
กองทุนเดนสัปดาหนี้

13 - 17 มีนาคม 2566

#ลงทุนอะไรดี?



ขอมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566

ปจจัยที่นาสนใจ

 สัปดาหนี้คำแนะนำของเรายังมีมุมมองที่ดีตอกองทุนหุนจีน โดยเฉพาะกลุมเทคโนโลยีและกลุมที่ ไดรับการสนับสนุนเม็ดเงินจากภาครัฐและคาด

วาชวงครึ่งปแรกของปนี้กองทุนหุนจีนมีมุมมองที่ดีขึ้นหลังจากทางการเพิ่มสภาพคลองเขาสูตลาดอยางตอเน�อง เพ�อชวยอุตสาหกรรมที่ชะลอตัว 

ลาสุดประธานาธิบดี จีน Xi Jinping ไดเนนย้ำความสำคัญของภาคเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการประชุมใหญของพรรคคอมมิวนิสตจีนครั้งที่ 20 

นอกจากนี้จีนไดมีการปรับเปลี่ยนนโยบาย zero-covid ครั้งใหญ  และสามารถเปดประเทศไดเร็วกวาที่คาดไวมากดังนั้นคาดวาตัวเลขประมาณการการ

เติบโตของเศรษฐกิจจีนและกำไรตอหุนบริษัทจีนป 2566 และ 2567 จะไดรับการปรับเพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกลและเราก็ยังช�นชอบกองทุนหุนเวียดนาม 

เน�องจากกำไรของบริษัทจดทะเบียนสวนใหญ ยังทำไดตามเปาหมายและมีแรงขับเคล�อนจากเศรษฐกิจภายในประเทศที่ยังคงขยายตัว สวนทางกลับใน

เศรษฐกิจตะวันตกท่ียังเส่ียงตอการหดตัวทางเศรษฐกิจ รวมถึงแนะนำจัดสรรเงินสดบางสวนไวเพ�อควาโอกาสการลงทุนท่ีจะเขามา ลาสุดอัตราเงินเฟอ

ของสหรัฐฯ ลดลงมาอยูท่ีระดับ 6.4% YoY ในเดือนมกราคม 2566 ลดลงจาก 6.5%YoY และ 7.1%YoY ในเดือนธันวาคมและพฤศจิกายน 2565 

ตามลำดับ ทาง FED ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายชาลงเปน 0.25% ในการประชุมครั้งลาสุดไปสูระดับ 4.5%-4.75% สวน BOE  และ ECB ปรับขึ้น

อัตราดอกเบ้ียนโยบาย 0.5% สูระดับ 4.00%  และ 3.00% ตามลำดับ โดยธนาคารกลางท้ังสามแหงจะยังคงข้ึนอัตราดอกเบ้ียนโยบายตอไปในอนาคต

อันใกล ในสัปดาหนี้แนะนำติดตาม ตัวเลข CPI เดือนกุมภาพันธของสหรัฐซึ่งจะประกาศในวันอังคารนี้

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

เส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนไมต่ำกวา 90% ของมูลคากองทุน การปรับเพ่ิมข้ึนของอัตราดอกเบ้ียนโยบายธนาคารกลางท่ัวโลกในระดับท่ีชาลงทำใหกองทุน 

รวมตราสารหนี้ investment grade กลับมามีความนาสนใจอีกครั้ง YTM ของกองกองทุน master fund ณ ปจจุบันอยูที่ 7.15% และจายเปน

ปนผลออกมาตกปละ 6.30% โดย UGIS-N (กองลูก) ไมจายปนผลแตเอาเงินปนผลไปลงทุนตอในกอง master fund โดยกองทุน master fund 

เนนลงทุน ในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐและหนวยงานที่ ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐเปนสวนใหญ โดยอันดับ credit rating เฉลี่ยของตราสาร

หน้ี ในกองทุนอยูท่ี A+ อายุคงเหลือของตราสารหน้ีอยูท่ี 3.53 ป เทียบ benchmark ซ่ึงยาวกวามากท่ี 6.26 ป ตรงน้ีสะทอนวาผูจัดการกองทุนถือ

พันธบัตรระยะสั้นลงเน�องจากยังกังวลเร�องการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลาง ซึ่งการขึ้นดอกเบี้ยแมจะชาลงแตยังไมหยุดดังนั้นกองทุนอาจมีความ

ผันผวนไดในระยะส้ัน อยางไรก็ตามผลตอบแทน ณ ปจจุบันนาสนใจแลวดังน้ันเราจึงแนะนำเร่ิมซ้ือสะสม โดยแนะนำใหแบงการเขาลงทุนเปนสามคร้ัง โดย

สามารถเขาลงทุนครั้งแรกไดทันที (แนะนำน้ำหนักการลงทุนที่ 15-20% ของพอรต)

