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บทสรุปภาวะตลาด
สําหรับกองทุนตราสารหน้ีไทย

3

ภาวะตลาดตราสารหนี้เริ่มมีสภาพคลองมากขึ้นจาก
สถานการณการแพร ระบาดไวร ัส COVID-19 ใน
ประเทศไทยที่คอนขางคงที่ ขณะที่ มาตรการผอนคลาย
ของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) และ ธนาคาร
กลางตางๆ ทั่วโลกทําใหทิศทางอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น
คงอยู ในระดับต่ํา 

สําหรับตราสารหนี้ระยะยาว มีความนMาสนใจลงทุน
มากขึ้น โดยคาดวา กนง. อาจสามารถปรับลดอัตรา
ดอกเบี ้ยนโยบายลงเพิ ่มเติมอีกในปน ี ้ หากตัวเลข
เศรษฐกิจไดร ับผลกระทบจากการแพรระบาดไวร ัส 
COVID-19 มากกวาคาดการณ

อัตราผลตอบแทนตราสารหนี้เอกชนระดับคุณภาพที่
ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 
และสวนตางอัตราผลตอบแทนหุ นกู เทียบพันธบัตร
รัฐบาลที่สูงขึ้นจากสภาพคลองในตลาดตราสารหนี้ที่
ลดลงในชวงที่ผานมาทําใหหุนกูเอกชนเครดิตคุณภาพดี 
มีอัตราผลตอบแทนท่ีนMาสนใจนMาลงทุนมากข้ึน

ทั้งนี้ มาตรการเพืVอเพิ่มสภาพคลองของ ธปท. soft loan 
to Fund : BSF วงเงิน 4 แสนลาน) จะสามารถเพิ่มเพิ่ม
สภาพคลองแกภาคธุรกิจ และตลาดตราสารหนี้เอกชนใน
ระยะถัดไปได
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นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีคุณภาพสูง หรือตราสารทางการเงินอืVนๆ ที่จะครบกําหนดชําระคืนหรือมีอายุสัญญาไมเกิน    
397 วัน รวมถึงหลักทรัพยหรือทรัพยสินอืVนที่ ไมขัดตอกฎหมาย ก.ล.ต. นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขาย        
ในตางประเทศ โดยจะลงทุนไมเกินรอยละ 50 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยจะทําการปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจํานวน 
(Fully Hedge)

สัดสวนการลงทุนรายอุตสาหกรรม หลักทรัพยที่ลงทุน 5 อันดับแรก

LHMM-A
กองทุนเปด แอล เอช ตลาดเงิน 

พันธบตัรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที ่5/364/62 8.96

พันธบตัรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที ่53/182/62 8.71

พันธบตัรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที ่21/91/63 7.91

พันธบตัรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที ่25/91/63 5.20

พันธบตัรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที ่17/91/63 4.22

หลักทรัพย
%

ของ NAV

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื;อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน”
ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

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

ใหญ 3 แหง ไดแก ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย และธนาคารกสิกรไทย 45%

Fund Recommendation : 
แนวโนมตลาด
ภาวะตลาดตราสารหนี ้ เร ิ ่มม ีสภาพ
คลองมากขึ้นจากสถานการณการแพร
ระบาดไวรัส COVID-19 ในประเทศ
ไทยที ่คอนขางคงที ่ ขณะที ่มาตรการ
ผอนคลายของ ธปท. และ ธนาคาร
กลางตางๆ ทั่วโลกทําใหทิศทางอัตรา
ดอกเบ้ียระยะสั้นคงอยู ในระดับตํ่า 

คําแนะนําการลงทุน
สามารถ “ถือ” เพืVอเพิ่มสภาพ
คลอง เหมาะสําหรับเปนที ่พัก
เงินระยะสั้น

Portfolio Duration : 0.1679 ป

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

มุมมองการลงทุน
ในเดือน มิ.ย. กองทุนมีผลตอบแทน +0.04 หรือ 
+0.54% ตอป สูงกวาดัชนีชี้วัดที่ (+0.14% ตอป)
กองทุนยังคงการจัดพอรตใหเหมาะสมกับสถานการณ
ปจจุบัน โดยยังคงดํารงสัดสวนสภาพคลองสูง 
ปจจุบันเครดิตเฉลี่ยกองทุนที่ AA+ 
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พันธบตัรรัฐบาล ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 คร้ังที ่4 9.80

พันธบตัรรัฐบาลเพืVอการบริหารหนีเ้งินกู โครงการ ในปงบประมาณ
 พ.ศ. 2559 คร้ังที ่1

8.19

พันธบตัรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที ่8/364/62 6.48

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

4.33

พันธบตัรรัฐบาลเพืVอการบริหารหนี ้ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คร้ังที ่12

4.19

หลักทรัพย
%

ของ NAV

LHDEBT
กองทุนเปด แอล เอช ตราสารหน้ี

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

สัดสวนการลงทุนรายอตุสาหกรรม 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 เงื;อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน”
ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

Portfolio Duration : 1.6382 ป

* Morningstar overall rating ประเภท Short Term Bond ณ 30 มิ.ย. 63

จุดเดนของกองทุน LHDEBT 
☑ นโยบายการลงทุนเนนลงทุนแบบ active โดยเนนการกระจายการลงทุนในตราสารหนี้เอกชน และภาครัฐ
☑ ผลตอบแทนจากกําไรในการขายหนMวยลงทุนไมเสียภาษี (ชนิดสะสมมูลคา)
☑ มีสภาพคลองสูง และใชเงินลงทุนนอยเมืVอเทียบกับการลงทุนในหุนกูเอกชนโดยตรง (รับเงินคาขายคืน T+2)
☑ กองทุนมี 3 share classes ใหเลือก (ชนิดสะสมมูลคา จายปนผล และ รับซื้อหนMวยลงทุนอัตโนมัติ)

Fund Recommendation : 
แนวโนมตลาด
อ ัตราผลตอบแทนตราสารหน ี้
เอกชนระด ับค ุณภาพที ่ปร ับต ัว
เพ ิ ่มข ึ ้นตามอ ัตราผลตอบแทน
พันธบัตรร ัฐบาล และส วนต าง
อ ัตราผลตอบแทนห ุ  นก ู  เท ี ยบ
พันธบัตรรัฐบาลที่สูงขึ้น จากสภาพ
คลองในตลาดตราสารหนี้ที ่ลดลง
ในชวงที่ผานมา ทําใหหุนกูเอกชน
เ ค ร ด ิ ต ค ุ ณ ภ า พ ด ี  ม ี อ ั ต ร า
ผลตอบแทนที ่น MาสนใจนMาลงทุน
มากขึ้น

คําแนะนําการลงทุน
สามารถ “ถือ” โดยกองทุน
มีความเหมาะสําหรับผูลงทุน
ที ่สามารถรับความผันผวน
ของราคาไดระดับหนึ่ง

มุมมองการลงทุน
ในเดือน มิ.ย. กองทุนมีผลตอบแทน +0.01 หรือ +0.12% ตอป ตํ่า
กวาดัชนีชี้วัด (-2.60% ตอป)
กองทุนยังคงการจัดพอรตใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน โดย
ปรับลดสัดสวนการลงทุนในหุนกูเอกชน และตราสารภาครัฐในชวง
กอนหนา เพืVอเนนสภาพคลองของพอรตการลงทุน ซึ่งทําใหสามารถ
เขาสะสมหุนกูคุณภาพดีที่อัตราผลตอบแทนปรับสูงขึ้นมาเพิ่มเติมใน
ระยะถัดไป ทั้งนี้ คาดวาเมืVอสภาพคลองตราสารหนี้มากขึ้น สวนตาง
อัตราผลตอบแทนหุนกูเอกชนคุณภาพดีจะกลับมาแคบลงเนืVองจาก 
พฤติกรรม search for yield ในภาวะอัตราดอกเบ้ียตํ่าอีกคร้ัง 
ปจจุบัน LHDEBT เนนลงทุนหุนกูเอกชนคุณภาพในประเทศ อันดับ
เครดิต A- ขึ้นไป 
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ต๋ัวแลกเงินของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จํา กัด (มหาชน) ครบ
กํา หนดวันที ่ 30 ม.ิย. 2563

8.20

พันธบตัรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที ่6/182/63 8.17

พันธบตัรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที ่22/91/63 7.83

พันธบตัรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที ่19/91/63 5.22

พันธบตัรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที ่22/182/63 3.84

หลักทรัพย
%

ของ NAV

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

LHSTPLUS-A
กองทุนเปด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะส้ัน พลัส 

สัดสวนการลงทุนรายอตุสาหกรรม 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 เงื;อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน”
ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

Portfolio Duration : 0.2372 ป

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

Fund Recommendation : 
แนวโนมตลาด
ภาวะตลาดตราสารหนี ้ เร ิ ่มม ีสภาพ
คลองมากขึ้นาจากสถานการณการแพร
ระบาดไวรัส COVID-19 ในประเทศ
ไทยที ่คอนขางคงที ่ ขณะที ่มาตรการ
ผอนคลายของ ธปท. และ ธนาคาร
กลางตางๆ ทั่วโลกทําใหทิศทางอัตรา
ดอกเบ้ียระยะสั้นคงอยู ในระดับตํ่า 

คําแนะนําการลงทุน
สามารถ “ถือ” เพืVอเพิ่มสภาพ
คลอง เหมาะสําหรับเปนที ่พัก
เง ิ น ระยะส ั ้ น  โดยผ ู  ล งท ุน
สามารถรับความผันผวนของ
ราคาไดบาง 

มุมมองการลงทุน
ในเดือน มิ.ย. กองทุนมีผลตอบแทน +0.07 หรือ 
+0.81% ตอป สูงกวาดัชนีชี้วัดที่ (+0.09% ตอป)
กองทุนยังคงการจัดพอรตใหเหมาะสมกับสถานการณ
ปจจุบัน โดยกองทุนยังคงเนนดํารงสัดสวนสภาพคลอง
สูง โดยมีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้นกวารอยละ 40 
ของมูลคาสินทรัพยสุทธิ และตราสารหนี้คุณภาพสูง
ปจจุบันเครดิตเฉลี่ยกองทุนที่ AA-
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ในชวง 1 เดือนที่ผานมา SET Index ฟนตัวไดดีที่ +7% สอดคลองกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่     
ฟนตัวไดดีตอเนืVอง เห็นไดจากดัชนี PMI (Purchasing Manager’s Index) ซึ่งเปนดัชนีชี้วัดสภาวะ
เศรษฐกิจในเชิงของการคาดการณและสถานการณโดยรวมรายบริษัทในปจจุบันมีการปรับตัวดีขึ้น    
ทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศจีนที่ปรับตัวสูงขึ ้นกวากอนมาตรการ Lockdown จากการระบาดของ 
Covid-19 แลว 

สําหรับประเทศไทย ดัชนีมีการปรับตัวดีขึ้นในระดับกลางเทียบกับภูมิภาค ทั้งนี้ ปจจัยสําคัญที่จะชวย
หนุนสภาวะเศรษฐกิจในชวงตอไป คือ มาตรการกระตุนเศรษฐกิจทั้งนโยบายการเงินและการคลังที่ 
กประเทศทํารวมกันในสัดสวนเชิงเปรียบเทียบที่มากกวาในอดีตอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งทิศทางของ        
การกระตุนเศรษฐกิจดวยมาตรการดังกลาวผูดําเนินนโยบาย (Policy Maker) ไดวางแผนเพืVอเตรียม
ความพรอม ซึ่งทําใหเกิดสภาพคลองในระบบการเงินมากประกอบกับระดับอัตราดอกเบี้ยที่ตํ่า ทําให
คาดวาสินทรัพยเสี ่ยงจะสามารถปรับตัวขึ ้นไดดี อีกทั ้งธนาคารกลางทั ่วโลกก็ทําหนาที ่รักษา
เสถียรภาพไดเปนอยางดี เนืVองจากระดับของอัตราเงินเฟอที่ยังคงอยู ในระดับที่ตํ่าอยู ทําใหมองวาการ
เติบโตของเศรษฐกิจนั้นมีเสถียรภาพที่ดีกวาในอดีต 

กําไรของบริษัทจดทะเบียนตามการประมาณการณของนักวิเคราะหเองก็มีโอกาสปรับตัวในทิศทางที่
ดีขึ้นเปนลําดับ เนืVองจากคาดวาระดับกําไรจะทําจุดตํ่าสุดในไตรมาสที่ 2/63 นี้ ตามกราฟดานลาง 
โดยกําไรตามการประมาณของนักวิเคราะห (Bloomberg Earnings Estimates) ตั้งแตเดือน มิ.ย. 
เปนตนมา มีแนวโนมที่ดี นําโดย ฮองกง สหรัฐฯ จีน และ เกาหลี สวนไทยแมยังปรับลงประมาณ 3% 
แตเปนการปรับลงที่นอยอยางมากเมืVอเทียบกับชวงตนปที่ผานมา ซึ่งแม ไทยจะมีการปรับกําไรลงมาก
ที่สุด แตก็จะมี Upside หรือมีการฟนตัวที่แรงกวาประเทศอืVนเชนกัน ดังนั้น บนเงืVอนไขที่ Downside 
จํากัด จึงมองวาเปนโอกาสที่ดีที่จะเขาลงทุนในหุนไทย ทําใหมองวาหุนไทยจะมีภาพที่ดีขึ้นและมอง
ระดับเปาของดัชนีคลาดหลักทรัพย หรือ SET Index ไวที่ 1,450 - 1,480 จุด สําหรับป 2563 นี้

ที่มา : LHFund



8

บทสรุปภาวะตลาด
สําหรับกองทุนหุนไทย

8

การฟนตัวของตลาดหุนในชวงที่ผานมาเปนไปตามปกติของกลไกในระบบเศรษฐกิจ ที่การคาดการณของนักลงทุนจะนํามากอนการ   
ฟนตัวของเศรษฐกิจจริง หรือกลาวไดวา Smart Money จะเปนคนที่เขาใจในกลไกตลาดไดลวงหนากอนที่ตัวเลขทางเศรษฐกิจจริงจะออกมา 
ดังนั้น ทิศทางตลาดหุนในปจจุบันจึงแสดงใหเห็นวานักลงทุนมองการฟนตัวของเศรษฐกิจวาจะมีแนวโนมที่ดีกวาคาด รวมถึงระดับ Valuation 
ของตลาดหุนไทยเมืVอพิจารณาถึงระดับกําไรของตลาดหลักทรัพย (SET Index) ป 2564 จะอยู ในระดับที่ยังคงนMาสนใจและเหมาะสมกับการ
ลงทุน

ภาพระยะสั้นราคาอาจมีการพักตัว จึงเปนโอกาสที่จะเขาสะสมในหุนที่ดี ซึ่งการลงทุนระยะยาวจะสรางผลตอบแทนไดอยางมีนัยยะสําคัญ
บนความเสี่ยงที่ควบคุมได การลงทุนหรือคาดการณ ในระยะสั้นเกินไปมีโอกาสที่สูงอยางมากที่จะทําใหรับรูการขาดทุนโดยไมจําเปน และทํา
ใหการลงทุนระยะยาวมีผลตอบแทนที่ตํ่ากวาปกติอยางมีนัยยะสําคัญ

โดยสรุป เรามองทิศทางเศรษฐกิจและตลาดทุนเปนทิศทางขาขึ้นในระยะยาว บนมุมมองทางเศรษฐกิจในภาพใหญที่จะฟนตัวตอเนืVองไดดี 
อยางไรก็ตาม ยังคงตองจับตาดูทิศทางทางปจจัยทางเศรษฐกิจอยางใกลชิดที่คาดวาจะมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ ไมวาจะเปนการฟนตัว
ทางเศรษฐกิจ โดยจะเห็นไดชัดจากการประมาณการณของบริษัทจดทะเบียนหลังการประกาศงบไตรมาส 2/63 ในชวงปลายเดือน         
ก.ค. - ส.ค. นี้ สวนปจจัยในตางประเทศที่ตองจับตามองจะเปนประเด็นสงครามการคาระหวางจีนกับสหรัฐ และการเลือกตั้งประธานาธิบดี
ของสหรัฐ เปนตน เพืVอใหสามารถปรับกลยุทธการลงทุนไดทันทวงทีและสรางผลตอบแทนและประโยชนสูงสุดแกผูถือหนMวยในระยะยาว

