 อันดับแรก

LHPROP-I
กองทุนเปด แอล เอช พร็อพเพอรต้ี พลัส I 

ดัชนีชี้วัดของกองทุนรวม (Benchmark) ► PF&REIT Total Return Index 80%
►The FTSE Strait times REIT Index 20%

ประวัติการจายปนผล* 
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คร้ังท่ี 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1

ป 2559 2560 2561 2562 2563

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื9อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”
ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

กองทุนมีนโยบายการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม 
จึงมีความเสี่ยงที่ผูลงทุนอาจสูญเสีญเงินลงทุนจาํนวนมาก

หน{วยลงทนุในทรัสต เพืYอการลงทนุในสิทธิการเช าอสังหาริมทรัพย  CPN รีเทล โกรท 15.17

หน{วยลงทนุในกองทนุรวมอสังหาริมทรัพย และสิทธิการเช าเทสโก  โลตัส รีเทล โกรท 12.21

หน{วยลงทนุในทรัสต เพืYอการลงทนุในอสังหาริมทรัพย และสิทธิการเช า
อสังหาริมทรัพย  เพืYออุตสาหกรรม เฟรเซอร ส พร็อพเพอร ต้ี

11.46

หน{วยลงทนุในทรัสต เพืYอการลงทนุในอสังหาริมทรัพย และสิทธิการเช าดับบลิวเอชเอ
 พรีเม ีย่ม โกรท

10.25

หน{วยลงทนุในทรัสต เพืYอการลงทนุในอสังหาริมทรัพย อิมแพ็คโกรท 7.25

หลักทรัพย
%

ของ NAV

สัดสวนการลงทุน

* Morningstar overall rating ประเภท Property Indirect ณ 31 ส.ค. 63

*กองทุนมีนโยบายการจายเงินปนผลไมเกิน 12 ครั้ง ตอป 

สถานการณการลงทุน
สําหรับกลยุทธของกองทุน กองทุนคงนํ้าหนักการลงทุนอยูที่ 85-95% โดยเนนลงทุนใน REITs ที่มีสภาพคลอง และไดรับผลกระทบจาก Covid-19 
ไมมาก เชน คลังสินคา อาคารสํานักงาน และสืYอสาร เปนตน การคลายล็อก Phase 5 ในวันที่ 1 ก.ค. เปนการเปดเมืองอยางเต็มรูปแบบ ซึ่งจะทําให 
Traffic ของทุกภาคสวนเพิ่มขึ้นอยางมีนัยยะสําคัญจนเขาสู สภาวะปกติ พรอมทั้งมี Pent-up Demand หรือ ความตองการที่ถูกกดไว ที่จะทําใหมี 
Demand ที่อาจจะมากกวาภาวะปกติในชวงแรก มองวากลุม REITs จะไดรับผลประโยชน ทั้งจากเชิง Sentiment และ เชิงพื้นฐานปรับตัวดีขึ้นตอเนืYอง 
โดย traffic ของหางสรรพสินคาเร่ิมกลับมาเพิ่มขึ้นจาก 20-30% เปนประมาณ 70-80% จากชวงกอน Covid-19 หลังผอนคลาย lockdown น{าจะทํา
ให คาเชาที่เคยปรับลดใหกับผูเชา ทยอยปรับเพ่ิมขึ้นได โดยแนะนําให “ซื้อ” สําหรับนักลงทุนระยะยาว 
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ขอมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

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

หลักทรัพยท่ีลงทุน 5 อันดับแรก

LHPROP-INFRA
กองทุนเปด แอล เอช ไทย พร็อพเพอรต้ี แอนด 

อินฟราสตรัคเจอร เฟล็กซิเบ้ิล 

ดัชนีชี้วัดของกองทุนรวม (Benchmark) ► PF&REIT TRI 80%, 
► GOVERNMENT BOND INDEX 1-3 YEAR 20% 

คร้ังท่ี 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5

ป 2560 2561 2562

กองทุนมีนโยบายการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม 
จึงมีความเสี่ยงที่ผูลงทุนอาจสูญเสีญเงินลงทุนจาํนวนมาก

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื9อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”
ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

