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กระจายความเสี่ยง...
เพิ่มความมั่งคั่ง

ภาพรวมตลาดการลงทุนในไตรมาส 4 ป 2561 ทีผ่ า นมา
ไดรับปจจัยลบจากความกังวลเรื่องเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงและ
ประเด็นกีดกันการคาระหวางสหรัฐฯและจีน สงผลใหนกั ลงทุน
เลีย่ งสินทรัพยเสีย่ ง (Risk-Off) ทำใหตลาดหุน ทัว่ โลกโดยรวม
ปรับตัวลง โดย MSCI World Index -13.2% ตลาดหุน สหรัฐฯ
S&P 500 -14.3% ตลาดหุนกลุมตลาดเกิดใหม MSCI EM
-7.7% สวนทองคำปรับตัวขึ้น 7.7% และตราสารหนี้โลก
(Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index)
เพิ่มขึ้น 1.4%
สำหรับในป 2562 คาดวาธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจ
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายนอยกวาที่คาด เนื่องจากภาวะ
เศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง ทำใหอัตราเงินเฟอมีแนวโนมต่ำกวาที่
คาดการณไว โดยตลาดคาดวาธนาคารกลางสหรัฐฯ จะขึน้ ดอกเบีย้
อีก 1-2 ครั้งนอยกวาคาดการณเดิมที่ 3 ครั้ง ซึ่งจะเปนปจจัย
บวกตอตลาดเกิดใหม กอปรกับมูลคาตามปจจัยพื้นฐานของ
ตลาดเกิดใหมอยูใ นระดับนาสนใจ สงผลใหกระแสเงินทุนมีแนวโนม
ไหลกลับกลุมประเทศเกิดใหม

สำหรับกลยุทธการลงทุนทีเ่ หมาะสม
ในไตรมาส 1 ป 2562
1. LHEM โดยมีปจจัยสนับสนุนจากแนวโนมออนคาของเงิน
ดอลลารสหรัฐฯ และมูลคาจากปจจัยพืน้ ฐานทีไ่ มแพง
2. LHPROP-A โดยมีปจจัยสนับสนุนจากความผันผวนของ
ตลาดหุน ทีอ่ ยูใ นระดับสูง และอัตราดอกเบีย้ ทีอ่ ยูใ นระดับต่ำ
3. กองทุนที่มีการกระจายลงทุนในสินทรัพยหลายประเภท
ไดแก LHGMA LHIP LHSMART ซึง่ สามารถปรับสมดุล
การลงทุนเลือกผสมสินทรัพยหลากหลายทีเ่ หมาะสมและ
ใหผลตอบแทนที่ดีได

ทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน
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แบงเงินลงทุนเสริมสราง...
ความมั่งคั่ง
การจัดพอรตการลงทุนในไตรมาสนี้ บลจ. ไดออกแบบแผนการลงทุนออกเปน 5 แผน โดยยึดจากความคาดหวังของผลตอบแทน
ที่ตองการเปนเกณฑในการกระจายการลงทุนตามรายละเอียดดังตอไปนี้
Plan A

Plan B

Plan C

Plan D

Plan E

ผลตอบแทนทีค
่ าดหวังระยะเวลา 1ป (% ตอป)

3.34%

4.54%

6.01%

6.74%

7.23%

ความผันผวนของพอรตการลงทุน

2.90%

4.00%

6.23%

6.50%

6.80%

-2.74%

-6.36%

-11.69%

-13.33%

-14.79%

ผลขาดทุนสูงสุด

หมายเหตุ อัตราผลตอบแทนคาดหวัง คำนวณโดยใชคา เฉลีย่ 5 ปยอ นหลังในชวงป ม.ค. 2557- ธ.ค. 2561, คาความผันผวนคำนวณ จากชวงเวลาเดียวกัน
โดยใชอตั ราผลตอบแทนรายสัปดาห, ผลขาดทุนสูงสุด คำนวณจาก maximum drawdown ในชวงป ม.ค. 2557- ธ.ค. 2561, ผลการดำเนินงานในอนาคต
อาจไมเปนไปตามที่คาดการณไว ซึ่งขึ้นอยูกับสภาวะเศรษฐกิจภาวะตลาดและปจจัยอื่นๆ