ที่มา : LHFund

มุมมองตอภาวะเศรษฐกิจไทยและ
มาตราการตางๆ ที่มีตอการแพรระบาด
ของ Covid-19 ที่มองวาจะมีมาตรการ
ผอนคลายอย างต อเน ื Vอง ล าส ุดได
ปลดล็อก Phase 5 ไปแลวในวันที ่ 1 
ก.ค. 63 และคาดวาการแพรระบาด
ระลอก 2 ม ี โอกาสเก ิดข ึ ้ น ได ยาก 
เนืVองจากมีการรับมือไดดีขึ ้นอยางมาก 
อีกทั้งวัคซีนในจีนไดรับการรับรองแลว 
ทําใหคาดวาเศรษฐกิจมีโอกาสที่จะฟน
ตัวเปน V-shaped ได ในปนี้ ซึ่งทางเรา
มองวาปจจัยดังกลาวจะเปนปจจัยบวก
ตอตลาดหุนอยางมากอยางมีนัยสําคัญ 
รวมถ ึง เศรษฐก ิจ ไทยท ี ่พ ึ ่ งพ ิ งการ
ทองเที่ยวในระดับที่สูงดวยเชนกัน

ราคาสินทรัพยเสี ่ยงมีการฟนตัวได
ดีกวาคาดการณมาก ความรอนแรง
ของราคาหุนมีความเปนไปไดสูงที่จะเห็น
การขายทํากําไรในชวงสั้น แตเรายังมอง
ภาพใหญวาเปนทิศทางขาขึ้น
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หุนสามญับริษัท ปตท. จํา กัด (มหาชน) 6.07

หุนสามญับริษัท แอดวานซ  อินโฟร  เซอร วิส จํา กัด (มหาชน) 5.93

หุนสามญับริษัท อินทชั โฮลด้ิงส  จํา กัด (มหาชน) 5.92

หุนสามญับริษัท ราช กรุ ป จํา กัด (มหาชน) 5.86

หุนสามญับริษัท ซี.พ.ีออลล   จํา กัด (มหาชน) 5.86

หลักทรัพย
%

ของ NAV

LHSTRATEGY
กองทุนเปด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี

สัดสวนการลงทุนรายอตุสาหกรรม หลักทรัพยที่ลงทุน

นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 
โดยเนนการลงทุนดวยการสรางกลุมหลักทรัพยที่กองทุนลงทุนใหมีความผันผวนตํ่า เพืVอลดความผันผวนของการลงทุนโดยรวม     
ของกองทุนใหอยู ในระดับตํ่าที่สุดโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
สําหรับหลักเกณฑ ในการพิจารณาหุนที่มีความผันผวนตํ่าอยูภายใตเงืVอนไขที่บริษัทจัดการกําหนด อาทิเชน หุนที่มีความเคลืVอนไหวของราคา    
เมืVอเทียบกับดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยคอนขางตํ่า (Low Beta) และ/หรือ หุนที่มีความเสี่ยงจากการลงทุนคอนขางตํ่า (Low VaR) 
และ/หรือ หุนที่มีอัตราการจายเงินปนผลสูงและ/หรือมีอัตราการเติบโตของอัตราการจายเงินปนผลสูง

ดัชนีช้ีวัดของกองทุน (Benchmark) 
► SET TRI 100%

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

ประวัติการจายเงินปนผล* 

* Morningstar overall rating ประเภท Equity Large-Cap ณ 30 มิ.ย. 63

ครั้งท่ี 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1

ป 2560 2561 2562 2563
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0.25
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0.15 0.15
0.10

0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
อัตราหนfวยละ/บาท

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื;อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน”
ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

คําแนะนําการลงทุน :
กลยุทธการลงทุน
กองทุนไดมีการปรับกลยุทธการลงทุนโดยการเพิ่มสัดสวนการ
ลงทุนในหุนเพิ่มขึ้นเล็กนอย รวมถึงไดเพิ่ม Portfolio Beta ดวย
เชนกันเนืVองจาก LHFUND มีมุมมองเชิงบวกตอตลาดหุนมากขึ้น 
จากการผอนคลายมาตรการ lockdown และความคืบหนาของ
การคิดคนวัคซีน ประกอบกับมีการลดสัดสวนในหุ นประเภท 
Defensive ลงเนืVองจากจะใหผลตอบแทนที่ตํ ่ากวาหุนกลุมอื Vน
กรณีที่ตลาดปรับขึ้นอยางมีแนวโนมขัดเจน

คําแนะนําการลงทุน
“ถือ” สําหรับผูที ่ตองการลงทุนในหุนเพืVอผลตอบแทนที่ดี ใน
ระยะยาวแตรับความเสี่ยงได ไมมาก และรอจังหวะเพืVอเขาลงทุน
ได โดยเหมาะสมสําหรับการลงทุนระยะยาวตั้งแต 1 ปขึ ้นไป    
เพืVอผลตอบแทนที่ดี

* เฉพาะ LHSTRATEGY-D
กองทุนมีนโยบายการจายเงินปนผลไมเกิน 12 คร้ัง ตอป 
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หุนสามญับริษัท ปตท. จํา กัด (มหาชน) 7.44

หุนสามญับริษัท ทาอากาศยานไทย จํา กัด (มหาชน) 4.93

หุนสามญับริษัท ซี.พี.ออลล   จํา กัด (มหาชน) 3.95

หุนสามญับริษัท แอดวานซ  อินโฟร  เซอร วิส จํา กัด (มหาชน) 3.77

หุนสามญับริษัท ศรีตรังโกลฟส  (ประเทศไทย) จํา กัด (มหาชน) 3.65

หลักทรัพย
%

ของ NAV

LHGROWTH
กองทุนเปด แอล เอช โกรท

สัดสวนการลงทุนรายอตุสาหกรรม หลักทรัพยที่ลงทุน

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

ดัชนีช้ีวัดของกองทุน (Benchmark) 
► SET TRI 100%

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

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื;อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน”
ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

คําแนะนําการลงทุน :
กลยุทธการลงทุน
กองทุนคงสัดสวนการลงทุนในตราสารทุนที่ระดับ 90–95% 
ตามความคาดหวังตอการฟนตัวทางเศรษฐกิจ และการคนพบ
วัคซีนหรือยารักษาไวรัส Covid-19 โดยเนนลงทุนในหุนขนาด
กลาง-เล็กที่ ไดรับผลกระทบจํากัดจากการแพรระบาดของไวรัสโค
วิด-19 หรือมีโอกาสฟ นตัวไดเร็ว เช น หุ นกลุ มอาหารและ
เครืVองดืVม คาปลีก 

คําแนะนําการลงทุน
“ซื้อ”  โดยแนะนําใหเขาซื้อเพืVอลงทุนระยะยาวตั้งแต 1 ปขึ้นไป 
ซึ่งกองทุนนี้เหมาะกับผูที่ตองการลงทุนในหุน และรับความเสี่ยง
ไดสูง เนืVองจากเนนการลงทุนในหุนเติบโตที่มีความผันผวนของ
ราคาคอนขางสูง

ประวัติการจายเงินปนผล* 

* เฉพาะ LHGROWTH-D
กองทุนมีนโยบายการจายเงินปนผลไมเกิน 12 ครั้ง ตอป 

ครั้งท่ี 1 2 1 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 1

ป 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

* Morningstar overall rating ประเภท Equity Large-Cap ณ 30 มิ.ย. 63
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ขอมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563

หุนสามญับริษัท ปตท. จํา กัด (มหาชน) 6.95

หุนสามญับริษัท ทาอากาศยานไทย จํา กัด (มหาชน) 5.91

หุนสามญับริษัท ศรีตรังโกลฟส  (ประเทศไทย) จํา กัด (มหาชน) 3.83

หุนสามญับริษัท แอดวานซ  อินโฟร  เซอร วิส จํา กัด (มหาชน) 3.72

หุนสามญับริษัท ปนูซิเมนต ไทย จํา กัด (มหาชน) 3.69

หลักทรัพย
%

ของ NAV

LHEQD
กองทุนเปด แอล เอช หุนปนผล

สัดสวนการลงทุนรายอตุสาหกรรม หลักทรัพยที่ลงทุน

นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่มีประวัติการจายเงินปนผล และมีแนวโนมการจายเงินปนผลที่ดี 
โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม โดยมีหลักเกณฑการคัดเลือกหลักทรัพย ดังนี้

• ประวัติการจายเงินปนผลในอดีต ประมาณ 1-5 ปยอนหลัง
• ผลประกอบการในปจจุบันและในอนาคต
• แนวโนมการจายเงินปนผลในอนาคต

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื;อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน”
ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

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

ดัชนีช้ีวัดของกองทุน (Benchmark) ► SETHD Total Return Index 100%

ประวัติการจายเงินปนผล* 

คําแนะนําการลงทุน :
กลยุทธการลงทุน ณ ปจจุบัน
ในช วงท ี ่ผ  านมาสถานการณ การแพร ระบาดของเช ื ้ อ ไวร ัส     
COVID-19 มีแนวโนมที่ดีขึ้น กองทุนไดมีการเพิ่มนํ้าหนักการลงทุน
ในกลุ มหุ นที ่ ไดรับประโยชนจากการคลายมาตรการ Lockdown 
รวมถึงกลุมที่ ไดรับแรงหนุนจากนโยบายกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล 
รวมวงเงิน 1.9 ลานลานบาท นอกจากนี้ การผอนคลายทางการเงิน
และการอัดฉีดสภาพคลองเขาสู ระบบของธนาคารกลางในหลาย
ประเทศ ทําใหสภาพคลองในตลาดอยู ในระดับสูง สงผลบวกตอ
สินทรัพยเสี ่ยง โดยกองทุนไดมีการเพิ ่มสัดสวนในหุ นกลุ มที ่มี 
Valuation ที่ถูกและยังคงมีปจจัยพ้ืนฐานที่ดี รวมถึงมีการซื้อขายหุน
เพืVอทํากําไรตามจังหวะตลาด

คําแนะนําการลงทุน
“ซื้อ” เพืVอการลงทุนระยะเวลาตั้งแต 1 ปขึ้นไป ซึ่งกองทุนนี้
เหมาะกับผู ที ่ตองการลงทุนในหุ นขนาดใหญหรือ Blue Chip 
stock และหุนที่มีการจายปนผลที่ดี

* เฉพาะ LHEQD-D
กองทุนมีนโยบายการจายเงินปนผลไมเกิน 12 ครั้ง ตอป 

ครั้งท่ี 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1

ป 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

* Morningstar overall rating ประเภท Equity Large-Cap ณ 30 มิ.ย. 63
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ขอมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563

หุนสามญับริษัท ปตท. จํา กัด (มหาชน) 6.95

หุนสามญับริษัท ทาอากาศยานไทย จํา กัด (มหาชน) 5.89

หุนสามญับริษัท ปนูซิเมนต ไทย จํา กัด (มหาชน) 3.72

หุนสามญับริษัท แอดวานซ  อินโฟร  เซอร วิส จํา กัด (มหาชน) 3.72

หุนสามญับริษัท ศรีตรังโกลฟส  (ประเทศไทย) จํา กัด (มหาชน) 3.56

หลักทรัพย
%

ของ NAV

LHEQDPLUS
กองทุนเปด แอล เอช หุนปนผล พลัส

สัดสวนการลงทุนรายอตุสาหกรรม หลักทรัพยที่ลงทุน

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

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื;อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน”
ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

ดัชนีช้ีวัดของกองทุน (Benchmark) 
► SETHD Total Return Index 100%

หมายเหตุ :  ผูถือหนfวยลงทุนที่อยูในทะเบียนรายชื;อกองทุนเปด LHEQDPLUS และลงทุนในหนfวยลงทุนต้ังแต 150,000 บาทข้ึนไป มีสิทธิไดรับความคุมครองชีวิตและสุขภาพ 

คําแนะนําการลงทุน :
กลยุทธการลงทุน ณ ปจจุบัน
ในช วงที ่ผ านมาสถานการณการแพรระบาดของเช ื ้อไวร ัส     
COVID-19 มีแนวโนมที่ดีขึ ้น กองทุนไดมีการเพิ่มนํ้าหนักการ
ลงทุนในกลุ มหุ นท ี ่ ได ร ับประโยชนจากการคลายมาตรการ 
Lockdown รวมถึงกลุ มที ่ ได รับแรงหนุนจากนโยบายกระตุ น
เศรษฐกิจของรัฐบาล รวมวงเงิน 1.9 ลานลานบาท นอกจากนี้ 
การผอนคลายทางการเงินและการอัดฉีดสภาพคลองเขาสูระบบ
ของธนาคารกลางในหลายประเทศ ทําใหสภาพคลองในตลาดอยู
ในระดับสูง สงผลบวกตอสินทรัพยเสี่ยง โดยกองทุนไดมีการเพิ่ม
สัดสวนในหุนกลุมที่มี Valuation ที่ถูกและยังคงมีปจจัยพื้นฐานที่
ดี รวมถึงมีการซื้อขายหุนเพืVอทํากําไรตามจังหวะตลาด

คําแนะนําการลงทุน
“ซื้อ” เพืVอการลงทุนระยะเวลาตั้งแต 1 ปขึ้นไป ซึ่งกองทุนนี้
เหมาะกับผู ที ่ตองการลงทุนในหุ นขนาดใหญหรือ Blue Chip 
stock และหุนที่มีการจายปนผลที่ดี
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ขอมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563

หุนสามญับริษัท ปตท. จํา กัด (มหาชน) 6.96

หุนสามญับริษัท ศรีตรังโกลฟส  (ประเทศไทย) จํา กัด (มหาชน) 4.88

หุนสามญับริษัท ทาอากาศยานไทย จํา กัด (มหาชน) 4.71

หุนสามญับริษัท แอดวานซ  อินโฟร  เซอร วิส จํา กัด (มหาชน) 4.08

หุนสามญับริษัท ทคิีวเอ็ม คอร ปอเรช่ัน จํา กัด (มหาชน) 3.86

หลักทรัพย
%

ของ NAV

LHTOPPICK
กองทุนเปด แอล เอช ท็อปพิค

สัดสวนการลงทุนรายอตุสาหกรรม หลักทรัพยที่ลงทุน

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

หรือผลกําไรที่สูงขึ้น 

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื;อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน”
ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

ดัชนีช้ีวัดของกองทุน (Benchmark) 
►  SET TRI 100%

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

ประวัติการจายเงินปนผล* 

คําแนะนําการลงทุน :
กลยุทธการลงทุน 
ทางกองทุนไดเนนการลงทุนแบบเพิ่มสัดสวนการลงทุนในจังหวะ
ที่ตลาดปรับฐาน รวมถึงปรับพอรตการลงทุนโดยเพิ่มหุนของกลุม
บริษัทที ่คาดวาจะไดรับผลกระทบจํากัด หรือคาดฟ นตัวจาก
ผลกระทบจากการแพรระบาด COVID-19 ได อยางรวดเร็ว 
รวมถึงเน นลงทุนในกลุ มที ่จะกลับมาเติบโตในปหนาอยาง
แข็งแกรง

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

* เฉพาะ LHTOPPICK-D
กองทุนมีนโยบายการจายเงินปนผลไมเกิน 12 ครั้ง ตอป 
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ครั้งท่ี 1 2 1 1

ป 2560 2561 2563
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ขอมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563

หุนสามญับริษัท เมก า ไลฟไซแอ็นซ  จํา กัด (มหาชน) 2.90

หุนสามญับริษัท ปนูซิเมนต ไทย จํา กัด (มหาชน) 2.26

หุนสามญับริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํา กัด (มหาชน) 2.25

หุนสามญับริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํา กัด (มหาชน) 2.25

หุนสามญับริษัท โฮม โปรดักส  เซ็นเตอร  จํา กัด (มหาชน) 2.24

หลักทรัพย
%

ของ NAV

LHESG
กองทุนเปด แอล เอช หุนไทย ESG

สัดสวนการลงทุนรายอตุสาหกรรม หลักทรัพยที่ลงทุน

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

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื;อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน”
ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