หน{วยลงทนุในทรัสต เพืYอการลงทนุในสิทธิการเช าอสังหาริมทรัพย  CPN 
รีเทล โกรท

13.75

หน{วยลงทนุในกองทนุรวมอสังหาริมทรัพย และสิทธิการเช าเทสโก  โลตัส 
รีเทล โกรท

12.51

หน{วยลงทนุในทรัสต เพืYอการลงทนุในอสังหาริมทรัพย และสิทธิการเช า
อสังหาริมทรัพย

11.96

หน{วยลงทนุในทรัสต เพืYอการลงทนุในอสังหาริมทรัพย และสิทธิการเช า
ดับบลิวเอชเอ พรีเม ีย่ม โกรท

10.82

หน{วยลงทนุในทรัสต เพืYอการลงทนุในอสังหาริมทรัพย อิมแพ็คโกรท 7.36

หลักทรัพย
%

ของ NAV

ประวัติการจายปนผล* 

สัดสวนการลงทุน
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*กองทุนมีนโยบายการจายเงินปนผลไมเกิน 12 ครั้ง ตอป 

* Morningstar overall rating ประเภท Property Indirect ณ 31 ส.ค. 63

สถานการณการลงทุน
สําหรับกลยุทธของกองทุน กองทุนคงนํ้าหนักการลงทุนอยูที่ 85-95% โดยเนนลงทุนใน REITs ที่มีสภาพคลอง และไดรับผลกระทบจาก Covid-19 
ไมมาก เชน คลังสินคา อาคารสํานักงาน และสืYอสาร เปนตน การคลายล็อก Phase 5 ในวันที่ 1 ก.ค. เปนการเปดเมืองอยางเต็มรูปแบบ ซึ่งจะทําให 
Traffic ของทุกภาคสวนเพิ่มขึ้นอยางมีนัยยะสําคัญจนเขาสู สภาวะปกติ พรอมทั้งมี Pent-up Demand หรือ ความตองการที่ถูกกดไว ที่จะทําใหมี 
Demand ที่อาจจะมากกวาภาวะปกติในชวงแรก มองวากลุม REITs จะไดรับผลประโยชน ทั้งจากเชิง Sentiment และ เชิงพื้นฐานปรับตัวดีขึ้นตอเนืYอง 
โดย traffic ของหางสรรพสินคาเร่ิมกลับมาเพิ่มขึ้นจาก 20-30% เปนประมาณ 70-80% จากชวงกอน Covid-19 หลังผอนคลาย lockdown น{าจะทํา
ให คาเชาที่เคยปรับลดใหกับผูเชา ทยอยปรับเพ่ิมขึ้นได โดยแนะนําให “ซื้อ” สําหรับนักลงทุนระยะยาว 
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ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื9อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”

LHPROPA-D
กองทุนเปด แอล เอช พร็อพเพอรต้ี พลัส A

» REITs โดยรวมยังคงมีแนวโนมที่ดี ความกังวลของตลาด
เกี่ยวกับการระบาดระลอก 2 ของ Covid-19 โดยรวมเริ่มลด
ระดับลงหลังจากตัวเลขผูติดเช้ือมีแนวโนมอยู ในระดับที่ควบคุม
ได โดยตลาดไดเริ ่มใหความสนใจกับการเลือกตั้งของสหรัฐฯ 
และความขัดแยงระหวางสหรัฐ และจีนมากขึ้น แมวาหลาย
ประเทศเริ่มมีการ Re-opening มากขึ้นแตการเปดพรหมแดน
รับชาวตางชาติเขาประเทศยังอยูในระดับที่จํากัด ตลาดโดยรวม
ยังคง Focus อยูที่หลักทรัพยที่ไดรับผลกระทบนอยหรือเติบโต
ดีอยางกลุม eREITs (Logistic, Data Centre etc.) เปนหลัก 

» Asian REITs โดยรวมจายปนผลเฉลี่ยอยูในระดับสูง 5-7% 
โดยมีสวนตางของเงินปนผลและพันธบัตรภาครัฐ (Yield Gap) 
กวา 4-5% อัตราดอกเบ้ียที่อยูในแนวโนมขาลง ดานการเติบโต
ของเงินปนผลคาดวาปหนาหากสถาณการกลับเขาใกลเคียง
ภาวะปกติอาจเติบโตได 2-3% จากฐานตํ่าในปนี้ อยางไรก็ตาม 
REITs ในบาง Sector ที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับ New Economy 
ยังคงสามารถที่จะรักษาระดับการเติบโตไดแมจะเกิดวิกฤติ
ดังกลาว