“ ผูลงทุนควรรูทราบความเสี่ยง ความผันผวนที่ตนเองยอมรับไดรวมถึงอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังในการลงทุน
เพือ่ ทีจ่ ะวางแผนในการลงทุนไดอยางเหมาะสม การกระจายความเสีย่ งจะชวยใหเราไดผลตอบแทนเปนไปตามเปาหมาย
บนความเสี่ยงที่รับได ”

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานทีเ่ กีย่ วของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิง่ ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน
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Plan A
74%

อัตราผลตอบแทนคาดหวัง
ระยะเวลาลงทุน 1 ป (%ตอป)

26%

กองทุนหุน
ตางประเทศ

9%

ความผันผวน
ผลขาดทุนสูงสุด

3.34%

กองทุน ตราสารหนี้
ตางประเทศ
กองทุน รวม
10%
11% อสั ง หาริ ม ทรั พ ย

LHDEBT
40%
LHSTPLUS
15%

ประเภททรั พย สิ น
ที ่ล งทุ น

กองทุ นที่ แนะนำ

LHMM
15%

LHGEQ
5%

70 %

กองทุนตราสารหนี้ไทย

Plan B
70%

LHPROP-A
10%

อัตราผลตอบแทนคาดหวัง
ระยะเวลาลงทุน 1 ป (%ตอป)

30%

10%

ความผันผวน
ผลขาดทุนสูงสุด

9%

ประเภททรั พย ส ิน
ที ่ล งทุ น

20%

กองทุ น หุ  น
ในประเทศ

LHSELECT
20%

กองทุ นที ่ แนะนำ

LHPROP-A
15%

45%

กองทุน ตราสารหนี ้ไทย

LHGMA
15%

Plan C
65%

อัตราผลตอบแทนคาดหวัง
ระยะเวลาลงทุน 1 ป (%ตอป)

35%

กองทุ น ตราสารหนี ้
ต างประเทศ
กองทุนหุ น
ตา งประเทศ

10%

16%

LHSTPLUS
10%

ความผันผวน
ผลขาดทุนสูงสุด

6.23%
-11.69%

LHPROP-A
15%

LHGMA
15%
LHGEQ
10%

ประเภททรัพยส ิ น
ที่ ล งทุ น

กองทุนตราสารหนี้ไ ทย

LHGEQ
5%

6.01%

กองทุน รวม
อสั ง หาริ มทรัพย

14%

20%

4.00%
-6.36%

LHMM
35%

อสั ง หาริ ม ทรั พย

16%

LHGMA
15%

4.54%

กองทุน ตราสารหนี้
ตา งประเทศ
กองทุ น รวม
กองทุ น หุ น
ตางประเทศ

2.90%
-2.74%

กองทุนที่แนะนำ
40%

กองทุ นหุ น
ในประเทศ

LHSTPLUS
20%

LHSELECT
40%

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานทีเ่ กีย่ วของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิง่ ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน
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Plan D
58%

อัตราผลตอบแทนคาดหวัง
ระยะเวลาลงทุน 1 ป (%ตอป)

42%

กองทุน ตราสารหนี ้
ต า งประเทศ
4%

กองทุน หุ  น
ตา งประเทศ

28%

20%

6.74%

LHPROP-A
15%
38%

10%

กองทุน หุ น
ในประเทศ

LHGMA
2%

กองทุ น ตราสารหนี้ ไ ทย

Plan E
45%

อัตราผลตอบแทนคาดหวัง
ระยะเวลาลงทุน 1 ป (%ตอป)