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

ชนิดหนfวยลงทุน : LHESG-A ชนิดบุคคลธรรมดา
LHESG-IR ชนิดสถาบัน

คําแนะนําการลงทุน :
กลยุทธการลงทุน ณ ปจจุบัน
ได ปร ับเพ ิ ่มส ัดสวนการลงท ุนจากระด ับท ี ่ประมาณรอยละ        
95 - 96 ในชวงที่ตลาดปรับตัวลงมาเปนที่ระดับรอยละ 98 - 99 
เพืVอใหมีผลตอบแทนที่ ใกลเคียงกับดัชนีชี้วัดมากที่สุด

คําแนะนําการลงทุน
“ซื้อ” เพืVอการลงทุนระยะยาวตั้งแต 1 ปขึ้นไป เนืVองจากขอมูล  
ในอดีตของหุนกลุมประเภท ESG ในตลาดโลกใหผลตอบแทนที่
ดีกวาดัชนีตลาดหลักทรัพยและดีกวาหุนที่ ไมไดจัดในกลุม ESG  
รวมทั้ง หุนกลุม ESG นี้มีความเหมาะสมสําหรับการลงทุนระยะ
ยาวเนืVองจากมีความย่ังยืนทางธุรกิจสูง
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ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

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

ลงทุนใน REITs ไทยเพียงอยางเดียว ... อาจมีความเส่ียงในการขาดทุน
จากการขาดสภาพคลอง

แนวโนมตลาดหุน

มุมมองตอภาวะเศรษฐกิจไทยและมาตราการตางๆ ที่มีตอการ
แพรระบาดของ Covid-19 ที่มองวาจะมีมาตรการผอนคลายอยาง
ตอเนืVองลาสุดไดปลดล็อก Phase 5 ไปแลวในวันที่ 1 ก.ค. 63 และ
คาดวาการแพรระบาดระลอก 2 มีโอกาสเกิดขึ้นไดยาก เนืVองจากมี
การรับมือไดดีขึ้นอยางมาก อีกทั้งวัคซีนในจีนไดรับการรับรองแลว 
ทําใหคาดวาเศรษฐกิจมีโอกาสที่จะฟนตัวเปน V-shaped ได ในปนี้ 
ซึ่งทางเรามองวาปจจัยดังกลาวจะเปนปจจัยบวกตอตลาดหุนอยาง
มากอยางมีนัยสําคัญ รวมถึงเศรษฐกิจไทยที่พึ่งพิงการทองเที่ยวใน
ระดับที่สูงดวยเชนกัน

ราคาสินทรัพยเสี่ยงมีการฟนตัวไดดีกวาคาดการณมาก ความ
รอนแรงของราคาหุนมีความเปนไปไดสูงที่จะเห็นการขายทํากําไร
ในชวงสั้น แตเรายังมองภาพใหญวาเปนทิศทางขาขึ้น ซึ่งการฟนตัว
ของตลาดหุ นในชวงที ่ผานมาเปนไปตามปกติของกลไกในระบบ
เศรษฐกิจที่การคาดการณของนักลงทุนจะนํามากอนการฟนตัวของ
เศรษฐกิจจริง หรือกลาวไดวา Smart Money จะเปนคนที่เขาใจใน
กลไกตลาดไดลวงหนากอนประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจจริง ดังนั้น 
ทิศทางตลาดหุนในปจจุบันจึงแสดงใหเห็นวานักลงทุนมองการฟน
ตัวของเศรษฐกิจวาจะมีแนวโนมที่ดีกวาคาด รวมถึงระดับ Valuation 
ของตลาดหุนไทยเมืVอพิจารณาถึงระดับกําไรของตลาดหลักทรัพย 
(SET Index) ป 2563 จะอยู ในระดับที่ยังคงนMาสนใจและเหมาะสม
กับการลงทุน

ภาพระยะสั้นราคาอาจมีการพักตัว จึงเปนโอกาสที่จะเขาสะสมใน
หุนที่ดี ซึ่งการลงทุนระยะยาวจะสรางผลตอบแทนไดอยางมีนัยยะ
สําคัญบนความเสี่ยงที่ควบคุมได การลงทุนหรือคาดการณในระยะ
สั้นเกินไป มีโอกาสที่สูงอยางมากที่จะทําใหรับรู การขาดทุนโดย       
ไมจําเปน และทําใหการลงทุนระยะยาวมีผลตอบแทนที่ตํ่ากวาปกติ
อยางมีนัยยะสําคัญ

โดยสรุป เรามองทิศทางเศรษฐกิจและตลาดทุนเปนทิศทางขาขึ้นใน
ระยะยาว บนมุมมองทางเศรษฐกิจในภาพใหญที่จะฟนตัวตอเนืVองได
ดี อยางไรก็ตาม ยังคงตองจับตาดูทิศทางทางปจจัยทางเศรษฐกิจ
อยางใกลชิดที่คาดวาจะมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ ไมวาจะเปน
การฟนตัวทางเศรษฐกิจ โดยจะเห็นไดชัดจากการประมาณการณของ
บริษัทจดทะเบียนหลังการประกาศงบ ไตรมาส 2/63 ในชวงปลาย
เดือน ก.ค. - ส.ค. นี้ สวนปจจัยในตางประเทศที่ตองจับตามองจะ
เปนประเด็นสงครามการคาระหวางจีนกับสหรัฐ และการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีของสหรัฐ เปนตน เพืVอใหสามารถปรับกลยุทธการ
ลงทุนไดทันทวงที และสรางผลตอบแทนและประโยชนสูงสุดแก    
ผูถือหนMวยในระยะยาว

มุมมองการลงทนุใน REITs 
และตราสารหนี ้

ในเดือนมิถุนายนที่ผานมา PF&REIT Index ปรับลดลง -6% 
มากกวา SET Index ที ่ลดลง -0.3% โดยเปนการขายทํากําไร       
ในกลุมกองทุนขนาดใหญ หลังจากปรับเพิ่มขึ้นกวา 30% จากจุด
ตํ ่าสุดในชวงปลายเดือนมีนาคม ที ่ระดับ 161 จุด และขึ ้นไป        
ทําจุดสูงสุดที่ 211 ในชวงตนเดือนมิถุนายน 
การคลายล็อก Phase 5 ในวันที่ 1 ก.ค. เปนการเปดเมืองอยาง
เต็มรูปแบบ ซึ ่งจะทําให Traffic ของทุกภาคสวนเพิ ่มขึ ้นอยางมี     
นัยยะสําคัญจนเขาสูสภาวะปกติ พรอมทั้งมี Pent-up Demand 
หรือ ความตองการที ่ถูกกดไว ที ่จะทําใหมี Demand ที ่อาจจะ
มากกว าภาวะปกติ ในช วงแรก มองว ากล ุ ม REITs จะได ร ับ
ผลประโยชน ทั้งจากเชิง Sentiment และ เชิงพื้นฐานปรับตัวดีขึ้น
ตอเนืVอง โดย traffic ของหางสรรพสินคาเริ่มกลับมาเพิ่มขึ ้นจาก 
20-30% เปนประมาณ 70-80% จากชวงกอน Covid-19 หลัง
ผอนคลาย lockdown นMาจะทําให คาเชาที่เคยปรับลดใหกับผูเชา 
ทยอยปรับเพ่ิมขึ้นได ในชวงนี้ ซึ่งจะเปนบวกกับกลุม retail (สัดสวน
ประมาณ 1/3 ของ PF&REIT Index )
ในแง valuation ถือวานfาสนใจ หลังจากชวงเดือนที ่ผ านมา
ปรับตัวลดลง ประมาณ -6% จากแรงขายทํากําไร โดยปจจุบัน 
PF&REIT Index ที่ระดับตํ่ากวา 200 จุด ถือวานMาสนใจลงทุน คิด
เปนอัตราผลตอบแทนจากเงินปนผลประมาณ 4% ในป 2563 และ 
5.5% ในป 2564 นMาสนใจกวาการลงทุนในตราสารหนี้คอนขางมาก 
ทั้งนี้ คาดวา PF&REIT Index จะเคลืVอนไหวในกรอบ 190-210 จุด
ในชวงที่เหลือของป 2563 และมีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่ 230 จุด    
ในปหนา 
ภาวะตลาดตราสารหนี้ เริ่มมีสภาพคลองมากขึ้นจากสถานการณ
การแพรระบาดไวรัส COVID-19 ในประเทศไทยที ่คอนขางคงที่ 
ขณะที่ มาตรการผอนคลายของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) 
และ ธนาคารกลางตางๆ ทั่วโลกทําใหทิศทางอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น
คงอยูในระดับตํ่า 
สําหรับตราสารหนี้ระยะยาว มีความนMาสนใจลงทุนมากขึ้น โดย
คาดวา กนง. อาจสามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพิ่มเติม
อีกในปนี้ หากตัวเลขเศรษฐกิจไดรับผลกระทบจากการแพรระบาด
ไวรัส COVID-19 มากกวาคาดการณ
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ขอมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563

นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหนMวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและ/หรือหนMวยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานและ/หรือหนMวยทรัสต 
ของทรัสตเพืVอการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและ/หรือตราสารแหงทุนที่มีปจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีแนวโนมจายเงินปนผลสูง โดยเฉลี่ยใน
รอบปบัญชีไมเกินรอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน

หลักทรัพยท่ีลงทุน 5 อันดับแรก

LHIP-D
กองทุนเปด แอล เอช ม่ันคง 

กลยุทธการลงทุน ณ ปจจุบัน

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื;อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน”
ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

ดัชนีชี้วัดของกองทุนรวม (Benchmark)

ประวัติการจายปนผล 

3 นโยบายการจายเงินปนผล : ไมเกินปละ 12 คร้ัง

ครั้งท่ี 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6

ป 2559 2560 2561 2562

0.15 0.15 0.15 0.15 0.15

0.1 0.09

0.15

0.05 0.05 0.05 0.05

0.15

0.1 0.1 0.1 0.1

0

0.05

0.1

0.15

0.2

อัตราหนfวยละ (บาท)

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

หนMวยลงทนุในทรัสต เพืVอการลงทนุในสิทธิการเช าอสังหาริมทรัพย  CPN 
รีเทล โกรท

5.77

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

5.70

หนMวยลงทนุในกองทนุรวมโครงสร างพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 5.57

หนMวยลงทนุในกองทนุรวมอสังหาริมทรัพย และสิทธิการเช าเทสโก  โลตัส 
รีเทล โกรท

5.57

หนMวยลงทนุในทรัสต เพืVอการลงทนุในอสังหาริมทรัพย และสิทธิการเช า
ดับบลิวเอชเอ พรีเม ีย่ม โกรท

5.00

หลักทรัพย
%

ของ NAV

สัดสวนการลงทุนรายอุตสาหกรรม 

* Morningstar overall rating ประเภท Aggressive Allocation ณ 30 มิ.ย. 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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ขอมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563

นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหนMวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย และ/หรือหนMวยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน และ/หรือหนMวยทรัสต 
ของทรัสตเพืVอการลงทุนในอสังหาริมทรัพย หรือตราสารแหงทุนที่มีปจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีแนวโนมจายเงินปนผลสูง/ตราสารหนี้ โดย
สามารถปรับสัดสวนการลงทุน ได 0 - 100% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ

หลักทรัพยท่ีลงทุน 5 อันดับแรก

LHSMART-D
กองทุนเปด แอล เอช ย่ังยืน 

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื;อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน”
ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

ดัชนีชี้วัดของกองทุนรวม (Benchmark) 

ประวัติการจายปนผล 

นโยบายการจายเงินปนผล : ไมเกินปละ 12 คร้ัง

0.3

0.2
0.15 0.15

0.25
0.2 0.2

0.25

0.05 0.05 0.05 0.05

0.2
0.15 0.15 0.15 0.15

0
0.05
0.1

0.15
0.2

0.25
0.3

0.35

อัตราหนfวยละ (บาท)

ครั้งท่ี 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6
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►  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 30 มิ.ย. 63

หนMวยลงทนุในทรัสต เพืVอการลงทนุในสิทธิการเช าอสังหาริมทรัพย  CPN 
รีเทล โกรท

5.73

หนMวยลงทนุในกองทนุรวมอสังหาริมทรัพย และสิทธิการเช าเทสโก  โลตัส 
รีเทล โกรท

5.56

หนMวยลงทนุในทรัสต เพืVอการลงทนุในอสังหาริมทรัพย และสิทธิการเช า
ดับบลิวเอชเอ พรีเม ีย่ม โกรท

5.38

หนMวยลงทนุในทรัสต เพืVอการลงทนุในอสังหาริมทรัพย และสิทธิการเช า
ไทยแลนด  ไพร ม พร็อพเพอร ต้ี

5.25

หนMวยลงทนุในทรัสต เพืVอการลงทนุในอสังหาริมทรัพย และสิทธิการเช า
อสังหาริมทรัพย เพืVออุตสาหกรรม เฟรเซอร ส พร็อพเพอร ต้ี

4.37

หลักทรัพย
%

ของ NAV
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นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือหนMวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/REITs และ/หรือ
กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน และ/หรือหลักทรัพยอื Vนที ่ผู จัดการกองทุนพิจารณาวาเหมาะสม โดยจะพิจารณาลงทุนในหุนซึ ่งเปน
สวนประกอบของดัชนี SET100 เปนอันดับแรก และ/หรืออาจพิจารณาลงทุนในหุนกลุมอืVน ซึ่งสัดสวนการลงทุนขึ้นอยูกับดุลยพินิจของ
ผูจัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวะการณ ในแตละขณะเพืVอประโยชนของกองทุนเปนหลัก 

หลักทรัพยท่ีลงทุน 5 อันดับแรก

LHSELECT-D
กองทุนเปด แอล เอช ม่ังค่ัง 

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื;อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน”
ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

ประวัติการจายเงินปนผล* 

* กองทุนมีนโยบายการจายเงินปนผลไมเกิน 12 ครั้ง ตอป 
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อัตราหนfวยละ (บาท)

ครั้งท่ี 1 1 2 3 1 2 1

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) 7.47

หุนสามญับริษัท แอดวานซ  อินโฟร  เซอร วิส จํา กัด (มหาชน) 5.41

หุนสามญับริษัท ซี.พี.ออลล   จํา กัด (มหาชน) 5.22

หุนสามญับริษัท ศรีตรังโกลฟส  (ประเทศไทย) จํา กัด (มหาชน) 3.95

หุนสามญับริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํา กัด (มหาชน) 3.07

หลักทรัพย
%

ของ NAV

สัดสวนการลงทุนรายอุตสาหกรรม 

กลยุทธการลงทุน ณ ปจจุบัน
กองทุนไดมีการเพ่ิมสัดสวนการลงทุนในหุนขนาดใหญที่มี Valuation ที่อยู ในระดับที่ตํ่าซึ่งคาดวาจะใหผลตอบแทนที่ดี ในระยะยาวได รวมถึงมี
การเขาลงทุนในหุนที่คาดวาจะมีการผลการดําเนินงานที่ยังคงสามารถเติบโตไดหรือกลับมาเติบโตไดเร็วเพืVอสรางผลตอบแทนที่ดีกวาตลาด และ
มีการลงทุนบางสวนใน REITs และ Infrastructure Funds ที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจาก Covid-19 ในระดับที่ ไมมากอยางมีนัยสําคัญ โดย
นักลงทุนสามารถ “ซื้อลงทุน” เพืVอรับผลตอบแทนในระยะยาวจากการฟนตัวของหุนขนาดกลางและขนาดใหญโดยเฉพาะหุนในกลุม SET100 
รวมถึงผลตอบแทนบางสวนจากการลงทุนใน REITs และ Infrastructure Funds ซึ่งระยะเวลาการเขาลงทุนแนะนําใหลงทุนในระยะเวลา    
ตั้งแต 1 ปเปนตนไป