» กลยุทธการลงทุน กองทุนยังคงเนนลงทุนใน REITs ที ่มี
สถานะทางการเงินแข็งแกรงที่มีโอกาศผานวิกฤติไปไดเปนหลัก 
(มีกระแสเงินสดในระดับสูง และหนี้สินไมมากจนเกินไป) โดย
ยังคงเนนการลงทุน (Overweighed) ไปยังกลุมที่มีการเติบโต
สูง (กลุม eREITs) และกลุมที่ผลกระทบจากโรคระบาดอยู ใน
ระดับที่จํากัดและราคาลงมามากจนน{าสนใจเขาลงทุน

คําแนะนําการลงทุน 
กรณีมีการลงทุนอยูแลวให “ถือระยะยาว” กรณีมีการลงทุน
เพียงเล็กนอย หรือยังไมเคยมีการลงทุนให “ทยอยสะสมเพิ่ม” 
เพื Yอสรางโอกาสรับกระแสรายไดที ่สมํ ่าเสมอระยะยาว โดย
กองทุนมีความเหมาะสมกับนักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงจาก
การกระจุกตัวของการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย

“Asian REITs ยังนjาสนใจลงทุน”

กองทุนมีนโยบายการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม 
จึงมีความเสี่ยงที่ผูลงทุนอาจสูญเสีญเงินลงทุนจาํนวนมาก

กองทุน LHPROP-A : เนนลงทุนตรงในทรัสตเพืYอการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย และ ETF ที่จดทะเบียนในเอเชียแปซิปก

Singapore, 
50.00%

Japan , 15.00%

Thai, 
30.00%

cash , 5.00%

Country 
Weight
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สัดสวนการลงทุนหลักทรัพยท่ีลงทุน

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

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื9อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”

ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
เนืYองจากกองทุน ไมไดปองกันความเสี่ยงทั้งจํานวน ผูลงทุนอาจขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเร่ิมแรกได

กองทุนมีนโยบายการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม 
จึงมีความเสี่ยงที่ผูลงทุนอาจสูญเสีญเงินลงทุนจาํนวนมาก

หน{วยลงทุนใน ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (REIT) 6.86

หน{วยลงทุนใน MAPLETREE LOGISTICS TRUST (REIT) 5.86

หน{วยลงทุนใน KEPPEL DC REIT (REIT) 5.77

หน{วยลงทุนในทรัสต เพืYอการลงทุนในอสังหาริมทรัพย และสิทธิการเช าดับบลิวเอชเอ พรีเมีย่ม โกรท5.60

หน{วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย และสิทธิการเช าเทสโก  โลตัส รีเทล โกรท 5.45

หลักทรัพย
%

ของ NAV

LHPROPA-D
กองทุนเปด แอล เอช พร็อพเพอรต้ีพลัส A

คร้ังท่ี 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3

ป 2560 2561 2562 2563

0.06 0.08 0.1 0.1

0.3

0.1

0.2
0.15

0.1 0.1

0.2

0.1

0.2

0.4

0

0.1

0.2

0.3

0.4
อัตราหนjวยละ (บาท)

*กองทุนมีนโยบายการจายเงินปนผลไมเกิน 12 ครั้ง ตอป 

* Morningstar overall rating ประเภท Property Indirect – Flexible ณ 31 ส.ค. 63

ดัชนีชี้วัดของกองทุนรวม (Benchmark) ► PF&REIT Total Return Index 50%
► The FTSE Strait times REIT Index 50% 

ประวัติการจายปนผล* 

KEPPEL DC REIT: 
๏ REITs ตัวเดียวในสิงคโปรที่ลงทุนสินทรัพยจําพวก Data Center เทานั้น
๏ ความตองการของสินทรัพยจําพวก Data Center จะเติบโตอยางตอเนืYองเนืYองจากบริษัท

ตางเร่ิมจัดเก็บขอมูลผาน Cloud
๏ 5G จะเปนปจจัยหลักในอนาคตที่เพ่ิมความตองการของ Data Center