55%

กองทุน รวม
อสัง หาริ ม ทรั พย

กองทุ นที่ แนะนำ

LHSELECT
38%
LHGEQ
12%

7.23%

45%

6.80%
-14.79%

LHEM-E
10%

LHTPROP
10%
ประเภททรั พย ส ิน
ที ่ล งทุ น

ความผันผวน
ผลขาดทุนสูงสุด

LHDIGITAL
20%

25%

กองทุนหุ น
ต า งประเทศ

6.50%
-13.33%

LHGINCOME
LHTPROP
3% LHDIGITAL
5%
10%
LHDEBT
10%
LHEM-E
5%

กองทุ น รวม
อสัง หาริ ม ทรั พ ย

ประเภททรั พย สิ น
ที ่ล งทุ น

ความผันผวน
ผลขาดทุนสูงสุด

กองทุ นที ่ แนะนำ
30%

กองทุ น หุ  น
ในประเทศ

LHSELECT
30%

LHPROP-A
15%
LHGEQ
15%

หมายเหตุ :
- การจัดสรรสัดสวนการลงทุนขางตนเปนเพียงตัวอยางคำแนะนำเบือ้ งตนในการจัดสรรสัดสวนการลงทุนตามผลตอบแทนทีผ่ ลู งทุนคาดหวัง ทัง้ นี้ กอนการตัดสินใจลงทุน ผูล งทุน
ควรพิจารณาปจจัยอื่นประกอบ เชน ฐานะทางการเงิน วัตุประสงค ในการลงทุน ระยะเวลาที่ตองการใชเงิน เปนตน
- อัตราผลตอบแทนคาดหวัง คำนวณโดยใชคา เฉลีย่ 5 ปยอ นหลังในชวงป ม.ค. 2557- ธ.ค. 2561, คาความผันผวนคำนวณ จากชวงเวลาเดียวกันโดยใชอตั ราผลตอบแทนราย
สัปดาห, ผลขาดทุนสูงสุด คำนวณจาก maximum drawdown ในชวงป ม.ค. 2557- ธ.ค. 2561, ผลการดำเนินงานในอนาคตอาจไมเปนไปตามที่คาดการณ ไว ซึ่งขึ้นอยูกับ
สภาวะเศรษฐกิจภาวะตลาดและปจจัยอื่นๆ และมีความเสี่ยงของการลงทุน
- กองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศและไม ไดปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนผูลงทุนอาจขาดทุนหรือไดกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรืออาจไดรับเงินคืนต่ำกวา
เงินลงทุนเริ่มแรกได

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานทีเ่ กีย่ วของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิง่ ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน
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LHFund
มุมมองการลงทุWeekly
นในไตรมาส 1/2562
ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2562

Asset Class

Equity Fund
(Foreign)

กองทุน

คำแนะนำ

น้ำหนักการลงทุน

มุมมองการลงทุนไตรมาส 1 ป 2562

-- - o + ++

LHGEQ

คงน้ำหนัก
การลงทุน

เศรษฐกิจโลกเติบโตชาลง แต กำไรบริษทั ฯ ยังเติบโต ประเด็น
การคายังคงอาจสงผลกระทบเปนระยะ กลยุทธกระจายการ
ลงทุนใหหนุ ทัว่ โลกยังเหมาะสม สามารถเลือกใหนำ้ หนักลงทุน
ในตลาดหุน ทีย่ งั มีแนวโนมดี สอดคลองกับสถานะการณตลาด

LHJAP-E

คงน้ำหนัก
การลงทุน

ผลการดำเนินงานในตลาดหุนญี่ปุนปรับตัวดีขึ้น มูลคาหุนใน
ตลาดอยูในระดับที่นาสนใจ แตยังอาจผันผวนจากคาเงินที่มี
โอกาสแข็งคาเมื่อเทียบสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ

LHEM-E

เพิ่มน้ำหนัก
การลงทุน

ตลาดเกิดใหมปรับตัวดีขน้ึ หลังจากแนวโนมคาเงินดอลลารสหรัฐฯ
ออนคาลง เนือ่ งจากตลาดคาดการณการปรับเพิม่ อัตราดอกเบีย้
นโยบายของสหรัฐฯ จะเหลือเพียง 2 ครัง้ จากเดิมทีค่ าดวาจะ
ปรับเพิม่ 3 ครัง้ ทำใหเกิดการไหลเวียนเงินลงทุนกลับเขากลุม
ประเทศตลาดเกิดใหม ซึง่ ระดับราคา ณ ปจจุบนั คอนขางนา
สนใจหลังปรับฐานกำไรบริษัทยังมีโอกาสเติบโตและหลาย
ประเทศในกลุม เชน เอเชียมีฐานะการเงินมั่นคงและมีจะมี
การเลือกตั้งรัฐบาลในหลายประเทศ