* Morningstar overall rating ประเภท Aggressive Allocation ณ 30 มิ.ย. 63



1919

ขอมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563

นโยบายการลงทุน
กองทุนมีการลงทุนในตราสารแหงทุน และ/หรือตราสารแหง และ/หรือหนMวยลงทุนของกองทุน และ/หรือตราสารในกลุ มอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย (Property Sector Fund) และ/หรือ หนMวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย และ/หรือ หนMวยทรัสตของทรัสตเพืVอการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย และ/หรือ หนMวยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน และ/หรือ ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพยตางประเทศ ในสัดสวน
ตั้งแตรอยละ 0 ถึงรอยละ 100 ของ NAV ทั้งนี้ กองทุนสามารถลงทุนในตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมเกินรอยละ 79 ของ NAV และ
กองทุนอาจลงทุนในหนMวยลงทุนของกองทุนภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการในสัดสวนไมเกิน 100% ของ NAV

หลักทรัพยท่ีลงทุน 5 อันดับแรก

LHWPLUS
กองทุนเปด แอล เอช เวลท พลัส

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื;อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน”
ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

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) ปรับดวยอัตรา

แลกเปลี ่ยนเพื Vอคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันที ่คํานวณ
ผลตอบแทน 30%

ชนิดหนfวยลงทุน : 
LHWPLUS-A : สะสมมูลคา
LHWPLUS-D : จายเงินปนผล

พันธบตัรรัฐบาลเพืVอการปรับโครงสร างหนี ้(พ.ร.ก. ช วยเหลือกองทนุเพืVอ
การฟนฟูฯระยะทีส่อง) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562

21.35

พันธบตัรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที ่21/91/63 11.50

พันธบตัรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที ่11/182/63 11.50

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

10.48

พันธบตัรรัฐบาลเพืVอการปรับโครงสร างหนี ้(พ.ร.ก.ช วยเหลือกองทนุฟนฟู
ฯระยะทีส่อง) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560

7.17

หลักทรัพย
%

ของ NAV

สัดสวนการลงทุนรายอุตสาหกรรม 

คําแนะนําการลงทุน :
กลยุทธการลงทุน ณ ปจจุบัน
ยังคงควบคุมการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน (Corporate) 
และเพิ่มสัดสวนของตราสารหนี้ภาครัฐและสภาพคลองมากกวา
ปกติ ในสวนของ REITs ที่เราเลือกลงทุนมีแนวโนมสูงที่จะผาน
วิกฤตไปได จากฐานะทางการเงินที่ยังแข็งแกรง โดยกองทุน มี
มุมมองที ่ดีตออสังหาริมทรัพยสิงคโปร เนื Vองจากมีมาตรการ
ชวยเหลือที่ชัดเจน และมีฐานะการเงินแข็งเปนทุนอยูแลว จึงมี
แนวโนมฟ นตัวได กลุ มที ่ลงทุนหลักยังคงประกอบดวยกลุ ม 
Logistic and Internet (i.e. Data Centre) แตมีการลงทุนให
สอดคลองกับ Benchmark มากขึ้น

คําแนะนําการลงทุน
สามารถ “ทยอยเขาลงทุน” ได โดยในกรณีที ่ธนาคารกลาง
สหรัฐ (Fed) หรือธนาคารแหงประเทศไทยลดอัตราดอกเบื ้ย 
กองทุน LHWPLUS จะไดประโยชนจากที่ลงทุนในตราสารหนี้ที่
มีอายุเฉลี่ยตราสารหนี้ของพอรตที่ยาว และในสวนของ REITs 
จะไดประโยชนจาก Dividend Yield Gap ที่มีสวนตางมากขึ้น
ดวย นอกจากนี้ ในปจจุบัน REITs ใหผลตอบแทนจากเงินปนผล
ในระดับที่สูงและมีฐานะการเงินแข็งแกรง โดยแนะนําใหลงทุน   
1 ปขึ้นไป 
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หนMวยลงทนุ T ROWE PRICE SICAV DIVERSIFIED INCOME 
BOND FUND

74.05

หนMวยลงทนุ PIMCO GIS INCOME FUND-INS AC 21.65

บญัชีเงินฝากออมทรัพย  ธนาคารไทยพาณิชย  จํา กัด (มหาชน) 1.91

ทรัพย สินอืV น 2.39

หลักทรัพย
%

ของ NAV

สัดสวนการลงทุนหลักทรัพยที่ลงทุน

นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในหนMวยลงทุนของกองทุนตางประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตางประเทศท่ัวโลก โดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะลงทุนอยางนอย 2 กองทุน กองทุนละไมเกินรอยละ 79 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน      
โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนในกองทุนหลายประเภท เชน กองทุนตราสารหนี้ และ/หรือกองทุนตราสารทุน และ/หรือหนMวยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย/REITs และ/หรือกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน เปนตน ในสัดสวนตั้งแต 0 -100% ของNAV โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการ
กองทุน

LHGINCOME-A
LHGINCOME-D
LHGINCOME-R

LHGINCOME
กองทุนเปด แอล เอช โกลบอล อินคัม 

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื;อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน”

ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
เนืVองจากกองทุน ไมไดปองกันความเส่ียงท้ังจํานวน ผูลงทุนอาจขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปล่ียน/หรือไดรับเงินคืนต่ํากวาเงินลงทุนเริ่มแรกได

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

ประวัติการจายปนผล 
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* เฉพาะ LHGINCOME-D
กองทุนมีนโยบายการจายเงินปนผลไมเกิน 12 คร้ัง ตอป ประเภทหนfวยลงทุน : 

ดัชนีช้ีวัดของกองทุนรวม

ครั้งท่ี 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
และการคลังเพืVอหนุนตลาดในตอนนี้ โดยกองทุนยังคงการจัดพอรตใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน หลังจากที่ credit spread ไดมีการ
เพ่ิมขึ้นจนถึงระดับที่นMาสนใจทางผูจัดการกองทุนได ใช โอกาสดังกลาวเพ่ิมลงทุนในกลุม Investment Grade ที่มีระดับราคาที่เหมาะสม
สภาวะตลาด ปจจุบันแนวโนมดอกเบี้ยอยู ในระดับตํ่า ธนาคารกลางประเทศตางๆ ไดแก อเมริกา ญี่ปุน ยุโรป ยังคงขยายงบดุล (Balance 
Sheet) เพืVอกระตุนการขยายตัวเศรษฐกิจตอ เปนผลดีกับอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ ขณะที่ ตราสารหนี้ของตลาดเกิดใหม และ high yield 
ไดรับประโยชนจากคาเงินดอลลารสหรัฐที่มีแนวโนมไมแข็งคามากในชวงถัดไป ซึ ่งเปนผลดีจากการที่ธนาคารกลางทั่วโลกมีแนวโนมคงหรือ           
ลดดอกเบ้ียลงตอเพืVอประคองเศรษฐกิจ 
คําแนะนํา “ทยอยลงทุน” เนื Vองจากกองทุนใหผลตอบแทนที่คอนขางสมํ่าเสมอ (กองทุนหลักมีเปาหมายผลตอบแทนคาดหวังที่ประมาณ       
3-5%) ทามกลางความกังวลเรืVองเศรษฐกิจที่อาจชะลอตัวลงหรือสงครามการคา และไดรับประโยชนจากแนวโนมการลดดอกเบี้ยของธนาคาร
กลางทั่วโลก จึงเหมาะสมตอนักลงทุนที่รับความผันผวนได ไมมาก
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“ กองทุน T.Rowe Funds SICAV Diversified Income Bond Fund ”

ที่มา : T.ROWE PRICE FUNDS, Apr, 2020

CREDIT QUALITY DIVERSIFICATION (%)

ASSET TYPE DIVERSIFICATION (%)

เอกสารฉบับน้ีจัดทําขึ้นเพืVอเผยแพรท่ัวไป โดยจัดทําขึ้นจากแหลงขอมูลตางๆ ท่ีนMาเชืVอถือได ณ วันท่ีแสดงขอมูล ท้ังน้ี บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกตอง ความนMาเชืVอถือ 
และความสมบูรณของขอมูลท้ังหมด โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปล่ียนแปลงขอมูลท้ังหมดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

* ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื;อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน”

Top Ten Holdings (%)

PORTFOLIO CHARACTERISTICS

LHGINCOME
กองทุนเปด แอล เอช โกลบอล อินคัม 
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“ PIMCO GIS Income Fund -INS AC ”

Duration (% Duration Weighted Exposure)

Sector Allocation (Duration in Years)

เอกสารฉบับน้ีจัดทําขึ้นเพืVอเผยแพรท่ัวไป โดยจัดทําขึ้นจากแหลงขอมูลตางๆ ท่ีนMาเชืVอถือได ณ วันท่ีแสดงขอมูล ท้ังน้ี บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกตอง ความนMาเชืVอถือ 
และความสมบูรณของขอมูลท้ังหมด โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปล่ียนแปลงขอมูลท้ังหมดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

* ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื;อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน”

Top Ten Holdings (%)

Top 10 Industries (% Market Value)

LHGINCOME
กองทุนเปด แอล เอช โกลบอล อินคัม 

ที่มา : PIMCO Funds: Jun, 2020



2424

ขอมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563

LHGMA
กองทุนเปด แอล เอช โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท

สัดสวนการลงทุนหลักทรัพยที่ลงทุน

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

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื;อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน”

ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
เนืVองจากกองทุน ไมไดปองกันความเส่ียงท้ังจํานวน ผูลงทุนอาจขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปล่ียน/หรือไดรับเงินคืนต่ํากวาเงินลงทุนเริ่มแรกได

ดัชนีช้ีวัดของกองทุนรวม (Benchmark) 
► กองทุนนี ้จะเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุน 

Ninety One Global Multi-Asset Income (“กองท ุนหล ัก”) 
ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพืVอคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงิน
บาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน

ชนิดหนfวยลงทุน : 
LHGMA-A  : สะสมมูลคา
LHGMA-D  : จายเงินปนผล
LHGMA-R  : รับซื้อคืนหนMวยลงทุนอัตโนมัติ

ประวัติการจายปนผล 
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ครั้งท่ี 1 1 2 3

ป 2562 2563

สภาวะการลงทุน
มุมมองการลงทุนจาก Investec Global Multi-Asset Income Fund ในเดือน พ.ค. ตลาดมีการปรับตัวขึ้นถึงแมสถานการณเศรษฐกิจโลก
ยังคงยํ่าแย ขณะที่ กองทุนยังคงการจัดพอรตใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน โดยมีการปกปองความเสี่ยงขาลงของสินทรัพยตางๆ โดย
กองทุนกระจายการลงทุนทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ โดยสรางผลตอบแทนจากการ Balance Growth Asset อยางและ Defensive Asset 
และมีแนวโนมที่จะเพ่ิมสัดสวนการถือหุนเมืVอสถานการณเร่ิมมีแนวโนมดีขึ้น
สภาวะตลาด แนวโนมเศรษฐกิจโดยรวม นMาจะยังเติบโตแมอัตราการเติบโตจะชะลอ 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 เนืVองจากกองทุนมีสวนผสมของหุนปนผลคุณภาพดีทั่วโลก และ
มักเปนหุนที่เติบโตอยางย่ังยืน สัดสวนระหวางตราสารหนี้และหุน สวนใหญจะอยูที่ 70/30 สามารถถือลงทุนไดทุกสถานการณตลาด

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

96.72

บญัชีเงินฝากออมทรัพย  ธนาคารไทยพาณิชย  จํา กัด (มหาชน) 2.49

ทรัพย สินอืV น 0.79

หลักทรัพย
%

ของ NAV

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

ที่มา : Ninety One Global Multi-Asset Income : May, 2020

Country Allocation (%)

Sector Allocation (Duration in Years)

เอกสารฉบับน้ีจัดทําขึ้นเพืVอเผยแพรท่ัวไป โดยจัดทําขึ้นจากแหลงขอมูลตางๆ ท่ีนMาเชืVอถือได ณ วันท่ีแสดงขอมูล ท้ังน้ี บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกตอง ความนMาเชืVอถือ 
และความสมบูรณของขอมูลท้ังหมด โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปล่ียนแปลงขอมูลท้ังหมดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

* ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื;อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน”

Top 10 Bond Holdings (%)

Credit Breakdown (%)

LHGMA
กองทุนเปด แอล เอช โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท

Top 10 Equity Holdings (%)

Currency Allocation (%)
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เนนการลงทุนในพอรตการลงทุนทั ่วโลก : 
กระจายการลงท ุนท ั ่วโลกผ านการว ิ เคราะห
ป จจ ัยพื ้นฐานคัดเล ือกหุ นที ่น Mาสนใจดวยว ิธี 
(Bottom-up Approach) โดยไม จ ําก ัดประเทศ 
หรือกลุมอุตสาหกรรม รวมถึงมีการลงทุนในกลุม
ตลาดเกิดใหม (Emerging markets)

ลักษณะการลงทุน: เนนการหาโอกาสลงทุนในหุน
ที่มีการเติบโตสูง และสอดคลองกับแนวโนมหลัก
ของโลก

มีความเชี่ยวชาญในการลงทุน : มีทีมผูจัดการ
กองทุนที ่ม ีประสบการณการลงทุนสูงและทีม
สนับสนุนเฉพาะทางแยกเปนรายกลุมอุตสาหกรรม
และภูมิภาค

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

ความนfาสนใจของ
Global Focused Growth Equity Fund

 * ขอมูล ณ 31 พ.ค. 2563, Morningstar

» มีผลการดําเนินงานที่ดีกวาดัชนีชี้วัด (Benchmark) 
อยางตอเนืVอง โดยเฉพาะจากความสามารถในการเลือกหุน 
(Stock Selection)

» กองทุนมีการกระจายการลงทุนหุนทั่วโลก สามารถ
เล ือกลงทุนหร ือส ับเปล ี ่ยนน ํ ้าหน ัการลงท ุนในกลุ ม
อุตสาหกรรมและประเทศท่ีมีโอกาสเติบโต  ทั้งนี้ การลงทุน
ในหุนสามารถสรางผลตอบแทนท่ีเติบโตสูงกวาสินทรัพยอืVน
ในระยะยาว จึงเหมาะสมสําหรับสภาวะเศรษฐกิจท่ีมีแนวโนม
ฟนตัวหรือเติบโต

» LHGEQ เปนกองทุนประเภท Feeder Fund กองทุน
มีความชัดเจนในการเลือกกองทุนตางประเทศที่มีนโยบาย
การลงทุนสอดคลองกับกรอบโครงการกองทุน

» กองทุนลงทุนใน T.Rowe Price Global Focused 
Growth ท่ีเนนลงทุนในบริษัทท่ีสามารถสรางผลกําไรสูงกวา
คาเฉล่ียของกําไรของบริษัทในตลาดโดยรวม และเปนบริษัท
ที่มีแนวโนมในการพัฒนาปรับปรุงศักยภาพการเติบโตของ
ผลกําไรไดอีกในอนาคต

จุดเดนของกองทุน LHGEQ 

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื;อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน”

ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
เนืVองจากกองทุน ไมไดปองกันความเส่ียงท้ังจํานวน ผูลงทุนอาจขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปล่ียน/หรือไดรับเงินคืนต่ํากวาเงินลงทุนเริ่มแรกได

LHGEQ
กองทุนเปด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี 
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ขอมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563

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

97.47

บญัชีเงินฝากออมทรัพย  ธนาคารไทยพาณิชย  จํา กัด (มหาชน) 7.11

หนีสิ้นอืV น -4.58

หลักทรัพย
%

ของ NAV

LHGEQ
กองทุนเปด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี 

สัดสวนการลงทุนหลักทรัพยที่ลงทุน

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

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื;อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน”

ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
เนืVองจากกองทุน ไมไดปองกันความเส่ียงท้ังจํานวน ผูลงทุนอาจขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปล่ียน/หรือไดรับเงินคืนต่ํากวาเงินลงทุนเริ่มแรกได

ชนิดหนfวยลงทุน : 
LHGEQ-A  : สะสมมูลคา
LHGEQ-D  : จายเงินปนผล
LHGEQ-R  : รับซื้อคืนหนMวยลงทุนอัตโนมัติ

ดัชนีช้ีวัดของกองทุนรวม
►กองทุนจะเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของ กองทุน T. Rowe 

