
กองทุนเดนสัปดาหนี้

7 - 11 มีนาคม 2566

#ลงทุนอะไรดี?



     สัปดาหนี้คำแนะนำของเรายังมีมุมมองที่ดีตอกองทุนหุนจีน โดยเฉพาะกลุมเทคโนโลยีและกลุมที่ ไดรับการสนับสนุนเม็ดเงินจากภาครัฐและคาด

วาชวงครึ่งปแรกของปนี้กองทุนหุนจีนมีมุมมองที่ดีขึ้นหลังจากทางการเพิ่มสภาพคลองเขาสูตลาดอยางตอเน�อง เพ�อชวยอุตสาหกรรมที่ชะลอ

ตัว ลาสุดประธานาธิบดีจีน Xi Jinping ไดเนนย้ำความสำคัญของภาคเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการประชุมใหญของพรรคคอมมิวนิสตจีนครั้ง

ท่ี 20 นอกจากน้ีจีนไดมีการปรับเปล่ียนนโยบาย zero-covid คร้ังใหญ  และสามารถเปดประเทศไดเร็วกวาท่ีคาดไวมากดังน้ันคาดวาตัวเลขประมาณ 

การการเติบโตของเศรษฐกิจจีนและกำไรตอหุนบริษัทจีนป 2566 และ 2567 จะไดรับการปรับเพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกลและเราก็ยังช�นชอบกองทุน

หุนเวียดนาม เน�องจากกำไรของบริษัทจดทะเบียนสวนใหญ ยังทำไดตามเปาหมายและมีแรงขับเคล�อนจากเศรษฐกิจภายในประเทศท่ียังคงขยายตัว 

สวนทางกลับในเศรษฐกิจตะวันตกท่ียังเส่ียงตอการหดตัวทางเศรษฐกิจ รวมถึงแนะนำจัดสรรเงินสดบางสวนไวเพ�อควาโอกาสการลงทุนท่ีจะเขามา 

ลาสุดอัตราเงินเฟอของสหรัฐฯ ลดลงมาอยูที่ระดับ 6.4% YoY ในเดือนมกราคม 2566 ลดลงจาก 6.5%YoY และ 7.1%YoY ในเดือน

ธันวาคมและพฤศจิกายน 2565 ตามลำดับ ทาง FED ข้ึนอัตราดอกเบ้ียนโยบายชาลงเปน 0.25% ในการประชุมคร้ังลาสุดไปสูระดับ 4.5% - 4.75% 

สวน BOE  และ ECB ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.5% สูระดับ 4.00%  และ 3.00% ตามลำดับ โดยธนาคารกลางทั้งสามแหงจะยังคงขึ้น

อัตราดอกเบี้ยนโยบายตอไปในอนาคตอันใกล ในสัปดาหนี้แนะนำติดตามผลประกอบการ Q4 2565 ของบริษัทจดทะเบียนสหรัฐและจีนซึ่งกำลัง

ทยอยออกมา 

     UGIS-N กองทุนมีนโยบายลงทุนในกองทุน master fund PIMCO GIS Income Fund เพียงกองทุนเดียว และมีนโยบายปองกันความ

เส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนไมต่ำกวา 90% ของมูลคากองทุน การปรับเพ่ิมข้ึนของอัตราดอกเบ้ียนโยบายธนาคารกลางท่ัวโลกในระดับท่ีชาลงทำให 

กองทุนรวมตราสารหนี้ investment grade กลับมามีความนาสนใจอีกครั้ง YTM ของกองกองทุน master fund ณ ปจจุบันอยูที่ 7.39% 

และจายเปนปนผลออกมาตกปละ 6.27% โดย UGIS-N (กองลูก) ไมจายปนผลแตเอาเงินปนผลไปลงทุนตอในกอง master fund โดยกองทุน 

master fund เนนลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐและหนวยงานที่ ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐเปนสวนใหญ โดยอันดับ credit rating 

เฉลี่ยของตราสารหนี้ ในกองทุนอยูที่ A+ อายุคงเหลือของตราสารหนี้อยูที่ 3.63 ป เทียบ benchmark ซึ่งยาวกวามากที่ 6.17 ป ตรงนี้