LHINDIA-E

ลดน้ำหนัก
การลงทุน

ตลาดอินเดียมีความออนไหวถูกกระทบจากคาเงินดอลลารสหรัฐฯ
และราคาน้ำมัน ในชวงปลายป 2561 มีการปรับตัวขึน้ หลังจาก
ปรับฐานแรงไปกอนหนา เนื่องจากตลาดคาดการณการปรับ
ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในสหรัฐฯลดลง ประกอบกับการ
ลดลงของราคาน้ำมัน แมระยะยาว อินเดียเปนประเทศที่มี
แนวโนมเติบโตสูง ลักษณะประชากรเปนผูอายุนอย มีโอกาส
สรางผลกำไรระยะยาว แตระยะสั้นความเสี่ยงจากนโยบาย
การคาระหวางประเทศคาดวายังจะทำใหตลาดผันผวน

LHGLIFE-E

ลดน้ำหนัก
การลงทุน

กองทุนอาจผันผวนในระยะสัน้ จากการทีน่ ำ้ หนักลงทุนสวนใหญ
อยูในสหรัฐฯ และกลุมอุตสาหกรรมผูบริโภคซึ่งมีการเติบโต
ทีช่ ะลอลง ประกอบกับการกีดกันการคายังเปนปจจัยเสีย่ งแฝง
สำหรับธุรกิจสินคาอุปโภค บริโภค อาจทำใหผนั ผวนในระยะกลาง

LHDIGITAL

คงน้ำหนัก
การลงทุน

กองทุนหลักเนนลงทุนในกลุม เทคโนโลยี ทีเ่ กีย่ วกับการใชชวี ติ
ประจำวันซึ่งสอดคลองกับวิถีชิวิตสมัยใหมในปจจุบัน โดย
หุนสวนใหญอยูในสหรัฐฯ ผลกำไรบริษัทยังเติบโต

LHROBOT-E

คงน้ำหนัก
การลงทุน

กลยุทธเนนการลงทุนในกลุมธุรกิจเทคโนโลยีล้ำหนา ที่สอด
คลองกับวิถีชิวิตที่เปลี่ยนไปของประชากรโลกสมัยใหม ใน
ระยะยาวยังมีแนวโนมดี

“ O ” = คงน้ำหนักการลงทุน, “ + ” = ซื้อ, “ ++ ” = ซื้อทันที, “ - ” = ขาย, “-- ” = ขายทันที

ทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน
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มุมมองการลงทุนในไตรมาส 1/2562
Asset Class

Mixed Fund
(Foreign)

กองทุน

คำแนะนำ

น้ำหนักการลงทุน

มุมมองการลงทุนไตรมาส 1 ป 2562

-- - o + ++

LHGINCOME

เพิ่มน้ำหนัก
การลงทุน

แนวโนมการปรับการปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ นโยบายในสหรัฐฯ
จะเหลือเพียง 2 ครั้งจากเดิมที่คาดวาจะปรับเพิ่ม 3 ครั้ง
ทำใหโอกาสในการสรางผลกำไรในตลาดตราสารหนี้ทั่วโลก
ทีม่ ากขึน้ โดยทีม่ เี สถียรภาพสูงกวาการลงทุนในสินทรัพยอน่ื ๆ

LHGMA

เพิ่มน้ำหนัก
การลงทุน

ในสภาวะทีต่ ลาดยังกังวลตอความผันผวนในตลาดหุน กลยุทธ
กระจายการลงทุนในสินทรัพยหลายประเภท สามารถผสม
สินทรัพยหลากหลายในสัดสวนที่เหมาะสม ลดทอนความ
ผันผวนและสรางผลตอบแทนที่มีเสถียรภาพ