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

ประวัติการจายปนผล 
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สภาวะการลงทุน
ทางผูจัดการกองทุน T.Rowe Price Funds SICAV Global Focused Growth มองวาตลาดหุนโลก(MSCI World) ปรับตัวดีขึ้นในเดือน พ.ค.
เนืVองจากนโยบายกระตุนเศรษฐกิจจํานวนมหาศาลจากภาครัฐ ประกอบกับจํานวนผูติดเชื้อ Covid-19 เริ่มมีแนวโนมชะลอตัวลง และการ re-open 
ของภูมิภาคตางๆทั่วโลกซึ่งชวยให sentiment ของนักลงทุนปรับตัวดีขึ้นทามกลางตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ยังคงมีแนวโนมออนแอ อยางไรก็ตาม ใน
เดือนท่ีผานมา กองทุนปรับตัวเพ่ิมขึ้นกวาดัชนีอางอิงจากการใหนํ้าหนักการลงทุนในกลุมเทคโนโลยี และกลุม Health โดยเฉพาะหุน Sartorius ซึ่ง
เปนผูผลิต Biological equipment ท่ีปรับตัวขึ้นอยางโดดเดน ตามผลประกอบการท่ีออกมาดีกวาคาดการณ
สภาวะตลาด ตลาดหุนสหัฐฯ ท่ีผานมามีการปรับตัวดีขึ้นอยางตอเนืVอง จากการที่ทางรัฐบาลเริ่มผอนปรนมาตรการ Lockdown และกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจกลับมาดําเนินการอีกคร้ัง อยางไรก็ตาม เศรษฐกิจโลกยังคงชะลอตัว แตมีแนวโนมขยายตัวไดจากมาตรการทางการเงินและการคลังในการ
กระตุนเศรษฐกิจทั้งในสหรัฐ ยุโรป ญี่ปุน และจีน โดนยังคงมองวาในระยะสั้นปจจัยแทรกทางสงครามการเมืองระหวางจีนและสหรัฐฯ อาจทําให
ตลาดมีความผันผวนบาง
คําแนะนํา “ทยอยลงทุน” เนืVองจากในระยะยาวกองทุนมีโอกาสใหผลตอบแทนดี แมวาในระยะสั้นจะมีปจจัยความไมแนMนอนทางการเมืองซึ่ง      
อาจสงผลตอความผันผวนตอตลาด แตเปนจังหวะใหเขาซ้ือหุนเติบโตในราคาท่ีไมแพงจนเกินไป

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

ที่มา : T.ROWE PRICE FUNDS, Jun, 2020

Sector Weight (%) Country Allocation (%)

เอกสารฉบับน้ีจัดทําขึ้นเพืVอเผยแพรท่ัวไป โดยจัดทําขึ้นจากแหลงขอมูลตางๆ ท่ีนMาเชืVอถือได ณ วันท่ีแสดงขอมูล ท้ังน้ี บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกตอง ความนMาเชืVอถือ 
และความสมบูรณของขอมูลท้ังหมด โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปล่ียนแปลงขอมูลท้ังหมดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

* ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื;อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน”

Top Ten Holdings (%)

LHGEQ
กองทุนเปด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี 
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LHGLIFE-E
กองทุนเปด แอล เอช โกลบอล ไลฟสไตล อิควิตี้ 

สัดสวนการลงทุนหลักทรัพยที่ลงทุน

นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหนMวยลงทุนของกองทุน Invesco Global Consumer Trends Fund ชนิดหนMวยลงทุน C-Acc Share Class (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบป
บัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV โดยกองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนที่จะแสวงหาการเติบโตของเงินทุนในระยะยาวผานการลงทุนอยางนอย 70% 
ของ NAV ของกองทุนในตราสารทุน/หุนของบริษัทตางๆ ทั่วโลก ที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวของกับ การออกแบบ การผลิต รวมไปถึงการจัดจําหนMาย
ผลิตภัณฑ ทั้งสินคาและบริการ ของสินคาในกลุมกิจกรรมสันทนาการตาง ๆ และบริษัทอืVน ๆ ที่สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภค     
ในดานนี้ ได

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื;อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน”

ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
เนืVองจากกองทุน ไมไดปองกันความเส่ียงท้ังจํานวน ผูลงทุนอาจขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปล่ียน/หรือไดรับเงินคืนต่ํากวาเงินลงทุนเริ่มแรกได

ดัชนีช้ีวัดของกองทุน
►กองทุนจะเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของ กองทุน 

Invesco Global Consumer Trends Fund (“กองทุนหลัก”) 
ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพืVอคํานวณผลตอบแทนเปนสกุล
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
สภาวะตลาด การเปดเมืองหรือคลาย lockdown เปดระบบเศรษฐกิจใหมเปนปจจัยหลักที่ชวยขับเคลืVอน performance ของกองทุนที่ดี ใน
ระยะที่ผานมา เนืVองจากผูจัดการกองทุนหลักเลือกลงทุนในหุนรานอาหาร รานคาปลีก โรงแรม และคาสิโนในอเมริกาที่ราคาปรับลดลงสูระดับ 
valuation ที่นMาสนใจ แตยังมีแนวโนมเติบโตดี เนนการบริโภคของคนในทองถิ่น และการทองเที่ยวในประเทศซึ่งไดรับประโยชนหลังเปดเมือง   
นอกจากนั้น Entertainment sector, E-Sport และ E-commerce ยังเปนสัดสวนหลักของกองประมาณ 30% ที่มีแนวโนมเติบโตไปกับ     
ไลฟสไตลของคนยุคใหม เชน บริษัท Sea ซึ่งเปนบริษัท Digital Gaming หรือ Netflix ซึ่งผลการดําเนินงานโดดเดน จากการไดประโยชนจาก
การที่พฤติกรรมผูบริโภคเปลี่ยนไป ผูคนอยูบานมากขึ้น มีการใชสิ่ง Entertainment มากขึ้น
คําแนะนํา “ลงทุน” และ “ใหถือระยะยาว” เพราะอาจมีความผันผวนระยะสั้นไดตามปจจัยตลาด โดยแนวโนมระยะกลางและยาว 
Consumer Theme ยังมีโอกาสเติบโตไดอีกมาก เชน e-Sport, e-commerce, social media

กองทุนมีนโยบายการจายเงินปนผลไมเกิน 12 คร้ัง ตอป 

หนMวยลงทนุ INVESCO Global Consumer Trends Fund 94.56

บญัชีเงินฝากออมทรัพย  ธนาคารกสิกรไทย จํา กัด (มหาชน) 2.98

ทรัพย สินอืV น 2.46

หลักทรัพย
%

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

ที่มา : Invesco Global Consumer Trends Fund, Jun 2020

เอกสารฉบับน้ีจัดทําขึ้นเพืVอเผยแพรท่ัวไป โดยจัดทําขึ้นจากแหลงขอมูลตางๆ ท่ีนMาเชืVอถือได ณ วันท่ีแสดงขอมูล ท้ังน้ี บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกตอง ความนMาเชืVอถือ 
และความสมบูรณของขอมูลท้ังหมด โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปล่ียนแปลงขอมูลท้ังหมดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

* ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื;อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน”

Top Ten Holdings (%)

LHGLIFE-E
กองทุนเปด แอล เอช โกลบอล ไลฟสไตล อิควิตี้ 

Country Allocation (%) Sector Weight (%)
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 เหมาะสมกับการลงทุนระยะยาว เนื ;องจาก digital theme มีการเติบโตที ่สูง โดยนักลงทุนสามารถลงทุนในหุนทั ่วโลกเกี ่ยวกับ          
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 การซื้อขาย Online อยู ในชวงเร่ิมตน และมีแนวโนมเติบโตไดดี 

“ Digital Theme ยังมีโอกาสเติบโตสูง ” 

เอกสารฉบับน้ีจัดทําขึ้นเพืVอเผยแพรท่ัวไป โดยจัดทําขึ้นจากแหลงขอมูลตางๆ ท่ีนMาเชืVอถือได ณ วันท่ีแสดงขอมูล ท้ังน้ี บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกตอง ความนMาเชืVอถือ และ
ความสมบูรณของขอมูลท้ังหมด โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปล่ียนแปลงขอมูลท้ังหมดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

* ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

E-commerce : ป  จ จ ุ บ ั น ย ั ง มี
สัดสวนที่ยังตํ่าแตมีโอกาสเติบโต
อยางตอเนืVองและคาดวาจะเติบโต
เปน 2 เทา ภายในป 2021

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื;อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน”

ที่มา : AXA, May 2020

LHDIGITAL
กองทุนเปด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี 

มีเพียงแค 11% ของการซื้อขายเทานั้น ที่
เปนการซื้อขายออนไลน

การซื ้อขายออนไลนดวย E-commerce ในแตละ
ประเทศยังอยู  ในระดับที ่คอนขางตํ ่า แสดงวายังมี
ชองทางในการการเติบโตอีกมาก
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หนMวยลงทนุ AXA World Funds SICAV - Framlington Digital 
Economy

99.75

บญัชีเงินฝากออมทรัพย  ธนาคารไทยพาณิชย  จํา กัด (มหาชน) 22.65

หนีสิ้นอืV น -22.40

หลกัทรัพย 
%

ของ NAV

LHDIGITAL
กองทุนเปด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี 

สัดสวนการลงทุนหลักทรัพยที่ลงทุน

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

กองทุนมีนโยบายการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเส่ียงท่ีผูลงทุนอาจสูญเสีญเงินลงทุนจํานวนมาก

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื;อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน”

ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
เนืVองจากกองทุน ไมไดปองกันความเส่ียงท้ังจํานวน ผูลงทุนอาจขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปล่ียน/หรือไดรับเงินคืนต่ํากวาเงินลงทุนเริ่มแรกได

ประเภทหนfวยลงทุน 

►กองทุนนี ้จะเปรียบเทียบกับผลการดําเน ินงานของ 
ก อ ง ท ุ น  AXA World Funds-Framlington Digital 
Economy (กองทุนหลัก) ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพืVอ
คํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณ
ผลตอบแทน

ดัชนีช้ีวัดของกองทุนรวม (Benchmark) 

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

* เฉพาะ LHDIGITAL-D
กองทุนมีนโยบายการจายเงินปนผลไมเกิน 12 คร้ัง ตอป 

ครั้งท่ี 1 2 1 2 3 1 2 3

ป 2561 2562 2563

สภาวะการลงทุน
มุมมองการลงทุนจาก AXA WF Framlington Digital Economy I USD ในเดือน พ.ค.  ตลาดหุ นปรับตัวขึ ้นโดย MSCI All Country 
ปรับตัวขึ้นกวา 4.4% ขณะที่ นักลงทุนมีมุมมองในทิศทางบวกกับการ reopening ของระบบเศรษฐกิจในประเทศตางๆประกอบจํานวนผูติดเชื้อ 
Covid-19 ที่เริ่มชะลอตัวลง และความหวังที่วาจะมีวัคซีนเร็วกวาที่คาดการณ นอกจากกนี้การกระตุนจากทางภาครัฐทั้งนโยบายการเงินและ     
การคลังเปนอีกปจจัยสําคัญที่ทําใหตลาดหุนปรับตัวขึ้น
กลยุทธการลงทุน ผูจัดการกองทุนมองวา Digital Economy ยังคงใหผลตอบแทนที่ดี ในชวงระยะเวลาที่ผานมาโดยจากการแพรระบาดของ 
Covid-19 ทําใหผูบริโภคไดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคไปอยางรวดเร็ว อยางเชน Paypal ที่ ไดกลาววาวันที่ 1 May เปนวันที่มียอดการ
ทําธุรกรรมสูงที่สุดของบริษัท ซึ่งทางทีมลงทุนยังคงมีมองที่ดีตอ Digital Economy ในระยะยาว 
สภาวะตลาด แนวโนมธุรกิจ E-commerce มีโอกาสขยายตัว 2 เทา ภายในป 2021 และการใช Internet อาจเพิ่มขึ้นถึง 15% ตอป ในอีก      
5 ปขางหนา โดยมีปจจัยที่สนับสนุนคือประชากรรุนใหม (Millennials) และกลุมตลาดเกิดใหม ซึ่งมีอัตราการใช Internet และ E-commerce ที่
สูง ขณะที่ประเด็นขัดแยงการคามีการพัฒนาไปในทางที่ดี และมีการลงนามกันระหวาง สหรัฐฯ จีน ประณีประนอมกันดานภาษี สงผลดีตอ
แนวโนมกําไรของบริษัทกลุมเทคโนโลยี โดยเฉพาะในจีน ประกอบกับการคาดการณกําไรของหุนกลุมเทคโนโลยียังอยู ในระดับที่แข็งแกรง
คําแนะนํา “มองจังหวะลงทุน” หากตลาดมีโอกาสผันผวนจากการปรับฐาน โดยเฉพาะจากชวงการเสนอนโยบายผูทาชิงในการเลือกตั้งในสหรัฐ      
ซึ่งอาจสรางความกังวลใหตลาดดานนโยบายภาษี และบริษัทขนาดใหญกลุมเทคโนโลยีอาจไดรับผลกระทบเชิงจิตวิทยา มองเปนจังหวะเขาลงทุน     
เพืVอถือในระยะยาว 
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LHDIGITAL
กองทุนเปด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี 

Top Ten Holdings (%)

Country Allocation (%) Sector Weight (%)

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

เอกสารฉบับน้ีจัดทําขึ้นเพืVอเผยแพรท่ัวไป โดยจัดทําขึ้นจากแหลงขอมูลตางๆ ท่ีนMาเชืVอถือได ณ วันท่ีแสดงขอมูล ท้ังน้ี บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกตอง ความนMาเชืVอถือ 
และความสมบูรณของขอมูลท้ังหมด โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปล่ียนแปลงขอมูลท้ังหมดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

* ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื;อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน”
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LHROBOT-E
กองทุนเปด แอล เอช โรโบติกส

สัดสวนการลงทุนหลักทรัพยที่ลงทุน

นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหนMวยลงทุนของกองทุนรวมกองทุน 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 จึงมีความเส่ียงท่ีผูลงทุนอาจสูญเสีญเงินลงทุนจํานวนมาก

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื;อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน”

ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
เนืVองจากกองทุน ไมไดปองกันความเส่ียงท้ังจํานวน ผูลงทุนอาจขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปล่ียน/หรือไดรับเงินคืนต่ํากวาเงินลงทุนเริ่มแรกได

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

ดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพืVอคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน

สภาวะการลงทุน
ทางผูจัดการกองทุน Credit Suisse Global Robotics Equity Fund มองวา ในเดือน เม.ย. กองทุนสามารถเอาชนะดัชนีอางอิงได 
เนืVองจากหุนแตละตัวที่กองทุนถือ โดยเฉพาะหุนที่เกี่ยวกับอุปกรณ และวิจัยการแพทย และอุปกรณ ในภาคการผลิตที่ ไดรับผลดีหลังจาก 
Covid-19 และการเริ่มเปดเมืองที่ยังมีผลประกอบการที่แข็งแกรง และมีแนวโนมเติบโตอยางตอเนืVอง โดยในระดับ portfolio กองทุนได      
มีการลงทุนในบริษัทที่สราง platform เพื Vอชวยในการกอสรางโครงสรางพื ้นฐาน โดยการสรางความสะดวกและเพืVอประสิทธิภาพใน           
การออกแบบโครงสรางพ้ืนฐานนั้นๆ
สภาวะตลาด มอง Sentiment ตลาดดีขึ้น จากความกังวลที่ลดลงเรืVองการแพรระบาดของ Covid-19 และมีสัญญาณดีจากการคลาย 
มาตรการล็อกดาวน อีกทั้ง การใชหุ นยนต อุปกรณ automate ตางๆ ถูกนํามาใชมากขึ ้นโดยเฉพาะใน healthcare sector หลังเกิด
เหตุการณ Covid-19 รวมถึง กระแส Deglobalization ที่สนับสนุนนโยบายกีดกัน ทางการคา ทําใหภาคธุรกิจตองกระจายฐานการผลิต 
หรือใชหุ นยนต/เครื Vองจักรแทนแรงงานคน จึงมองวาบริษัทที ่เกี ่ยวของกับหุนยนตยังดูนMาสนใจ โดยเฉพาะหุนที่เกี ่ยวกับการบริการ 
healthcare การใชงานในบาน มีอัตราการเติบโตที ่สูง ประมาณ 20% - 25% จาก 2018 ถึง 2020 (International Federation of 
Robotics, 2018) อีกทั้ง ดวยตนทุนของหุนยนตที่ถูกกวาคาแรงคนงานในหลายประเทศ ประกอบกับการขาดแคลนแรงงาน เทคโนโลยีที่
ฉลาดลํ้ามากขึ้น มีความปลอดภัยสูงขึ้น ทําใหความตองการใชหุนยนตเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว
คําแนะนํา “ถือลงทุนในระยะยาว” เฉพาะนักลงทุนที่รับความผันผวนได สามารถลงทุนเปนทางเลือกสวนเพิ่มจากสินทรัพยหลักที่ลงทุน   
ในพอรต โดยแนะนําใหถือลงทุนในระยะยาวขึ้นกวากองทุนหุนทั่วโลกทั่วไป อยางนอย 3 ป เพราะถือเปนกองทุนที่เนนลงทุนกระจุกตัว        
ในอุตสาหกรรมเฉพาะ จึงมีแนวโนมที่จะมีความผันผวนสูงกวา