สะทอนวาผูจัดการกองทุนถือพันธบัตรระยะสั้นลงเน�องจากยังกังวลเร�องการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลาง ซึ่งการขึ้นดอกเบี้ยแมจะชาลงแตยัง

ไมหยุดดังนั้นกองทุนอาจมีความผันผวนไดในระยะสั้น อยางไรก็ตามผลตอบแทน ณ ปจจุบันนาสนใจแลวดังนั้นเราจึงแนะนำเริ่มซื้อสะสม โดย

แนะนำใหแบงการเขาลงทุนเปนสามครั้ง โดยสามารถเขาลงทุนครั้งแรกไดทันที (แนะนำน้ำหนักการลงทุนที่ 15-20% ของพอรต)

     ONE-LS4-UI  กองทุนมีนโยบายลงทุนในสินทรัพยกรมธรรมประกันชีวิตมีความผันผวนต่ำกวาทั้งสินทรัพยตราสารหนี้และตราสารทุน

ซึ่งนักลงทุนทั่วไปเขาถึงไดยาก บริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนที่มีประสบการณดานการลงทุนกรมธรรมประกันชีวิตมากกวา 28 ป สินทรัพย

กรมธรรมประกันชีวิตมีคาความสัมพันธ (correlation) ต่ำเม�อเทียบกับสินทรัพยตราสารหนี้และตราสารทุน ทำใหกองทุนสามารถสรางผลตอบ 

แทนไดในทุกสภาพตลาด กองทุนจะลงทุนในกรมธรรมประกันชีวิตที่ออก (underwrite) โดยบริษัทประกันที่มีเครดิตเรตติ้งระดับ investment 

grade เทาน้ัน ผลการดำเนินงานในอดีตแสดงใหเห็นวากลยุทธการลงทุนกรมธรรมประกันชีวิตสามารถใหผลตอบแทนดีกวาดัชนีพันธบัตรสหรัฐ 

Dow Jones และดัชนีหุน MSCI World ในระยะกลางถึงระยะยาว (แนะนำน้ำหนักการลงทุนที่ 10% ของพอรต)

     ASP-DPLUS กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหน้ีระยะส้ัน เนนการลงทุนในท้ังตราสารหน้ีภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยเปนหลักคิดเปน 

86.69% ของกองทุน สัดสวนที่ลงทุนในตางประเทศคิดเปน 10.93% ของกองทุนซึ่งมีการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน 

โดยอันดับ credit rating ของตราสารหนี้สวนใหญในกองทุนอยู ในระดับ A ถึง AAA คิดเปน 52.12% ของกองทุน สวนอายุคงเหลือของ

ตราสารหนี้อยูที่ 2 เดือน 18 วัน และ YTM อยูที่ 1.67%  อัตราดอกเบี้ยนโยบายธนาคารกลางทั่วโลกมีแนวโนมปรับตัวสูงเพิ่มขึ้นอีกในระยะ

เวลาอันใกล นักลงทุนควรเก็บเงินสดไวบางสวนและรอโอกาสการลงทุนโดยเนนลงทุนกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น ซึ่งจะไดรับผลกระทบเพียงเล็ก

นอยจากการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายเชนกอง ASP-DPLUS (แนะนำน้ำหนักการลงทุนที่ 15-20% ของพอรต)

     PRINCIPAL CHEQ-A กองทุนลงทุนในกองทุนหลัก Schroder International Selection Fund All China Equity ซ่ึงกองทุนหลัก 

มีกลยุทธ ในการลงทุนที่เปนลักษณะผสมผสานระหวาง Top-down Analysis และ Stock Selection โดยลงทุนในหุนจีนทั้งในสวนของ A- 

Shares, H-shares และหุนจีนที่จดทะเบียนในลักษณะ ADR ในตลาดหุนสหรัฐฯ ซึ่งกองทุนบริหารดวยรูปแบบที่เปน Active Management 