ตัวอยาง REITs ที่กองทุน LHPROPA-D มีการลงทุน

๏ รายไดจากคาเชาในไตรมาส 1/63 เพิ ่มขึ ้นถึง 28.3% จากปกอนหนา ในขณะที่อัตรา    
การเติบโตของเงินปนผลก็เพิ่มขึ้นถึง 8.6% เมืYอเทียบกับชวงกอนหนา โดยธุรกิจ Data 
Center จะไดรับประโยนจากการที่มีการใชขอมูลและการทํางานบน Cloud มากขึ ้นชวง 
Work from Home

ที่มา : LHFund, ขอมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 63
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“ Global REITs ” 

เอกสารฉบับนี้จัดทําข้ึนเพืYอเผยแพรทั่วไป โดยจัดทําข้ึนจากแหลงขอมูลตางๆ ที่น{าเชืYอถือได ณ วันที่แสดงขอมูล ทั้งนี้ บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกตอง ความน{าเชืYอถือ 
และความสมบูรณของขอมูลทั้งหมด โดยบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงขอมูลทั้งหมดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื9อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”

ทางผูจัดการกองทุน B&I Capital มองวา Global REITs โดยรวมยังอยู ในสภาวะเเข็งแกรง หากเมื9อเทียบกับวิกฤติเศรษฐกิจในชวง ป 
2008 นั้น สถานะการเงินของ REITs ในปจจุบันโดยรวมยังดีอยูจากปจจัยตอไปนี้ 
✅ REITs สวนใหญไดเพิ่มความแข็งแกรงของ Balance sheet หรืองบดุลอยางตอเนื9องในชวงทศวรรษที่ผานมา จึงมีความพรอมรับกับ

สถานการณ ถึงแมเศรษฐกิจจะเขาสูภาวะวิกฤติทางการเงิน ก็พรอมรับมือและจะผานพนไปได
✅ อัตราสวนหนี้ตอมูลคาทรัพยสินทางบัญชี ของ REITs สหรัฐ อยูที่ 50% ซึ่งนอยกวาเมืYอป 2008 ที่ 58%
✅ นโบายการเงินของเฟดทําให REITs ไดรับ credit เพื9อชวยเสริมสภาพคลองได โดยคาดวา US REITs มี วงเงินเครดิตสูงถึง $118 Billion 

ที่จะสามารถดึงมาใช ได
✅ Global REITs ยังคงนjาสนใจ เนื9องจากมีรายไดที่สมํ่าเสมอจากสัญญาเชาระยะยาวใน REITs หลากหลายประเภท  ทั้ง office, retail, industrial 

logistics & warehouse และ infrastructure จึงใหผลตอบแทนที่คอนขางมั่นคงแม ในชวงเศรษฐกิจชะลอตัว ปจจุบันการลงทุนใน Global REITs ให
ผลตอบแทนจากเงินปนผลประมาณ 4.3% ตอป ซึ่งถือวาคอนขางสูงกวาคาเฉลี่ยสําหรับประเทศกลุมพัฒนาแลว

✅ เศรษฐกิจโลกยังคงชะลอตัวจากผลกระทบ Covid-19 แตมาตรการทางการเงิน และการคลังในการกระตุนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการใชมากตร
การ QE จากทั่วโลก และอัตราดอกเบี้ยอยูในระดับตํ่า ทําใหการลงทุนใน REITs มีแนวโนมดึงดูดกระแสเงินลงทุนไดและมีความน{าสนใจมากกวาการ
ลงทุนในพันธบัตรที่ผลตอบแทนตํ่า

✅ ความกังวลเรื9อง second wave หลังเปดเมือง มีความเปนไปได แตจะไมสูงเทาการระบาดในครั้งแรก เพราะคนจะระวังตัวมากขึ้น และมีระยะหาง
ทางสังคม ดังนั้น การปดเมือง หลัง second wave อาจมีการทําเปนสวนๆ เฉพาะที่มีคนติดเชื้อมากเพืYอไมใหกระทบกับเศรษฐกิจมากเกินไป ตลาด
จึงไมน{าปรับตัวลงแรงเหมือนที่ผานมา นอกจากนี้ นโยบายดอกเบี้ยตํ่า และสภาพคลองที่เพิ่มขึ้น ก็ชวยสนับสนุนใหมีคนเขามาซื้อสินทรัพยเสี่ยง ก็
จะชวยสนับสนุนตลาดหุน และ REITs เชนเดียวกัน 