หนMวยลงทนุ Credit Suisse Lux - Robotics Equity Fund 97.03

บญัชีเงินฝากออมทรัพย  ธนาคารไทยพาณิชย  จํา กัด (มหาชน) 2.07

ทรัพย สินอืV น 0.90

หลักทรัพย
%

ของ NAV
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Top Ten Holdings (%)

Country Allocation (%)

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

เอกสารฉบับน้ีจัดทําขึ้นเพืVอเผยแพรท่ัวไป โดยจัดทําขึ้นจากแหลงขอมูลตางๆ ท่ีนMาเชืVอถือได ณ วันท่ีแสดงขอมูล ท้ังน้ี บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกตอง ความนMาเชืVอถือ 
และความสมบูรณของขอมูลท้ังหมด โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปล่ียนแปลงขอมูลท้ังหมดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

* ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื;อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน”

LHROBOT-E
กองทุนเปด แอล เอช โรโบติกส

Currency Breakdown (%)

Sector Weight (%)
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หนMวยลงทนุ Nomura Funds Ireland-American Century 
Emerging Markets Equity Fund

96.83

บญัชีเงินฝากออมทรัพย  ธนาคารไทยพาณิชย  จํา กัด (มหาชน) 2.45

ทรัพย สินอืV น 0.72

หลักทรัพย
%

ของ NAV

LHEM-E
กองทุนเปด แอล เอช อีเมอรจ้ิง มารเก็ต-E 

สัดสวนการลงทุนหลักทรัพยที่ลงทุน

นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหนMวยลงทุนของกองทุน 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
สินทรัพยสุทธิในตราสารทุนที่จดทะเบียนหรือซื ้อขายในตลาดหลักทรัพยที ่ ไดรับการยอมรับในประเทศที่ ไม ใชดัชนีหากมีการระบุการลงทุน          
ที่เหมาะสมซึ่งตรงกับกลยุทธการลงทุนของผูจัดการการลงทุน

กองทุนมีนโยบายการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเส่ียงท่ีผูลงทุนอาจสูญเสีญเงินลงทุนจํานวนมาก

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื;อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน”

ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
เนืVองจากกองทุน ไมไดปองกันความเส่ียงท้ังจํานวน ผูลงทุนอาจขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปล่ียน/หรือไดรับเงินคืนต่ํากวาเงินลงทุนเริ่มแรกได

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

สภาวะการลงทุน
มุมมองการลงทุนจาก American Century Emerging Markets Equity Fund ตลาด EM ยังคงฟนตัวไดเนืVองจากตลาดมองขามความตึง
เครียดทางการคาระหวางสหรัฐอเมริกาและจีน และมุงเนนไปที่การประเทศเปดใหมอีกครั้งหลังสถานการณ Covid-19 เริ่มคลี่คลาย โดยมอง
การฟนตัวในรูปตัว V ของจีนยังคงเปนไปตามที่คาดแมจะมีการเพิ่มความตึงเครียดในสหรัฐฯ - จีนอีกครั้ง และเรายังคงอยู ในธุรกิจที่สนับสนุน
การเปลี่ยนแปลงไปสูกิจกรรมแบบอินไลนมากขึ้นไมวาจะเปนการช็อปปงออนไลนหรือแพลตฟอรมออนไลนสําหรับการทํางานและบริการ
ผูบริโภคเชนการศึกษา
สภาวะตลาด สําหรับปจจัยบวก ไดแก เศรษฐกิจจีนที่ฟนตัวขึ้นตอเนืVองในเดือน เม.ย. หลังรัฐบาลผอนคลายมาตรการล็อกดาวน โดยเห็นได
จากตัวเลข PMI ที่ฟนตัว ขณะที่ ธนาคารกลางจีนยังคงมีชองทางในการกระตุนเศรษฐกิจเพิ่มเติมเนืVองจากดอกเบี้ยที่ยังคงสูงอยู และราคา
นํ้ามันที่มีการปรับตัวเพ่ิมขึ้น รวมถึงการเขามาของเทคโนโลยี 5G ที่กําลังจะเกิดขึ้นในเอเชียจะสงผลดีตอผูผลิตที่เกี่ยวขอในภูมิภาค
อยางไรก็ตาม ตลาดยังคงไดรับแรงกดดันจาก ราคาของสินคาโภคภัณฑที่ยังตกตํ่าอยู การสงออกของประเทศกิดใหมอาจฟนตัวไดชาเนืVองจาก
เศรษษฐกิจโลกที่ซบเซา และความตึงเครียดทางการคาระหวางจีนและสหรัฐฯ
คําแนะนํา “คงสัดสวนการลงทุน” หรือ “ทยอยลงทุน” ทั้งนี้ นักลงทุนยังตองจับตาดูตัวเลขผูติดเชืVอใหม ในสหรัฐซึ่งลาสุดยังคงมีปริมาณ
เพิ่มขึ้นอยางตอเนืVอง อยางไรก็ดี ธนาคารกลางสหรัฐไดมีการออกมาตรการทํา QE อยางไมจํากัด โดยจะเสริมสภาพคลองใหระบบผานการ       
เขาซื้อสินทรัพยแทบทุกประเภทเชน CMBS, T-Bond, Municipal, Corporate Credit, Agency ABS ในขณะที่ทางรัฐบาลไดมีนโยบายให
ความชวยเหลือทุกภาคสวนธุรกิจและประชาชนที่ ไดรับผลกระทบเปน วงเงินถึง 2 ลานลานดอลลาร ซึ่งคาดวาตลาดจะใหผลตอบรับที่ดี 
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“American Century Emerging Markets Equity Fund ”

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

เอกสารฉบับน้ีจัดทําขึ้นเพืVอเผยแพรท่ัวไป โดยจัดทําขึ้นจากแหลงขอมูลตางๆ ท่ีนMาเชืVอถือได ณ วันท่ีแสดงขอมูล ท้ังน้ี บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกตอง ความนMาเชืVอถือ 
และความสมบูรณของขอมูลท้ังหมด โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปล่ียนแปลงขอมูลท้ังหมดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

* ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื;อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน”

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 วันท่ี 30 มิถุนายน 2563

หนMวยลงทนุ INVESCO Japanese Equity Advantage Fund 85.01

หนMวยลงทนุ COMGEST GROWTH JAPAN YEN ACC 11.46

บญัชีเงินฝากออมทรัพย  ธนาคารไทยพาณิชย  จํา กัด (มหาชน) 3.03

ทรัพย สินอืV น 0.50

หลกัทรัพย
%

ของ NAV

LHJAP-E
กองทุนเปด แอล เอช เจแปน –E 

สัดสวนการลงทุนหลักทรัพยที่ลงทุน

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

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื;อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน”

ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
เนืVองจากกองทุน ไมไดปองกันความเส่ียงท้ังจํานวน ผูลงทุนอาจขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปล่ียน/หรือไดรับเงินคืนต่ํากวาเงินลงทุนเริ่มแรกได

กองทุนหลักท่ีกองทุนรวมไปลงทุนมีสัดสวนการลงทุนกระจุกตัวในประเทศญีปุ่น 
ดังนั้นผูลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของพอรตการลงทุนโดยรวมของตนเอง

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

คํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน

สภาวะการลงทุน
มุมมองการลงทุนจาก Invesco Japanese Equity Advantage Fund ในเดือน พ.ค. ตลาดหุนญ่ีปุนปรับตัวขึ้นท่ีดัชนี Topix 6.81% จากจํานวน
ผูติดเช้ือ Covid-19 ท่ีชะลอตัวลงและการเขาซ้ือสินทรัพยของ BOJ โดยในเดือนดังกลาวผลตอบแทนของกองทุนยังคงชนะดัชนีอางอิงได จากการ
ทํา sector allocation และ stock selection อยางไรก็ตามทางกองทุนยังคงเนนการเลือกหุนที่มีคุณภาพและมีกระแสเงินสดที่แข็งแกรง และ 
brand royalty ในระดับสูงเพืVอไดผลตอบแทนท่ีดีในระยะยาว
สภาวะตลาด ตลาดญี่ปุนมีระดับราคา Valuation นMาสนใจ โดยดัชนี TOPIX ซื้อขายในระดับ P/E ประมาณ 0.8SD เมืVอเทียบกับคาเฉลี่ยในรอบ     
10 ป และคาเงินเยนมีแนวโนมออนคาลงจาก sentiment ในตลาดโลกท่ีมีความ risk on มากขึ้น โดยตลาดหุนญี่ปุน TOPIX มักปรับขึ้นเมืVอเงินเยน    
ออนคา ขณะที่ จํานวนผูติดเชื้อ Covid-19 รายใหมเริ ่มมีแนวโนมทรงตัวและเริ ่มลดลงหลังจากที่ทางรัฐบาลมีการประกาศใช พรก. ฉุกเฉิน           
ทั่วประเทศ อยางไรก็ตาม รัฐบาลเริ่มมีการคลาย Lockdown ในบางพื้นที่สงผลใหเศรษฐกิจอาจจะเริ่มมีการฟนตัว ประกอบกับเพิ่มการเขาซื้อ
สินทรัพยจากธนาคารกลางในปริมาณมหาศาล โดยในภาพรวม อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของญี่ปุนมีแนวโนมเติบโตแบบคอยเปนคอยไป
จาก สภาพสังคมที่เปนผูสูงอายุ อยางไรก็ตาม ยังมี sector ที่ ไดประโยชนและมีแนวโนมเติบโตสูง เชน หุนเกี่ยวกับการบริการ Healthcare และ
บริษัทท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีและหุนยนต
คําแนะนํา สําหรับนักลงทุนซ่ึงมีสัดสวนการลงทุนในหุนญ่ีปุนบางสวน แนะนํา “ลดสัดสวนการลงทุน” จากการที่ตลาดปรับตัวขึ้นในชวงที่ผานมา 
และสับเปลี่ยนไปกองทุนที่กระจายตัวลงทุนหลากหลายประเทศมากขึ้น  โดยเฉพาะกรณีที่มีนํ้าหนักการลงทุนกระจุกตัวสูงในตลาดญี่ปุนสูง เพืVอ     
ลดความผันผวนของพอรตการลงทุนรวม 
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“ Invesco Japanese Equity Advantage Fund C-Acc Shares ”

ที่มา : Invesco Japanese Equity Advantage Fund, Jun, 2020

Sector Weight (%)

เอกสารฉบับน้ีจัดทําขึ้นเพืVอเผยแพรท่ัวไป โดยจัดทําขึ้นจากแหลงขอมูลตางๆ ท่ีนMาเชืVอถือได ณ วันท่ีแสดงขอมูล ท้ังน้ี บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกตอง ความนMาเชืVอถือ 
และความสมบูรณของขอมูลท้ังหมด โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปล่ียนแปลงขอมูลท้ังหมดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

* ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื;อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน”

Top Ten Holdings (%)

LHJAP-E
กองทุนเปด แอล เอช เจแปน –E 
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ขอมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563

หนMวยลงทนุ NOMURA Funds Ireland - India Equity Fund 48.30

หนMวยลงทนุ ISHARES INDIA 50 ETF 47.72

บญัชีเงินฝากออมทรัพย  ธนาคารไทยพาณิชย  จํา กัด (มหาชน) 1.90

ทรัพย สินอืV น 2.08

หลักทรัพย
%

ของ NAV

LHINDIA-E
กองทุนเปด แอล เอช อินเดีย-E 

สัดสวนการลงทุนหลักทรัพยที่ลงทุน

นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในหรือมีไวซึ่งหนMวยลงทุนของกองทุนตางประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตางประเทศทั่วโลก ที่มีนโยบายเนนลงทุนในตราสาร
ทุนที่จดทะเบียนในประเทศอินเดีย โดยมีมูลคาการลงทุนสุทธิในหนMวยลงทุนของกองทุนตางประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตางประเทศที่มี
ลักษณะดังกลาว โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีที
เอฟตางประเทศอยางนอย 2 กองทุน ในสัดสวนกองทุนละไมเกิน 79 % ของ NAV

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื;อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน”

ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
เนืVองจากกองทุน ไมไดปองกันความเส่ียงท้ังจํานวน ผูลงทุนอาจขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปล่ียน/หรือไดรับเงินคืนต่ํากวาเงินลงทุนเริ่มแรกได

กองทุนหลักท่ีกองทุนรวมไปลงทุนมีสัดสวนการลงทุนกระจุกตัวในประเทศอินเดีย 
ดังนั้นผูลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของพอรตการลงทุนโดยรวมของตนเอง

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 กองทุนหลักยังคงเนนลงทุนในหุนที่เปนผูนําในอุตสกรรมและมี Balance Sheet         
ที่แข็งแกรง มีกระแสเงินสดที่สูง โดยที่ผานมาราคาหุนปรับตัวลงมาเกินมูลคาพื้นฐานจึงนับเปนโอกาสในการสะสมหุน เชืVอวาหลังวิกฤติ บริษัท
เหลานี้จะสามารถเติบโตไดอีกคร้ัง ที่ผานมาหุนในกลุม เทคโนโลยีในอินเดียยังคงไดรับผลกระทบในวงจํากัด ในขณะที่กลุมธนาคารปรับตัวลงจาก 
แนวโนมดอกเบ้ียที่ปรับตัวลง และการเติบโตของสินเชืVอที่ชะลอตัว
ปจจัยการลงทุนในตลาดอินเดีย
• สถานการณ ไวรัสในอินเดีย : จํานวนผูติดเชื้อยังเพ่ิมขึ้นตอเนืVอง แมควบคุมไดดีเกินคาด สําหรับประเทศที่มีประชากรเยอะ’ขณะที่ยังคงตอง

จับตาดูการเตรียมการ “ปลดล็อค” ประเทศและนําเศรษฐกิจเขาสูภาวะปกติ
• ตลาดหุนของอินเดียมีการเทขายอยางมากในทุก sector : นักลงทุนตางชาติขายมามากถึง 9 พันลานเหรียญสหรัฐ การเทขายมากกวา

ปจจัยพ้ืนฐาน อาจมีความเปนไปไดวา ตลาดผานจุดตํ่าสุด อยางไรก็ตาม upside จะขึ้นอยูกับปจจัยหลากหลาย แมมี downside จํากัด แตก็
เปนไปไดที่สถานการณของไวรัสอาจเลวรายลง

• Sector ที่จะไดรับผลกระทบเชิงลบ : การเงิน NPL สูง, รถยนต จากการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค, Mid small caps ขาดเงินทุน
• Sector ที่จะไดรับผลกระทบเชิงบวก : 

คําแนะนํา “ลดสัดสวนการลงทุน” โดยเฉพาะกรณีที่มีนํ้าหนักการลงทุนกระจุกตัวสูงในตลาดอินเดียตลาดเดียว โดยปรับลดสัดสวนการ
ลงทุนในชวงที่ตลาดและแนวโนมราคานํ้ามันปรับตัวขึ้น เพืVอลดทอนความผันผวนของพอรตการลงทุนโดยรวมไปยังกองทุนที่มีการกระจาย
ลงทุนมากกวา 