เพิ่มน้ำหนัก
การลงทุน

ระยะสัน้ การปรับขึน้ ดอกเบีย้ นโยบายสหรัฐฯ ทีม่ โี อกาสนอยลง
ยังเปนปจจัยบวก แมในชวงครึ่งปหลังและป 2562 มีความ
เปนไปไดท่ี REIT อาจจะมีความผันผวนจากการขึน้ ดอกเบีย้
ของสหรัฐฯ รวมถึงปจจัยอืน่ ๆ เชน ความกังวลเรือ่ งสงคราม
การคา อยางไรก็ดคี าดวานาจะยังเปนสินทรัพยทม่ี เี สถียรภาพ
สูงกวาการลงทุนหุน
ไตรมาสที่ 1 ป 2562 ตลาดหุน มีโอกาสทีจ่ ะกลับมาปรับตัว
เพิ่มขึ้นไดหลังจากที่ตลาดหุนปรับตัวลดลงอยางมากใน
ไตรมาส 4 ป 2561 ทีป่ รับลดลงถึงเกือบ 9% แตดว ยในตนป
ราคาน้ำมันดิบมีแนวโนมที่จะปรับเพิ่มขึ้นไดจากการปรับลด
กำลังการผลิตของกลุม OPEC และประเด็นการคว่ำบาตร
ประเทศอิหราน รวมถึงการทีจ่ นี กับสหรัฐฯ ทีจ่ ะตองเจรจา
ดานการคาใหเสร็จกอนเดือนมีนาคม 2562 และมีแนวโนม
ผอนคลายมากขึน้ หลังจากจีนเริม่ ทยอยลดภาษีสนิ คานำเขา
จากสหรัฐฯ รวมถึงการนำเขาสินคาเกษตรจากสหรัฐฯเพิ่ม
มากขึน้ ประกอบกับหลังจากทีธ่ นาคารกลางสหรัฐฯ ไดปรับ
เพิม่ อัตราดอกเบีย้ นโยบายอีกครัง้ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561
และเริม่ มีทา ทีทจ่ี ะผอนคลายในการใชมาตราการทางการเงิน
แบบเขมงวดมากขึน้ ซึง่ สงผลใหตลาดคาดวาในป 2562 การ
ปรับเพิม่ อัตราดอกเบีย้ นโยบายของสหรัฐฯ จะเหลือเพียง 2
ครั้งจากเดิมที่คาดวาจะปรับเพิ่ม 3 ครั้ง ดวยปจจัยตางๆ
ขางตนรวมกับปจจัยการเมืองในประเทศที่คาดวาจะมีการ
เลือกตั้งไมเกินไตรมาสที่ 2 ป 2562 จะทำใหปจจัยดาน
การเมืองผอนคลายมากขึน้ ซึง่ อาจจะทำใหมเี งินทุนจากตาง
ชาติไหลเขามาในตลาดหุนไทยไดบาง

Fund of Property LHPROP-A
Fund (Foreign)

Equity Fund
(Local)

LHTOPPICK
LHSTRATEGY
LHGROWTH
LHEQD

เพิ่มน้ำหนัก
การลงทุน

Mixed Fund
(Local)

LHFL
LHMSFL
LHSELECT

เพิ่มน้ำหนัก
การลงทุน

Mixed Fund
(Local)

LHSMART
LHIP

เพิ่มน้ำหนัก
การลงทุน

ทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน

จากภาพตลาดหุน ทีย่ งั คงมีปจ จัยกดดันอยู จึงเห็นวากองทุน
ทีม่ กี ารกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพยหลากหลายประเภท
ไมวาจะเปนกองทุนอสังหาริมทรัพย ทรัสตเพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย และตราสารหนี้ ที่มีกระแสเงินสดใหแก
กองทุนอยางตอเนื่องไดแก เงินปนผลและดอกเบี้ยรับ ซึ่งจะ
เปนแหลงที่มารายไดหลักสำหรับกองทุน จะใหผลตอบแทน
ทีม่ คี วามผันผวนนอยกวาการลงทุนในกองทุนหุน กองทุนเชน
LHIP ทีส่ ามารถทนตอความผันวนของตลาดไดคอ นขางดีกวา
กองทุนผสมหุนอื่น โดยมีคาความผันผวนดานอื่นคอนขางต่ำ
แตถาตลาดหุนกลับมา perform อีกครั้ง ดวยสัดสวนหุนที่
ไมเกิน 20% จะสามารถทำใหกองทุนถึงเปาหมาย 2%-4%
ไดมั่นใจขึ้น
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มุมมองการลงทุนในไตรมาส 1/2562
Asset Class

กองทุน

Fund of Property LHTPROP
Fund (Local)

Fixed Income
(Local)