✅ จากเหตุการณจลาจลในสหรัฐฯ ประเมินวาจะกระทบกับกลุ มหางสรรพสินคาและอาคารสํานักงาน ซึ ่งกองทุน B&I ไมมีการลงทุนใน
หางสรรพสินคาขนาดใหญในสหรัฐฯ แตมีการลงทุนในรานสะดวกซื้อและในอาคารสํานักงานไมมาก ซึ่งเปนออฟฟสที่ผูเชาเปนหน{วยงานรัฐบาล จึง
คาดวาจะไมกระทบกับผลการดําเนินงาน เนืYองจากมีการทําประกันความเสียหายไว และจากการติดตามกับทาง REITs manager ยังไมมีความ
เสียหายใด ๆ ที่มีผลกระทบตอสินทรัพยที่ลงทุน  ขณะที่ REITs ประเภทอืYนๆ 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

LHPROP-G
กองทุนเปด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอรต้ี
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นโยบายการลงทุน
เนนลงทุนในหน{วยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือกองทุน B&I Global Real Estate Securities Fund 
(UCITS) Class S โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ ซึ่งกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนสวนใหญในหลักทรัพยที่
เกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพยและบริษัทที่เกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพย 

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื9อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”

ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
เนืYองจากกองทุน ไมไดปองกันความเสี่ยงทั้งจํานวน ผูลงทุนอาจขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเร่ิมแรกได

กองทุนมีนโยบายการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผูลงทุนอาจสูญเสีญเงินลงทนุจํานวนมาก

สัดสวนการลงทุนหลักทรัพยท่ีลงทุน

ดัชนีชี้วัดของกองทุนรวม (Benchmark) ►กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยน
เพืYอคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน

สถานการณการลงทุน
มุมมองการลงทุนจาก B&I Global Real Estate Securities Fund – Class S เนืYองจากการลงทุนใน REITs มีรายไดสมํ่าเสมอ จากสัญญาเชา
ระยะยาวจาก REITs หลากหลายประเภททั ้ง office, retail, warehouse หรือ infrastructure sector จึงใหผลตอบแทนที่คอนขางมั ่นคงแม ในชวง
เศรษฐกิจชะลอตัวและมีความผันผวน
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 ที่ปจจัยพื้นฐานไมเปลี่ยนเเปลงมากนักเเละมี Balance Sheet มีเงินทุนที่เเข็งเเรงและมีระดับหนี้สินตํ่า โดย Global 
REITs ยังคงน{าสนใจ จากผลตอบแทนและรายไดสมํ่าเสมอ จากสัญญาเชาระยะยาใน REITs หลากหลายประเภท  ทั้ง Residential, Data Center, 
industrial logistics & warehouse และ infrastructure sector จึงใหผลตอบแทนที่คอนขางมั่นคงแม ในชวงเศรษฐกิจชะลอตัว ปจจุบันการลงทุนใน 
Global REITs ใหผลตอบแทนจากเงินปนผลประมาณ 4% ตอป ซึ่งถือวาคอนขางสูงกวาคาเฉลี่ยสําหรับประเทศกลุมพัฒนาแลว
อยางไรก็ตาม เศรษฐกิจโลกยังคงชะลอตัวจากผลกระทบของ covid-19 แตมาตรการทางการเงิน และการคลังในการกระตุนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการทํา 
QE จากธนาคารกลางทั่วโลก และอัตราดอกเบี้ยที่อยูในระดับตํ่า ทําใหการลงทุนใน REITs มีแนวโนมดึงดูด fund flow ได และมีความน{าสนใจมากกวา
การลงทุนในพันธบัตรที่ใหผลตอบแทนในระดับตํ่า
ความกังวลเรืYอง second wave หลังเปดเมือง มีความเปนไปได แตจะไมสูงเทาการระบาดในครั้งแรก เพราะคนจะระวังตัวมากขึ้น เชน ใสหนากาก face 
shield และมีระยะหางทางสังคม ดังนั้น การปดเมือง หลัง second wave คงทําเปนสวนๆ เฉพาะที่มีคนติดเชื้อมาก เพืYอไมใหกระทบกับเศรษฐกิจมาก
เกินไป ตลาดจึงไมน{าปรับตัวลงแรงเหมือนที่ผานมา นอกจากนี้ นโยบายดอกเบี้ยตํ่า และสภาพคลองที่เพิ ่มขึ ้น ก็ชวยสนับสนุนใหมีคนเขามาซื้อ
สินทรัพยเสี่ยง ก็จะชวยสนับสนุนตลาดหุน และ  เชนเดียวกัน 
คําแนะนํา “ซื้อ” เนืYองจากระยะยาวสามารถไดรับผลตอบแทนอยางสมํ่าเสมอจากเงินปนผล และเปนการกระจายการลงทุนไปใน REITs ที่มี dividend 
growth สูงในกลุมประเทศพัฒนาแลว นอกจากนี้ ราคา Global  REITs ยังปรับขึ้นไมมากนักเมืYอเทียบกับตลาดหุน จึงมองเปนโอกาสซื้อ อยางไรก็ตาม 
กองทุน LHPROP-G เนนการเติบโตสูง จึงมีความผันผวนมากเหมือน growth stocks นักลงทุนควรมีระยะเวลาถือลงทุนอยางนอย 1-1.5 ปขึ้นไป