• Consumer staples - การบริโภคประจําวัน 
• Healthcare - ไดรับประโยชนจากการเพ่ิมขึ้นของคาใชจายดานการดูแลสุขภาพ, 
• IT - งบดุลมีเงินสดที่แข็งแกรง
• Telecom - การใชจายดานโทรคมนาคมที่เพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะขอมูลในชวงเวลาที่ถูกกักตัว
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เอกสารฉบับน้ีจัดทําขึ้นเพืVอเผยแพรท่ัวไป โดยจัดทําขึ้นจากแหลงขอมูลตางๆ ท่ีนMาเชืVอถือได ณ วันท่ีแสดงขอมูล ท้ังน้ี บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกตอง ความนMาเชืVอถือ 
และความสมบูรณของขอมูลท้ังหมด โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปล่ียนแปลงขอมูลท้ังหมดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

* ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื;อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน”

LHINDIA-E
กองทุนเปด แอล เอช อินเดีย-E 

Sector Allocation 

Top Ten Holdings (%)
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ในเดือนมิถุนายนท่ีผานมา PF&REIT Index ปรับลดลง -
6% มากกวา SET Index ที่ลดลง -0.3% โดยเปนการขาย
ทํากําไรในกลุมกองทุนขนาดใหญ หลังจากปรับเพิ่มขึ้นกวา 
30% จากจุดต่ําสุดในชวงปลายเดือนมีนาคม ที่ระดับ 161 
จุด และขึ้นไปทําจุดสูงสุดที่ 211 ในชวงตนเดือนมิถุนายน 
การคลายลอ็ก Phase 5 ในวันที่ 1 ก.ค. เปนการเปดเมือง
อยางเต็มรูปแบบ ซึ ่งจะทําให Traffic ของทุกภาคสวน
เพ่ิมขึ้นอยางมีนัยยะสําคัญจนเขาสูสภาวะปกติ พรอมทั้งมี 
Pent-up Demand หรือ ความตองการทีถู่กกดไว ที่จะทําให
มี Demand ที่อาจจะมากกวาภาวะปกติในชวงแรก มองวา
กลุม REITs จะไดรับผลประโยชน ทั้งจากเชิง Sentiment 
และ เชิงพื ้นฐานปรับตัวดีขึ ้นตอเนื Vอง โดย traffic ของ
หางสรรพสินคาเริ ่มกลับมาเพิ ่มขึ ้นจาก 20-30% เปน
ประมาณ 70-80% จากชวงกอน Covid-19 หลังผอน
คลาย lockdown นMาจะทาํให คาเชาที่เคยปรับลดใหกับผูเชา 
ทยอยปรับเพิ่มขึ้นได ในชวงนี้ ซึ่งจะเปนบวกกับกลุม retail 
(สัดสวนประมาณ 1/3 ของ PF&REIT Index )
การประทวงในสหรัฐและการแกปญหา Covid-19 ที่ไม
มีประสิทธิภาพ ทําใหคะแนนความนิยมในประธานาธิบดี
ทรัมปลดลง และมีโอกาสที่จะไมไดรับเลือกตั้งในปนี้ ดังนั้น 
ทรัมปจะตองเรงกดดันใหบริษัทที่วิจัยวัคซีน Covid-19 
ทดสอบวัคซีนในเฟส 3 เพื Vอทดสอบกับคนจํานวนมาก 
ในชวงเดือนกรกฎาคม ซึ่งนMาจะทราบผลการทดสอบในชวง
เดือนกันยายน ซึ่งหากประสบความสําเร็จ ก็จะเปนบวกตอ
คะแนนความนิยมในตัวทรัมป รวมถึงตลาดหุนและ REITs
ในแง valuation ถือวานfาสนใจ หลังจากชวงเดือนที่ผาน
มาปรับตัวลดลง ประมาณ -6% จากแรงขายทํากําไร โดย
ปจจุบัน PF&REIT Index ที่ระดับตํ่ากวา 200 จุด ถือวา
นMาสนใจลงทุน คิดเปนอัตราผลตอบแทนจากเงินปนผล
ประมาณ 4% ในป 2563 และ 5.5% ในป 2564 นMาสนใจ
กวาการลงทุนในตราสารหนี้คอนขางมาก ทั ้งนี ้ คาดวา 
PF&REIT Index จะเคลื Vอนไหวในกรอบ 190-210 จุด
ในชวงที่เหลือของป 2563 และมีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่ 
230 จุดในปหนา 
สําหรับกลยุทธของกองทุน คงนํ้าหนักการลงทุนอยูที่ 
85-95% โดยเนนลงทุนใน REITs ที ่มีสภาพคลอง และ
ไดรับผลกระทบจาก Covid-19 ไมมาก เชน คลังสินคา 
อาคารสํานักงาน และสืVอสาร เปนตน

42

บทสรุปภาวะตลาด
สําหรับกองทุนอสังหาริมทรัพย ไทย
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ขอมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563

นโยบายการลงทุน
กองทุน LHTPROP มีการลงทุนในกลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย ไมนอยกวา 80% โดยลงทุนในหนMวยลงทุนของกองทุน 
Property      ไมตํ่ากวา 80% โดยกระจายความเสี่ยงในโครงการอสังหาริมทรัพยที่หลากหลายภายในประเทศเทานั้น

หลักทรัพยท่ีลงทุน 5 อันดับแรก

LHTPROP
กองทุนเปด แอล เอช ตลาดเงิน 

ดัชนีช้ีวัดของกองทุนรวม (Benchmark) 
► PF&REIT Total Return Index 100%
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ครั้งท่ี 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1

ป 2558 2559 2560 2561 2562 2563

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื;อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน”
ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

กองทุนมีนโยบายการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม 
จึงมีความเส่ียงท่ีผูลงทุนอาจสูญเสีญเงินลงทุนจํานวนมาก

หนMวยลงทนุในทรัสต เพืVอการลงทนุในสิทธิการเช าอสังหาริมทรัพย  CPN รีเทล โกรท 15.49

หนMวยลงทนุในกองทนุรวมอสังหาริมทรัพย และสิทธิการเช าเทสโก  โลตัส รีเทล โกรท 11.67

หนMวยลงทนุในทรัสต เพืVอการลงทนุในอสังหาริมทรัพย และสิทธิการเช า
อสังหาริมทรัพย เพืVออุตสาหกรรม เฟรเซอร ส พร็อพเพอร ต้ี

10.07

หนMวยลงทนุในทรัสต เพืVอการลงทนุในอสังหาริมทรัพย และสิทธิการเช าดับบลิวเอชเอ
 พรีเม ีย่ม โกรท

9.88

หนMวยลงทนุในทรัสต เพืVอการลงทนุในอสังหาริมทรัพย อิมแพ็คโกรท 6.19

หลักทรัพย
%

ของ NAV

ประวัติการจายปนผล* 

สัดสวนการลงทุน

* Morningstar overall rating ประเภท Property Indirect  ณ 30 มิ.ย. 63

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

*กองทุนมีนโยบายการจายเงินปนผลไมเกิน 12 คร้ัง ตอป 
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ขอมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563

นโยบายการลงทุน
กองทุน LHPROP-I ลงทุนในกลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV และลงทุนในตางประเทศไมเกิน 
79% ของ NAV โดยกระจายความเส่ียงในโครงการอสังหาริมทรัพยท่ีหลากหลายทั้งภายในประเทศ 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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ป 2559 2560 2561 2562 2563

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื;อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน”
ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

กองทุนมีนโยบายการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม 
จึงมีความเส่ียงท่ีผูลงทุนอาจสูญเสีญเงินลงทุนจํานวนมาก

หนMวยลงทนุในทรัสต เพืVอการลงทนุในสิทธิการเช าอสังหาริมทรัพย  CPN รีเทล โกรท 15.29

หนMวยลงทนุในกองทนุรวมอสังหาริมทรัพย และสิทธิการเช าเทสโก  โลตัส รีเทล โกรท 11.98

หนMวยลงทนุในทรัสต เพืVอการลงทนุในอสังหาริมทรัพย และสิทธิการเช า
อสังหาริมทรัพย เพืVออุตสาหกรรม เฟรเซอร ส พร็อพเพอร ต้ี

10.70

หนMวยลงทนุในทรัสต เพืVอการลงทนุในอสังหาริมทรัพย และสิทธิการเช าดับบลิวเอชเอ
 พรีเม ีย่ม โกรท

10.28

หนMวยลงทนุในทรัสต เพืVอการลงทนุในอสังหาริมทรัพย อิมแพ็คโกรท 6.44

หลักทรัพย
%

ของ NAV

สัดสวนการลงทุน

* Morningstar overall rating ประเภท Property Indirect  ณ 30 มิ.ย. 63

*กองทุนมีนโยบายการจายเงินปนผลไมเกิน 12 คร้ัง ตอป 

สถานการณการลงทุน
สําหรับกลยุทธของกองทุน กองทุนคงนํ้าหนักการลงทุนอยูที่ 85-95% โดยเนนลงทุนใน REITs ที่มีสภาพคลอง และไดรับผลกระทบจาก Covid-19 
ไมมาก เชน คลังสินคา อาคารสํานักงาน และสืVอสาร เปนตน การคลายล็อก Phase 5 ในวันที่ 1 ก.ค. เปนการเปดเมืองอยางเต็มรูปแบบ ซึ่งจะทําให 
Traffic ของทุกภาคสวนเพิ่มขึ้นอยางมีนัยยะสําคัญจนเขาสูสภาวะปกติ พรอมทั้งมี Pent-up Demand หรือ ความตองการที่ถูกกดไว ที่จะทําใหมี 
Demand ที่อาจจะมากกวาภาวะปกติในชวงแรก มองวากลุม REITs จะไดรับผลประโยชน ทั้งจากเชิง Sentiment และ เชิงพื้นฐานปรับตัวดีขึ้นตอเนืVอง 
โดย traffic ของหางสรรพสินคาเร่ิมกลับมาเพ่ิมขึ้นจาก 20-30% เปนประมาณ 70-80% จากชวงกอน Covid-19 หลังผอนคลาย lockdown นMาจะทํา
ให คาเชาที่เคยปรับลดใหกับผูเชา ทยอยปรับเพ่ิมขึ้นได โดยแนะนําให “ซื้อ” สําหรับนักลงทุนระยะยาว 
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นโยบายการลงทุน
กองทุน LHPROP-INFRA เนนลงทุนในProperty Fund & REITs และ Infrastructure Fund โดยสามารถปรับสัดสวนการลงทุนได ตั้งแต
รอยละ 0 -100 ของ NAV  เพืVอความเหมาะสมกับสภาวการลงทุนในแตละขณะ

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% 

ครั้งท่ี 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5

ป 2560 2561 2562

กองทุนมีนโยบายการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม 
จึงมีความเส่ียงท่ีผูลงทุนอาจสูญเสีญเงินลงทุนจํานวนมาก

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื;อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน”
ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

หนMวยลงทนุในทรัสต เพืVอการลงทนุในสิทธิการเช าอสังหาริมทรัพย  CPN 
รีเทล โกรท

13.63

หนMวยลงทนุในกองทนุรวมอสังหาริมทรัพย และสิทธิการเช าเทสโก  โลตัส 
รีเทล โกรท

11.76

หนMวยลงทนุในทรัสต เพืVอการลงทนุในอสังหาริมทรัพย และสิทธิการเช า
อสังหาริมทรัพย

10.99

หนMวยลงทนุในทรัสต เพืVอการลงทนุในอสังหาริมทรัพย และสิทธิการเช า
ดับบลิวเอชเอ พรีเม ีย่ม โกรท

10.68

หนMวยลงทนุในกองทนุรวมโครงสร างพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 8.65

หลักทรัพย
%

ของ NAV

ประวัติการจายปนผล* 

สัดสวนการลงทุน
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*กองทุนมีนโยบายการจายเงินปนผลไมเกิน 12 คร้ัง ตอป 

* Morningstar overall rating ประเภท Property Indirect  ณ 30 มิ.ย. 63

สถานการณการลงทุน
สําหรับกลยุทธของกองทุน กองทุนคงนํ้าหนักการลงทุนอยูที่ 85-95% โดยเนนลงทุนใน REITs ที่มีสภาพคลอง และไดรับผลกระทบจาก Covid-19 
ไมมาก เชน คลังสินคา อาคารสํานักงาน และสืVอสาร เปนตน การคลายล็อก Phase 5 ในวันที่ 1 ก.ค. เปนการเปดเมืองอยางเต็มรูปแบบ ซึ่งจะทําให 
Traffic ของทุกภาคสวนเพิ่มขึ้นอยางมีนัยยะสําคัญจนเขาสูสภาวะปกติ พรอมทั้งมี Pent-up Demand หรือ ความตองการที่ถูกกดไว ที่จะทําใหมี 
Demand ที่อาจจะมากกวาภาวะปกติในชวงแรก มองวากลุม REITs จะไดรับผลประโยชน ทั้งจากเชิง Sentiment และ เชิงพื้นฐานปรับตัวดีขึ้นตอเนืVอง 
โดย traffic ของหางสรรพสินคาเร่ิมกลับมาเพ่ิมขึ้นจาก 20-30% เปนประมาณ 70-80% จากชวงกอน Covid-19 หลังผอนคลาย lockdown นMาจะทํา
ให คาเชาที่เคยปรับลดใหกับผูเชา ทยอยปรับเพ่ิมขึ้นได โดยแนะนําให “ซื้อ” สําหรับนักลงทุนระยะยาว 
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เอกสารฉบับน้ีจัดทําขึ้นเพืVอเผยแพรท่ัวไป โดยจัดทําขึ้นจากแหลงขอมูลตางๆ ท่ีนMาเชืVอถือได ณ วันท่ีแสดงขอมูล ทั้งนี้ บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกตอง ความนMาเชืVอถือ และ
ความสมบูรณของขอมูลท้ังหมด โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปล่ียนแปลงขอมูลท้ังหมดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื;อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน”

LHPROP-A
กองทุนเปด แอล เอช พร็อพเพอรต้ี พลัส A

» การลงทุนใน REITs เอเชียเปนทางหนึ่ง ที่ทําใหนักลงทุน
สามารถมีสวนรวมในการเติบโตไปกับเมืองของเศรษฐกิจเอเชีย 
โดยเอเชีย เปนกลุมประเทศเกิดใหมที่มีอัตราการเติบโตสูงกวา
ประเทศกลุมประเทศท่ีพัฒนาแลว

» สามารถกระจายการลงทุนทั้งใน REITs ไทยและประเทศอื;น
ในเอเชีย ชวยลดความผันผวนจากการกระจุกตัว ลักษณะ
ผลตอบแทนโดยรวมสอดคลองไปกับหุนแตมีความผันผวนต่ํากวา
เพราะมีกระแสรายไดจากคาเชารองรับ ขณะเดียวกันก็มีโอกาส
เติบโตในระยะยาวตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

» Asian REITs โดยรวมจายปนผลเฉลี่ยอยู ในระดับสูง 5-7% 
ซึ ่งสูงกวาการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอยู มากเนื Vองจาก        
อัตราดอกเบีย้ท่ีอยูในแนวโนมขาลง ดานการเติบโตของเงินปนผล     
คาดวาปหนาหากสถานการณกลับเขามาใกลเคียงภาวะปกติ     
อาจเติบโตได 2-3% จากฐานที่ตํ ่าในปนี้ อยางไรก็ตาม REITs 
บางกลุมที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับ New Economy เชน Logistic 
Warehouse, E-Commerce, Business Park หรือ Digitalization 
นั้นยังคงสามารถที่จะรักษาระดับการเติบโตไดแมจะเกิดวิกฤติ
ดังกลาว เนืVองจากเปนการเติบโตตาม trend ใหมในโลกอนาคต

» กลยุทธการลงทุน เนนลงทุนใน REITs ที่มีสถานะทางการเงิน
แข็งแกรงและมีโอกาศผานวิกฤติไปไดเปนหลัก โดยเนนกลุมที่มี
การเติบโตสูงตาม new economy trend และกลุ มที ่ ได ร ับ
ผลกระทบจากโรคระบาดอยูในระดับที่จํากัดและราคาลงมามาก
จนนMาสนใจเขาลงทุน 