 ONE-LS4-UI  กองทุนมีนโยบายลงทุนในสินทรัพยกรมธรรมประกันชีวิตมีความผันผวนต่ำกวาท้ังสินทรัพยตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึง

นักลงทุนท่ัวไปเขาถึงไดยาก บริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนท่ีมีประสบการณดานการลงทุนกรมธรรมประกันชีวิตมากกวา 28 ป สินทรัพยกรมธรรม 

ประกันชีวิตมีคาความสัมพันธ (correlation) ต่ำเม�อเทียบกับสินทรัพยตราสารหนี้และตราสารทุน ทำใหกองทุนสามารถสรางผลตอบแทนไดในทุกสภาพ

ตลาด กองทุนจะลงทุนในกรมธรรมประกันชีวิตที่ออก (underwrite) โดยบริษัทประกันที่มีเครดิตเรตติ้งระดับ investment grade เทานั้น ผลการ

ดำเนินงานในอดีตแสดงใหเห็นวากลยุทธการลงทุนกรมธรรมประกันชีวิตสามารถใหผลตอบแทนดีกวาดัชนีพันธบัตรสหรัฐ Dow Jones และดัชนีหุน 

MSCI World ในระยะกลางถึงระยะยาว (แนะนำน้ำหนักการลงทุนที่ 10% ของพอรต)

 ASP-DPLUS กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น เนนการลงทุนในทั้งตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยเปนหลักคิด

เปน 64.39% ของกองทุน สัดสวนที่ลงทุนในตางประเทศคิดเปน 10.74% ของกองทุนซึ่งมีการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน 

โดยอันดับ credit rating ของตราสารหน้ีสวนใหญในกองทุนอยูในระดับ A ถึง AAA คิดเปน 54.58% ของกองทุน สวนอายุคงเหลือของตราสาร

หนี้อยูที่ 2 เดือน 8 วัน และ YTM อยูที่ 1.78%  อัตราดอกเบี้ยนโยบายธนาคารกลางทั่วโลกมีแนวโนมปรับตัวสูงเพิ่มขึ้นอีกในระยะเวลาอันใกล นัก

ลงทุนควรเก็บเงินสดไวบางสวนและรอโอกาสการลงทุนโดยเนนลงทุนกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น ซึ่งจะไดรับผลกระทบเพียงเล็กนอยจากการปรับขึ้น

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

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

มีกลยุทธในการลงทุนท่ีเปนลักษณะผสมผสานระหวาง Top-down Analysis และ Stock Selection โดยลงทุนในหุนจีนท้ังในสวนของ A-Shares, 

H-shares และหุนจีนที่จดทะเบียนในลักษณะ ADR ในตลาดหุนสหรัฐฯ ซึ่งกองทุนบริหารดวยรูปแบบที่เปน Active Management ในชวง 3 ป 

ยอนหลังกองทุนสามารถที่จะ Outperform Benchmark ทั้งในสวนของ MSCI All China และ Morningstar China Equity ไดอยางมี่นัยยะ

สำคัญ ปจจุบัน P/E ของกองทุนหลักอยูท่ีราว 19.8 เทา ซ่ึงสูงกวา MSCI All China ประมาณ 13.6 เทา ซ่ึงเปนผลมาจากการทำ Stock Selection 

ทั้งนี้ นักวิเคราะหคาดวาในสวนของการเติบโตของผลประกอบการ MSCI All China ในป 2023 จะสามารถขยายตัวไดราว 20% ซึ่งสะทอนถึงมูลคา

ของหุนจีนที่ยังคงถูกโดยเปรียบเทียบกับการเติบโต (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 ที่คอนขางจำกัดโดยเฉพาะในชวงที่ตลาดมีความผันผวน แตยังคงไดรับประโยชนจากการฟนตัวของตลาดดวยเชนกัน  นอกเหนือจากนี้การ

ลงทุนแบบเนนคุณคา (Value) เปนการปองกันความเสี่ยงที่ดีในชวงที่อัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้นทั่วโลก (แนะนำน้ำหนักการลงทุนที ่ 10-15% 

ของพอรต)

ติดตามและเรียนรูเร�องการลงทุนไปกับเรา Wealth Advisory ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย



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)  

ประเภทกองทุน

ประเภทกองทุน

(AIMC)

นโยบายการจายปนผล

นโยบายการลงทุน

 

ความเสี่ยงระดับ6

คําแนะนํา : BUY ON DIP

กองทุนเปด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส

ASP-DPLUS

กองทุนรวมตราสารหนี้

Short Term General Bond

ไมจายเงินปนผล

ลงทุนในตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือ 

เงินฝาก หลักทรัพยหรือทรัพยสินอ�นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. กำหนดใหกองทุนลงทุนได โดยอาจจะพิจารณา ลงทุนในตราสาร

หนี้ตางประเทศ ไดไม 79% กองทุนจะไมลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารหนี้ 

Non-investment grade ตราสารหน้ี Unrated

ขอมูลกองทุนรวม
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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