LHPROP-G
กองทุนเปด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอรต้ี

หน{วยลงทนุ B&I GLB REAL ESTATE SECURITIES FUND 94.77

อืY นๆ 5.23

หลกัทรัพย
%

ของ NAV
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ความนjาสนใจของกองทนุ 
“B&I Global Real Estate Securities Fund”

✅ B&I Capital AG เปน Asset Management ที่เชี่ยวชาญดานการลงทุนใน REITs หลายภูมิภาคทั่วโลก และ มี AUM 
เพ่ิมข้ึนอยางตอเนืYอง โดยกองทุน B&I Global Real Estate Securities Fund จดทะเบียนเปน UCITs Fund ใน Liechtenstein 
ตั้งแต 30 November 2015

✅ มีผลการดําเนินงานที่ดีกวาดัชนีชี้วัด (Benchmark) อยางตอเนื9อง โดยเฉพาะจากความสามารถในการเลือกหลักทรัพย 
(Securities Selection)

✅ เนนเลือกลงทุนในหลักทรัพยที่มีการเติบโตของเงินปนผลและผลตอบแทนโดยรวมที่สูง (High DPU growth + High Total 
Return) และมีแนวโนมเติบโตไปกับ Mega trend ของโลก

✅ ลงทุนใน sector ที่มีแนวโนมเติบโตสูงในอนาคตนอกเหนือจาก ตึก office หรือ retail sector 

E-Commerce & 
Logistics space

Self-storage

Cell Tower

Data Centre

Healthcare / 
Senior housing

เอกสารฉบับนี้จัดทําข้ึนเพืYอเผยแพรทั่วไป โดยจัดทําข้ึนจากแหลงขอมูลตางๆ ที่น{าเชืYอถือได ณ วันที่แสดงขอมูล ทั้งนี้ บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกตอง ความน{าเชืYอถือ 
และความสมบูรณของขอมูลทั้งหมด โดยบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงขอมูลทั้งหมดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื9อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”

Source : B&I Global Real Estate Securities Fund, Fact Sheet as of May 2020

LHPROP-G
กองทุนเปด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอรต้ี

ทางผูจัดการกองทุน B&I Capital มองวายังมี REITs ท่ีนjาสนใจในหลายกลุมอุตสาหกรรม

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

Office REITs ยังดําเนินการไดดี นอกจากนี้ สําหรับ Office sector นั้น สัญญาเชาสวนใหญจะเปนสัญญาระยะยาวซึ่ง
ชวยใหกระแสรายไดของ REITs มีความแน{นอนกวาหุน นอกจากนี้ สําหรับ Office sector นั้น สัญญาเชาสวนใหญจะเปน
สัญญาระยะยาวซ่ึงชวยใหกระแสรายไดของ REITs มีความแน{นอนกวาหุน

Healthcare REITs ในสวน Senior Housing REITs ไดรับผลกระทบจากการแพรกระจายของไวรัส เนืYองจากเปนสถานที่ที่
ตองทํางานกับผูสูงอายุ อยางไรก็ดี ในสวน Medical office building เชน Healthcare trust of America ซึ่งทํางานรวมกับ
บริษัททางการแพทยขนาดใหญ ก็มีความตองการที่สูงขึ้นอยางมาก เนืYองจากเปนอสังหาริมทรัพยที่จัดหาสถานที่เพืYอสราง
โรงพยาบาล บริษัทยา และนักวิจัยในการคิดคนยา และวัคซีน เพืYอคิดคนยารักษาโรคใหมๆ