คําแนะนําการลงทุน 
กรณีมีการลงทุนอยูแลวให “ถือระยะยาว” กรณีมีการลงทุน
เพียงเล็กนอย หรือยังไมเคยมีการลงทุนให “ทยอยสะสมเพิ่ม” 
เพืVอสรางโอกาสรับกระแสรายไดที่สมํ่าเสมอระยะยาว จึงเหมาะ
กับนักลงทุนที ่ยอมรับความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของการ
ลงทุนในภูมิภาคเอเชียได เนืVองจากตลาดเอเชียสวนใหญจะไดรับ
ผลกระทบจากกระแสเงินไหลเขาออกและปจจัยตลาด 

มุมมองตอตลาดอสังหาริมทรัพย
ในตางประเทศท่ีกองทุนมีการลงทุน  

“LHPROPA-D ยังนfาสนใจลงทุน”

เรายังคงมีมุมมองเปนบวกตอ Asian REITs โดยรวม แม ใน
ปจจุบันตลาดเริ ่มมีความกังวลกับการระบาดของ COVID-19 
ระลอก 2 อยางไรก็ดี เรามีมุมมองวาความเส่ียงท่ีตลาดจะปรับตัวลง
รุนแรงนั้นมีจํากัดเนืVองจากหลายๆ ประเทศในเอเชียมีประสบการณ
และประวัติที่ดี ในการรับมือการระบาดระลอกแรกและนโยบายการ 
re-open เศรษฐกิจเปนไปดวยความระมัดระวัง นอกจากนี้ การที่
รัฐบาลและธนาคารกลางของหลายๆ ประเทศไดออกมาตรการทั้ง
การเงินและการคลังเพืVอเขามากระตุนเศรษฐกิจโดยรวม (หรือแมแต 
REITs โดยตรง)       จะเปนปจจัยเสริมที่คาดวาจะสามารถบรรเทา
ผลกระทบจากวิกฤติดังกลาวลงไปได
ตลาดสิงคโปร นMาสนใจในแงที่ REITs หลายๆ บริษัทมีการเติบโต
จาการควบรวมกิจการมากขึ้น และมีโอกาสที่จะมีกระแสเงินทุนไหล
เขาเมืVอขนาดใหญขึ้นและถูกรวมเขาไปในดัชนี นอกจากนี้ รัฐบาล
สิงคโปร    ไดประกาศมาตรการกระตุนโดยการคืนภาษีสู บริษัท    
ท่ีไดรับผลกระทบจาก COVID-19
ตลาดญี่ปุ น กลุม Office และ Logistic ยังสามารถขึ้นคาเชาได 
เนืVองจากอุปทานท่ีมีอยูอยางจํากัดและความตองการที่ยังแข็งแกรง
จากการเติบโตของ             E-commerce และ 3PL อีกทั้ง มี
ปจจัยที่นMาสนใจ คือธนาคารกลางญี่ปุนมีนโยบายที่จะอัดฉีดเงิน
ลงทุนเขามาสนับสนุนตลาดทุน

กองทุนมีนโยบายการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม 
จึงมีความเส่ียงท่ีผูลงทุนอาจสูญเสีญเงินลงทุนจํานวนมาก
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สัดสวนการลงทุนหลักทรัพยท่ีลงทุน

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

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื;อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน”

ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
เนืVองจากกองทุน ไมไดปองกันความเส่ียงท้ังจํานวน ผูลงทุนอาจขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปล่ียน/หรือไดรับเงินคืนต่ํากวาเงินลงทุนเริ่มแรกได

กองทุนมีนโยบายการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม 
จึงมีความเส่ียงท่ีผูลงทุนอาจสูญเสีญเงินลงทุนจํานวนมาก

หนMวยลงทนุใน ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (REIT) 6.91

หนMวยลงทนุใน MAPLETREE LOGISTICS TRUST (REIT) 6.13

หนMวยลงทนุใน KEPPEL DC REIT (REIT) 6.00

หนMวยลงทนุใน MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST (REIT) 5.89

หนMวยลงทนุในทรัสต เพืVอการลงทนุในอสังหาริมทรัพย และสิทธิการเช าดับบลิวเอชเอ
 พรีเม ีย่ม โกรท

5.01

หลักทรัพย
%

ของ NAV

LHPROP-A
กองทุนเปด แอล เอช พร็อพเพอรต้ีพลัส A

ครั้งท่ี 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3

ป 2560 2561 2562 2563
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อัตราหนfวยละ (บาท)

*กองทุนมีนโยบายการจายเงินปนผลไมเกิน 12 คร้ัง ตอป 

* Morningstar overall rating ประเภท Property Indirect – Flexible ณ 30 มิ.ย. 63

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

ประวัติการจายปนผล* 

KEPPEL DC REIT: 
๏ REITs ตัวเดียวในสิงคโปรท่ีลงทุนสินทรัพยจําพวก Data Center เทาน้ัน
๏ ความตองการของสินทรัพยจําพวก Data Center จะเติบโตอยางตอเนืVองเนืVองจากบริษัท

ตางเร่ิมจัดเก็บขอมูลผาน Cloud
๏ 5G จะเปนปจจัยหลักในอนาคตท่ีเพิ่มความตองการของ Data Center

ตัวอยาง REITs ที่กองทุน LHPROPA-D มีการลงทุน

๏ รายไดจากคาเชาในไตรมาส 1/63 เพิ่มขึ ้นถึง 28.3% จากปกอนหนา ในขณะที่อัตรา    
การเติบโตของเงินปนผลก็เพิ่มขึ้นถึง 8.6% เมืVอเทียบกับชวงกอนหนา โดยธุรกิจ Data 
Center จะไดรับประโยนจากการที่มีการใชขอมูลและการทํางานบน Cloud มากขึ้นชวง 
Work from Home

ท่ีมา : LHFund, ขอมูล ณ วันท่ี 17 ก.ค. 63
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“ Global REITs ” 

เอกสารฉบับน้ีจัดทําขึ้นเพืVอเผยแพรท่ัวไป โดยจัดทําขึ้นจากแหลงขอมูลตางๆ ท่ีนMาเชืVอถือได ณ วันท่ีแสดงขอมูล ท้ังน้ี บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกตอง ความนMาเชืVอถือ 
และความสมบูรณของขอมูลท้ังหมด โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปล่ียนแปลงขอมูลท้ังหมดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื;อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน”

ทางผูจัดการกองทุน B&I Capital มองวา Global REITs โดยรวมยังอยู ในสภาวะเเข็งแกรง หากเมื;อเทียบกับวิกฤติเศรษฐกิจในชวง ป 
2008 นั้น สถานะการเงินของ REITs ในปจจุบันโดยรวมยังดีอยูจากปจจัยตอไปนี้ 
✅ REITs สวนใหญไดเพิ่มความแข็งแกรงของ Balance sheet หรืองบดุลอยางตอเนื;องในชวงทศวรรษที่ผานมา จึงมีความพรอมรับกับ

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

ที่จะสามารถดึงมาใช ได
✅ Global REITs ยังคงนfาสนใจ เนื;องจากมีรายไดที่สมํ่าเสมอจากสัญญาเชาระยะยาวใน 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 และอัตราดอกเบ้ียอยูในระดับตํ่า ทําใหการลงทุนใน REITs มีแนวโนมดึงดูดกระแสเงินลงทุนไดและมีความนMาสนใจมากกวาการ
ลงทุนในพันธบัตรที่ผลตอบแทนตํ่า

✅ ความกังวลเรื;อง second wave หลังเปดเมือง มีความเปนไปได แตจะไมสูงเทาการระบาดในคร้ังแรก เพราะคนจะระวังตัวมากขึ้น และมีระยะหาง
ทางสังคม ดังนั้น การปดเมือง หลัง second wave อาจมีการทําเปนสวนๆ เฉพาะที่มีคนติดเชื้อมากเพืVอไมใหกระทบกับเศรษฐกิจมากเกินไป ตลาด
จึงไมนMาปรับตัวลงแรงเหมือนที่ผานมา นอกจากนี้ นโยบายดอกเบ้ียตํ่า และสภาพคลองที่เพิ่มขึ้น ก็ชวยสนับสนุนใหมีคนเขามาซื้อสินทรัพยเสี่ยง ก็
จะชวยสนับสนุนตลาดหุน และ REITs เชนเดียวกัน 

✅ จากเหตุการณจลาจลในสหรัฐฯ ประเมินวาจะกระทบกับกลุ มหางสรรพสินคาและอาคารสํานักงาน ซึ ่งกองทุน B&I ไมมีการลงทุนใน
หางสรรพสินคาขนาดใหญในสหรัฐฯ แตมีการลงทุนในรานสะดวกซื้อและในอาคารสํานักงานไมมาก ซึ่งเปนออฟฟสที่ผูเชาเปนหนMวยงานรัฐบาล จึง
คาดวาจะไมกระทบกับผลการดําเนินงาน เนืVองจากมีการทําประกันความเสียหายไว และจากการติดตามกับทาง REITs manager ยังไมมีความ
เสียหายใด ๆ ที่มีผลกระทบตอสินทรัพยที่ลงทุน  ขณะที่ REITs ประเภทอืVนๆ 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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ขอมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563

นโยบายการลงทุน
เนนลงทุนในหนMวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือกองทุน B&I Global Real Estate Securities Fund 
(UCITS) Class S โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ ซึ่งกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนสวนใหญ ในหลักทรัพยที่
เกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพยและบริษัทท่ีเกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพย 

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื;อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน”

ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
เนืVองจากกองทุน ไมไดปองกันความเส่ียงท้ังจํานวน ผูลงทุนอาจขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปล่ียน/หรือไดรับเงินคืนต่ํากวาเงินลงทุนเริ่มแรกได

กองทุนมีนโยบายการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเส่ียงท่ีผูลงทุนอาจสูญเสีญเงินลงทุนจํานวนมาก

สัดสวนการลงทุนหลักทรัพยท่ีลงทุน

ดัชนีชี้วัดของกองทุนรวม (Benchmark) ►กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยน
เพืVอคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน

สถานการณการลงทุน
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 ที่ปจจัยพ้ืนฐานไมเปลี่ยนเเปลงมากนักเเละมี Balance Sheet มีเงินทุนที่เเข็งเเรงและมีระดับหนี้สินตํ่า
คําแนะนํา “ซื้อ” เนืVองจากระยะยาวสามารถไดรับผลตอบแทนอยางสมํ่าเสมอจากเงินปนผล และเปนการกระจายการลงทุนไปใน REITs ที่มี dividend 
growth สูงในกลุมประเทศพัฒนาแลว นอกจากนี้ ราคา Global  REITs ยังปรับขึ้นไมมากนักเมืVอเทียบกับตลาดหุน จึงมองเปนโอกาสซื้อ อยางไรก็ตาม 
กองทุน LHPROP-G เนนการเติบโตสูง จึงมีความผันผวนมากเหมือน growth stocks นักลงทุนควรมีระยะเวลาถือลงทุนอยางนอย 1-1.5 ปขึ้นไป

LHPROP-G
กองทุนเปด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอรต้ี

หนMวยลงทนุ B&I GLB REAL ESTATE SECURITIES FUND 95.01

ทรัพย สินอืV น 4.99

หลักทรัพย
%

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

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

✅ มีผลการดําเนินงานที่ดีกวาดัชนีชี้วัด (Benchmark) อยางตอเนื;อง โดยเฉพาะจากความสามารถในการเลือกหลักทรัพย 
(Securities Selection)

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

✅ ลงทุนใน sector ท่ีมีแนวโนมเติบโตสูงในอนาคตนอกเหนือจาก ตึก office หรือ retail sector 

E-Commerce & 
Logistics space

Self-storage

Cell Tower

Data Centre

Healthcare / 
Senior housing

เอกสารฉบับน้ีจัดทําขึ้นเพืVอเผยแพรท่ัวไป โดยจัดทําขึ้นจากแหลงขอมูลตางๆ ท่ีนMาเชืVอถือได ณ วันท่ีแสดงขอมูล ท้ังน้ี บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกตอง ความนMาเชืVอถือ 
และความสมบูรณของขอมูลท้ังหมด โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปล่ียนแปลงขอมูลท้ังหมดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื;อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน”

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 ท่ีนfาสนใจในหลายกลุมอุตสาหกรรม

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 มีความแนMนอนกวาหุน นอกจากนี้ สําหรับ Office sector นั้น สัญญาเชาสวนใหญจะเปน
สัญญาระยะยาวซ่ึงชวยใหกระแสรายไดของ REITs มีความแนMนอนกวาหุน

Healthcare REITs ในสวน Senior Housing REITs ไดรับผลกระทบจากการแพรกระจายของไวรัส เนืVองจากเปนสถานที่ที่
ตองทํางานกับผูสูงอายุ อยางไรก็ดี ในสวน Medical office building เชน Healthcare trust of America ซึ่งทํางานรวมกับ
บริษัททางการแพทยขนาดใหญ ก็มีความตองการที่สูงขึ้นอยางมาก เนืVองจากเปนอสังหาริมทรัพยที่จัดหาสถานที่เพืVอสราง
โรงพยาบาล บริษัทยา และนักวิจัยในการคิดคนยา และวัคซีน เพืVอคิดคนยารักษาโรคใหมๆ

Cold storage REITs หรือกองรีทใหเชาหองเย็นเก็บอาหาร เปน sector ที่ perform ไดดีที่สุดในเดือนนี้เนืVองจากความ
ตองการของท่ีตองการอาหารท่ีเนMาเสียชาในยามท่ีรัฐบาลมีการประกาศปดเมืองและใหประชาชนอาศัยอยู ในท่ีพัก
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ท่ีมา : Source : B&I Global Real Estate Securities Fund, Fact Sheet as of May 2020 

Sector Weight (%)Country Allocation (%)

FX Exposure

“ กองทุน B&I Global Real Estate Securities Fund ”
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 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด (“บริษัทจัดการ”) จัดทํา
เอกสารฉบับนี้ขึ้นเพืVอวัตถุประสงค ในการเผยแพรขอมูลใหกับผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืน โดยไมมุงหมายใหถือเปนคําเสนอหรือการเชิญชวนใหบุคคลใดทําการซื้อ และ/
หรือ ขายผลิตภัณฑดานการลงทุนประเภทตาง ๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และ
ไมถือเปนการใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี ่ยวกับการทําธุรกรรมที ่เกี ่ยวของกับ
ผลิตภัณฑดานการลงทุนของบริษัทตาง ๆ ตามที่ระบุไว ในเอกสารนี้แตอยางใด 

 แมบริษัทจัดการจะได ใชความระมัดระวังตามสมควรเพืVอใหขอมูลดังกลาวมีความถูกตอง
และตรงกับวัตถุประสงคของการจัดทําเอกสารนี้ บริษัทจัดการและพนักงานของบริษัท
จัดการไมมีความรับผิดและจะไมรับผิดสําหรับความผิดพลาด ของขอมูลใด ๆ ที่เกิดขึ้น
ไมวาดวยเหตุใดก็ตาม รวมทั้งจะไมรับผิดสําหรับการกระทําใด ๆ ที่เกิดขึ้นบนพื้นฐาน
ของความเห็นหรือขอมูลที่ปรากฏอยู ในเอกสารฉบับนี้ บริษัทจัดการไมได ใหคํารับรอง
หรือรับประกัน ไมว าโดยชัดแจงหรือโดยปริยาย เกี ่ยวกับความถูกตอง แมนยํา 
นMาเชืVอถือ ทันตอเหตุการณ หรือความสมบูรณของขอมูลดังกลาวในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

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

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิในขอมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้โดยหามมิใหผู ใดเผยแพร ทําซ้ํา 
ดัดแปลง ลอกเลียนแบบ อางอิง ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน หรือใชวิธีการใดก็ตาม เวน
แตจะไดรับอนุญาตลวงหนาจากบริษัทจัดการเปนลายลักษณอักษรกอน นอกจากนั้น 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ์ที ่จะทําการแก ไข ปรับปรุง เปลี ่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม
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 เงื;อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสนิใจลงทุน”

ขอสงวนสิทธิ์
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