ในชวง 3 ป ยอนหลังกองทุนสามารถที่จะ Outperform Benchmark ทั้งในสวนของ MSCI All China และ Morningstar China Equity 

ไดอยางม่ีนัยยะสำคัญ ปจจุบัน P/E ของกองทุนหลักอยูท่ีราว 19.8 เทา ซ่ึงสูงกวา MSCI All China ประมาณ 13.6 เทา ซ่ึงเปนผลมาจากการ

ทำ Stock Selection ทั้งนี้ นักวิเคราะหคาดวาในสวนของการเติบโตของผลประกอบการ MSCI All China ในป 2023 จะสามารถขยายตัวได

ราว 20% ซึ่งสะทอนถึงมูลคาของหุนจีนที่ยังคงถูกโดยเปรียบเทียบกับการเติบโต (แนะนำน้ำหนักการลงทุนที่ 15-20% ของพอรต)

     SCBPGF กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุนขนาดใหญของกลุมประเทศพัฒนาแลวดวยกระบวนการคัดเลือกหุนของ CROCI โดยจะคัดเลือก 

3 กลุมอุตสาหกรรมท่ีมีคาเฉล่ียของ CROCI Economic P/E ต่ำท่ีสุด จาก 9 กลุมอุตสาหกรรม และเลือกลงทุนในหุนท่ีมี CROCI Economic 

P/E ต่ำที่สุดจาก 3 กลุมอุตสาหกรรมดังกลาว ซึ่งเปนวิธีการเนนการลงทุนในหุนที่มีมูลคาที่ถูกเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานจึงสงผลใหมี 

Downside Risk ที่คอนขางจำกัด โดยเฉพาะในชวงที่ตลาดมีความผันผวน แตยังคงไดรับประโยชนจากการฟนตัวของตลาดดวยเชนกัน 

(แนะนำน้ำหนักการลงทุนที่ 10-15% ของพอรต)

ขอมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ 2566

ปจจัยที่นาสนใจ
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ประเภทกองทุน

ประเภทกองทุน

(AIMC)

นโยบายการจายปนผล

นโยบายการลงทุน

 

กองทุนรวมตราสารหนี้-กองทุนรหนวยลงทุนประเภท Feeder Fund

Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge  

ไมจายเงินปนผล

กองทุนมีนโยบายเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน PIMCO GIS 

Income Fund (Class I) (กองทุนหลัก) ในอัตราสวนโดยเฉลี่ยใน

รอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ Ireland เพ�อสรางกระแสรายไดในระดับสูง 

โดยการบริหารการลงทุนอยาง รอบคอบ

ความเสี่ยงระดับ 5

คําแนะนํา : BUY ON DIP

กองทุนเปดยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด ฟนด

UGIS-N 

ประเภทกองทุน

ประเภทกองทุน

(AIMC)

นโยบายการจายปนผล

นโยบายการลงทุน

 

ความเสี่ยงระดับ 6

คําแนะนํา : BUY ON DIP

กองทุนเปดไทยพาณิชย แพลทตินัม โกลบอล ฟนด ชนิดสะสมมูลคา

SCBPGF

กองทุนตราสารทุน - กองทุนตราสารทุนตางประเทศ

Global Equity 

ไมจายเงินปนผล

เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม DWS Invest CROCI 

Sectors Plus ใน Share Class FCH (P) ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นใน

ประเทศลักเซมเบิรก กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุนขนาดใหญของกลุม

ประเทศพัฒนาแลวดวยกระบวนการคัดเลือกหุนของ CROCI โดยจะ 

คัดเลือก 3 กลุมอุตสาหกรรมที่มีคาเฉลี่ยของ CROCI Economic 

P/E ต่ำท่ีสุดจาก 9 กลุมอุตสาหกรรมและเลือกลงทุนในหุนท่ีมี CROCI 

Economic P/E ต่ำที่สุดจาก 3 กลุมอุตสาหกรรมดังกลาว

ประเภทกองทุน

ประเภทกองทุน

(AIMC)

นโยบายการจายปนผล

นโยบายการลงทุน

 

ความเสี่ยงระดับ+8

คําแนะนํา : BUY ON DIP

กองทุนเปด วรรณ ไลฟ เซทเทิลเมนท 4 

ONE-LS4-UI

กองทุนรวมหนวยลงทุนประเภท Feeder Fund กองทุนที่เนนลงทุน

แบบมีความเสี่ยงตางประเทศ 

N.A.