Cold storage REITs หรือกองรีทใหเชาหองเย็นเก็บอาหาร เปน sector ที่ perform ไดดีที่สุดในเดือนนี้เนืYองจากความ
ตองการของที่ตองการอาหารที่เน{าเสียชาในยามที่รัฐบาลมีการประกาศปดเมืองและใหประชาชนอาศัยอยู ในที่พัก



5252

ที่มา : Source : B&I Global Real Estate Securities Fund, Fact Sheet as of Jun 2020 

Sector Weight (%)Country Allocation (%)

FX Exposure

“ กองทุน B&I Global Real Estate Securities Fund ”

LHPROP-G  
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 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด (“บริษัทจัดการ”) จัดทํา
เอกสารฉบับน้ีขึ้นเพืYอวัตถุประสงค ในการเผยแพรขอมูลใหกับผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืน โดยไมมุงหมายใหถือเปนคําเสนอหรือการเชิญชวนใหบุคคลใดทําการซื้อ และ/
หรือ ขายผลิตภัณฑดานการลงทุนประเภทตาง ๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และ
ไมถือเปนการใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี ่ยวกับการทําธุรกรรมที ่เกี ่ยวของกับ
ผลิตภัณฑดานการลงทุนของบริษัทตาง ๆ ตามที่ระบุไว ในเอกสารน้ีแตอยางใด 

 แมบริษัทจัดการจะได ใชความระมัดระวังตามสมควรเพืYอใหขอมูลดังกลาวมีความถูกตอง
และตรงกับวัตถุประสงคของการจัดทําเอกสารนี้ บริษัทจัดการและพนักงานของบริษัท
จัดการไมมีความรับผิดและจะไมรับผิดสําหรับความผิดพลาด ของขอมูลใด ๆ ที่เกิดขึ้น
ไมวาดวยเหตุใดก็ตาม รวมทั้งจะไมรับผิดสําหรับการกระทําใด ๆ ที่เกิดขึ้นบนพื้นฐาน
ของความเห็นหรือขอมูลที่ปรากฏอยู ในเอกสารฉบับนี้ บริษัทจัดการไมได ใหคํารับรอง
หรือรับประกัน ไมวาโดยชัดแจงหรือโดยปริยาย เกี ่ยวกับความถูกตอง แมนยํา 
น{าเชืYอถือ ทันตอเหตุการณ หรือความสมบูรณของขอมูลดังกลาวในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 บริษัทจัดการขอปฏิเสธความรับผิดทั ้งปวงที่เกิดหรืออาจเกิดขึ ้นในทุกกรณี ทั ้งนี้ 
ความเห็น บทวิเคราะหหรือการคาดคะเนตางๆ เกี ่ยวกับเหตุการณหรือผลการ
ดําเนินงานในอนาคตที่ปรากฏในเอกสารนี้ ไมถือเปนเครืYองยืนยันและอาจแตกตางจาก
เหตุการณหรือผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริงได 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิในขอมูลที่ปรากฏในเอกสารน้ีโดยหามมิใหผู ใดเผยแพร ทําซ้ํา 
ดัดแปลง ลอกเลียนแบบ อางอิง ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน หรือใชวิธีการใดก็ตาม เวน
แตจะไดรับอนุญาตลวงหนาจากบริษัทจัดการเปนลายลักษณอักษรกอน นอกจากนั้น 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ์ที ่จะทําการแก ไข ปรับปรุง เปลี ่ยนแปลง หรือเพิ ่มเติม
ขอความใดๆ ในเอกสารนี้ ไดตามที่บริษัทจัดการจะเห็นสมควร โดยไมจําเปนตองแจงให
ทราบลวงหนาแตอยางใด

 สําหรับนักลงทุนที่ตองการทราบขอมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดตอบริษัท
จัดการหรือผูดําเนินการขายที่ทานใชบริการ 

 ทานสามารถติดตอขอรับหนังสือช้ีชวน และหรือคูมือการลงทุนไดที่ บลจ. แลนด แอนด 
เฮาส โทร 02-286-3484 หรือ www.lhfund.co.th หรือ ติดตอที่ตัวแทนขายของทาน 

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื9อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน”

ขอสงวนสิทธิ์
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