LHDEBT
LHGOV
LHSTPLUS
LHMM

คำแนะนำ

น้ำหนักการลงทุน

มุมมองการลงทุนไตรมาส 1 ป 2562

-- - o + ++

เพิ่มน้ำหนัก
การลงทุน

จากภาวะตลาดหุน ทีย่ งั คงมีความผันผวน ในขณะทีอ่ ตั ราเงิน
เฟอของไทยที่อยูในระดับต่ำ ทำใหอัตราผลตอบแทนจาก
ตราสารหนีย้ งั อยูใ นระดับต่ำ ในขณะที่ Property Fund & REIT
ใหผลตอบแทนจากเงินปนผลประมาณ 5-6% ซึ่งมีความนา
สนใจกวาตราสารหนีร้ ฐั บาลอายุ 10 ป ทีใ่ หผลตอบแทนต่ำกวา
และเหมาะกับการลงทุนในสภาวะตลาดทีย่ งั คงมีความผันผวน
ในป 2562 ซึง่ กลุม Property Fund & REIT จะยังเปนทีพ่ กั
เงินทีค่ อ นขางปลอดภัย จากเงินปนผลทีค่ อ นขางสูงและจาย
สม่ำเสมอ

คงน้ำหนัก
การลงทุน

เนื่องจากการเติบโตของเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟอทั่วโลกมี
แนวโนมชะลอตัวลง ทำใหความเสีย่ งของอัตราดอกเบีย้ ทัว่ โลก
ทีจ่ ะปรับเพิม่ ขึน้ มีลดลง นอกจากนีอ้ ตั ราเงินเฟอของไทยยังคง
อยูใ นระดับต่ำ โดยคาดวาคาเฉลีย่ อัตราเงินเฟอทัว่ ไปของไทย
จะอยูที่ระดับประมาณ 1% ในป 2562 ซึ่งอยูในระดับลาง
ของกรอบเปาหมาย 1-4% ทำใหแรงกดดันตออัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลไทยมีนอ ย กองทุนตราสารหนีภ้ ายใตการบริหาร
ของ บลจ. มีพอรตดูเรชัน่ ทีไ่ มสงู มาก แตเนนกลยุทธทางดาน
เครดิต โดยลงทุนในตราสารทีม่ ผี ลตอบแทนสูง โดยมีอนั ดับ
เครดิตตัง้ แต Investment grade ขึน้ ไป เพือ่ เพิม่ ผลตอบแทน
รวมของพอรต จึงแนะนำใหลงทุนไดสำหรับนักลงทุนทีค่ าดหวัง
ผลตอบแทนสูงกวาเงินฝากธนาคาร และหลีกเลีย่ งความผันผวน
ในตลาดหุน

Gold

คงน้ำหนัก
การลงทุน

เปนหลักทรัพยทค่ี วรมีไวเพือ่ การกระจายความเสีย่ ง แตอาจ
ไดรบั ผลกระทบบางจากคาเงินดอลลารสหรัฐฯ ทีม่ แี นวโนมแข็ง
คาขึน้ จากการขึน้ ดอกเบีย้ ของสหรัฐฯ

Oil

คงน้ำหนัก
การลงทุน

ราคาน้ำมันมีแนวโนมเปนไปในทิศทางเดียวกับอัตราการเติบโต
เศรษฐกิจ ทั้งนี้แนวโนมเศรษฐกิจโลกเติบโตอยางชะลอลงมี
โอกาสทำใหราคาน้ำมันอาจทรงตัวไมปรับสูงขึ้นมากนัก

คำเตือน
เอกสารนี้จัดทำเพื่อเผยแพรทั่วไป โดยการรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ ที่นาเชื่อถือ ทั้งนี้บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกตอง
ครบถวนหรือความสมบูรณของขอมูลดังกลาวได และบริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงขอมูลได โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ผู ใชขอมูล
ตองใชความระมัดระวังและวิจารณญาณในการใชขอ มูลตางๆ ดวยตนเอง ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต รวมถึงอัตราผลตอบแทนการคาดการณ เปน
อัตราผลตอบแทนจากเงินปนผลในอดีต ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดและตัวอยาง Portfolio ขางตนขึ้นขึ้นกับโอกาสในการลงทุนตามภาวะ
ตลาด สำหรับกองทุนรวมทีล่ งทุนในตางประเทศอาจมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น ผูล งทุนตองศึกษาและทำความเขาใจลักษณะ
สินคา เงือ่ นไขผลตอบแทน ความเสีย่ ง และขอคำแนะนำเพิม่ เติมจากผูแ นะนำการลงทุน กอนตัดสินใจลงทุน หรือติดตอขอรับหนังสือ
ชี้ชวนของกองทุนไดที่ บลจ. แลนด แอนด เฮาส จำกัด โทร 02-286-3484 ตอ 211-215 หรือ ตัวแทนขาย
ทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน
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