ไมจายเงินปนผล

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศเพียง

กองทุนเดียว คือกองทุน One Life Settlement Limited Partnership 

– Main Class(“กองทุนหลัก”) ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ (USD) 

โดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 

ของกองทุน 

ประเภทกองทุน

ประเภทกองทุน

(AIMC)

นโยบายการจายปนผล

นโยบายการลงทุน

 

ความเสี่ยงระดับ6

คําแนะนํา : BUY ON DIP

กองทุนเปดพรินซิเพิล ไชนา อิควิตี้ A

PRINCIPAL CHEQ-A

กองทุนตราสารทุน - กองทุนตราสารทุนตางประเทศ

Greater China Equity

ไมจายเงินปนผล

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไวซ่ึงหนวยลงทุนของกองทุนรวม 

ตางประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Schroder International Selection 

Fund All China Equity (กองทุนหลัก) ชนิดหนวยลงทุน (Share 

Class) C Acc USD โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 

ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ กองทุน (Feeder Fund)  

ขอมูลกองทุนรวม

ประเภทกองทุน

ประเภทกองทุน

(AIMC)

นโยบายการจายปนผล

นโยบายการลงทุน

 

ความเสี่ยงระดับ 6

คําแนะนํา : BUY ON DIP

กองทุนเปด ยูโอบี สมารท เจแปน สมอล แอนด มิด แคป ฟนด

UOBSJSM

กองทุนตราสารทุน - กองทุนตราสารทุนตางประเทศ

MSCI Japan SMID Cap

ไมจายเงินปนผล

เนนการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน United Japan Small and 

Mid Cap Fund (กองทุนหลัก) ซ่ึงเปนกองทุนท่ีจัดต้ังและบริหารจัดการ 

โดย UOB Asset Management Ltd (Singapore) โดยกองทุนหลัก 

มีวัตถุประสงคท่ีเนนการลงทุนในหลักทรัพยประเภทตราสารทุนของบริษัท 

ท่ีมีมูลคาตลาดขนาดเล็กถึงกลาง และมีแนวโนมการลงทุนในระยะยาวท่ีดี 

ติดตามและเรียนรูเร�องการลงทุนไปกับเรา Wealth Advisory ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย



วิเคราะหและตรวจสอบ โดย คุณอรุณ ปาวา, Investment Planner (IP)

จัดทําโดย Wealth Advisory by CIMB Thai Bank | โทร. 02 626 7874

ผูชวยผูอํานวยการ ที่ปรึกษาทางการเงิน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

  ผูลงทนุควรทําความเขาใจลกัษณะสนิคา (กองทนุ) เง�อนไข ผลตอบแทน และความเสีย่งกอนตดัสนิใจลงทนุ ขอมูล บทวิเคราะห ความคิดเห็น

และ/หรอืบทสรุปตางๆ ทีป่รากฎอยูในรายงานฉบบันี ้จัดทําโดยอาศยัขอมลูมาจากแหลงทีธ่นาคารเช�อวามคีวามนาเช�อถือ และ/หรือถูกตอง อยางไรก็ตาม

ธนาคารมิไดใหคํายืนยันและคํารับรอง หรือรับประกันถึงความครบถวนสมบูรณ หรือความถูกตองของขอมูลและรายละเอียดที่ปรากฎในรายงานฉบับนี้

แตอยางใด นอกจากนีธ้นาคารสงวนสทิธใินการแกไข เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลงรายงานฉบบันี ้ไมวาทัง้หมด หรอืบางสวนโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา

ติดตามและเรียนรูเร�องการลงทุนไปกับเรา Wealth Advisory ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย


