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วาระการประชุม

รายงานผลการดาเนินงาน
พิจารณางบดุลและงบกาไรขาดทุนประจาปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
สภาวะเศรษฐกิจและกลยุทธ์การลงทุน สาหรับปี 2563

2

รายงานผลการดาเนินงานปี 2562
และ ม.ค. – เม.ย. 2563

3

1.1 รายงานผลการดาเนินงาน
รายการ

31 ธันวาคม2561

31 ธันวาคม2562

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (บาท)

978,884,557.81

1,175,723,615.67

+ 20.11%

จานวนสมาชิก (คน)

7,672

7,788

+ 1.51%

มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
(บาทต่อหน่วย)

18.2525

18.8035

+ 3.02%

อัตราผลตอบแทนสะสม
ตัง้ แต่ตน้ ปี (%)

0.73

3.02

-

เกณฑ์อา้ งอิงสะสม (%)

0.59

2.29

-

มาตรวัด : 46.5% อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจา 1 ปี ทก่ี องทุนสารองเลีย้ งชีพพึงได้รบั วงเงิน 1 ล้านบาทเฉลีย่ ของ BBL,
KBANK, SCB และ KTB + 46.5% ThaiBMA Bond Index (1 – 3 Year) + 7% SET Total Return Index
คาเตือน : ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็ นสิง่ ยืนยันผลการดาเนินงานในอนาคต
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1.2 ผลการดาเนินงาน - สะสม
ผลการดาเนิ นงานสะสมของกองทุน ปี 2562

อัตราผลตอบแทนสะสม

3

0.68 0.77 0.96 0.82

1
0.52

1.63

1.45
1.05

3.02

2.83

2.43

2.3

1.33

2.73

2.81

2.85

2

มาตรวัดสะสม

1.76

2.05

2.02

1.95

2.11

2.29

0.98

0.52

0
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

มาตรวัด : 46.5% อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจา 1 ปี ทก่ี องทุนสารองเลีย้ งชีพพึงได้รบั วงเงิน 1 ล้านบาทเฉลีย่ ของ BBL, KBANK, SCB และ KTB +
46.5% ThaiBMA Bond Index (1 – 3 Year) + 7% SET Total Return Index
คาเตือน : ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็ นสิง่ ยืนยันผลการดาเนินงานในอนาคต
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2.3 เงินลงทุนแบ่งตามประเภทตราสาร ณ 31 ธันวาคม 2562
4.14

7.04

พันธบัตรและรัฐวิ สาหกิ จ
หุ้นกู้ (สถาบันการเงิ นและเอกชน)

42.90

เงิ นฝาก ตั ๋วแลกเงิ นและตั ๋วสัญญาใช้เงิ น
45.92
ตราสารทุน

สัดส่วนการลงทุน (%)

รายการ

31 ธ.ค. 62

พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ

47.88

หุน้ กู้ (สถาบันการเงิน และเอกชน)

43.73

เงินฝาก ตั ๋วแลกเงิน และตั ๋วสัญญาใช้เงิน

1.22

ตราสารทุน

7.17
สินทรัพย์สุทธิ

100
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1.4 ผลการดาเนินงาน ณ 30 เมษายน 2563
ข้อมูล ณ 30 เม.ย. 2563

รายละเอียด

มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ

1,220,389,567.87 บาท

มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ต่อ หน่วย

18.7255 บาทต่อหน่วย

จานวนสมาชิก

7,862

คน

ผลการดาเนิ นงานสะสมของกองทุน ปี 2563
1
0
-1

-0.1

ม.ค.

-0.13

-0.4 ก.พ.

มี.ค.

-0.61

-2

-1.62
อัตราผลตอบแทนสะสม

-0.41

เม.ย. -0.26

-1.58

มาตรวัดสะสม

มาตรวัด : 46.5% อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจา 1 ปี ทก่ี องทุนสารองเลีย้ งชีพพึงได้รบั วงเงิน 1 ล้านบาทเฉลีย่ ของ BBL, KBANK, SCB และ KTB +
46.5% ThaiBMA Bond Index (1 – 3 Year) + 7% SET Total Return Index
คาเตือน : ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็ นสิง่ ยืนยันผลการดาเนินงานในอนาคต

รับรองงบการเงินของกองทุน
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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2.1 งบดุล ณ 31 ธันวาคม 2562

งบดุล ณ 31 ธันวาคม 2562

10

2.2 งบกาไรขาดทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

สรุปภาวะเศรษฐกิจ

12

สรุปเหตุการณ์ ตลาดทุนปี 2562 +1.02% เทียบกับปี ก่อน

13

ประมาณการอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ

• เศรษฐกิจหดตัวจาก Covid-19
• Fed ลดดบ.นโยบายอีก 150bp เหลือ 00.25% มี.ค.’63 + QE ไม่จากัดวงเงิน และ
lending facility USD2.3trn เพื่อลดผลกระทบ
จากสถานการณ์ไวรัสระบาด
• เก็บภาษีนาเข้าสินค้าจีน (25% ในส่วนของ
USD250bn, 7.5% ในส่วนเพิม่ USD130bn) ลง
นาม phase-one trade deal กับจีน ม.ค.’63

• ECB ยืนดอกเบีย้ refi 0% ลดดอกเบีย้ เงินฝาก
10bp เป็ น -0.5% และกลับมาทา QE
EUR20bn/month ตัง้ แต่ พ.ย.’62 และเพิม่
วงเงิน QE อีก EUR870bn ถึงสิน้ ปี
• Brexit เริม่ ก.พ.’62 แต่ยงั เจรจาเงื่อนไขต่างๆ
ได้อกี ในช่วง Transition period คาดถึงสิน้ ปี น้ี

• แนวโน้มเศรษฐกิจเติบโตชะลอตัวลงต่อในปี
2563 จากสถานการณ์ไวรัสระบาด

• เศรษฐกิจหดตัวจาก Covid-19 มาตรการ
lockdown จะกระทบ GDP 1Q-2Q63

• บรรลุ phase-one trade deal กับ US

• รัฐบาลออกมาตรการเยียวยาเพื่อลดผลกระทบ
จากการระบาดของ COVID-19

• รัฐบาลยังมีเครื่องมือกระตุน้ เศรษฐกิจอีกมาก
หากจาเป็ น (ลด RRR, ออกมาตรการลดภาษี
บุคคล ภาษี SME, VAT)
Source: Morgan Stanley, BLS

• เศรษฐกิจส่งสัญญาณชะลอลงตัง้ แต่ตน้ ปี 2561
และจะหดดัวในปี 2563 จาก Covid-19

• ค่าเงินหยวนกลับมาอ่อนค่าเมือ่ เทียบกับต้นปี
ปั จจุบนั อยู่ทร่ี ะดับ 7.09 RMB/USD

• แบงก์ชาติลดดอกเบีย้ นโยบาย 100bp ตัง้ แต่
ส.ค.’62 โดย ณ ปั จจุบนั อยู่ท่ี 0.75% และมี
โอกาสลดต่อได้อกี
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สรุปตลาดตราสารทุนปี 2563
Regional indices performance (YTD, May)
YTD

กลุ่มอุตสาหกรรมทีป่ รับตัวดีกว่าตลาดในปี 2563 คือ กลุ่มธุรกิจการเกษตร กลุ่ม
ชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสื่อและสิง่ พิมพ์ กลุ่มค้าปลีก กลุ่มพลังงาน กลุ่มปิ โตร
เคมี กลุ่มอาหารและเครือ่ งดื่ม กลุ่ม ICT และกลุ่มประกัน ส่วนกลุ่มทีป่ รับตัวแย่กว่า
ตลาด คือ กลุ่มท่องเที่ยว กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มโรงพยาบาล กลุ่ม
ธนาคาร กลุ่มการเงิน กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง กลุ่มขนส่ง และกลุ่มวัสดุก่อสร้าง

May

% YTD
Note: closing price May 8, 2020
Source: SET, Bualuang Research

% May
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การซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ
นับจากต้นปี ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ ประมาณ 171,000 ล้านบาท
Foreign net buy/sell in the stock market and SET index

Source: SET, Bualuang Research
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SET Outlook
Foreign holding in SET
ยังคงลดต่าลงเรื่อยๆนับตัง้ แต่ปี 2012 เป็ นต้นมา

Source: Bualuang Research

SET EPS (consensus)
แนวโน้มการปรับประมาณการลดลงช่วงหลายเดือนทีผ่ า่ นมา

Source: Bloomberg, Bualuang Research
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SET Outlook
2020 Forward P/E -

ตลาดไทยซือ้ ขายทีร่ ะดับ PER ทีถ่ อื ได้วา่ สูงมาก ไม่วา่ จะเทียบกับในอดีตหรือ
เทียบกับ Peers หลังตลาดมีการปรับตัวกลับขึน้ มาแรง และ EPS ปรับตัวลงแรง

Source: Bloomberg, Bualuang Research
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แนวโน้ มและกลยุทธ์การลงทุนตราสารทุน
ปั จจัยบวก

ปั จจัยเสีย่ ง

• Fed ลดดอกเบีย้ นโยบายลงมาเหลือ 0-0.25% และทา openended QE

• ความไม่แน่ นอนเชิงนโยบายและผลกระทบต่ อ ประเทศคู่ค้าอื่น ๆ
จากนโยบาย America First ของ Trump เช่น มาตรการภาษีนาเข้า

• ECB คงดอกเบี้ย นโยบายที่ 0% และเพิ่ม วงเงิน QE อี ก
EUR870bn / ธ.กลางประเทศอื่นๆยังลดดอกเบีย้

• ภาพเศรษฐกิจชะลอตัว /หดตัวทัง้ สหรัฐฯ จีน และยุโรป ศก.ยุโรป
และอังกฤษได้รบั ผลกระทบจากกรณี Brexit

• สหรัฐฯกับจีนบรรลุ phase-one trade deal

• สถานการณ์โรคไวรัส COVID-19 ระบาดทัวโลก
่

• ไทย, ทีมศก. ออกมาตรการเยียวยาเพื่อลดผลกระทบจากการ
ระบาดของ COVID-19

• Geopolitical risk เพิม่ ขึน้ ส่วนหนึ่งจากนโยบายต่างประเทศของ
สหรัฐฯทีก่ ดดันประเทศอื่นๆ รวมไปถึงความตึงเครียดในตะวันออก
กลาง

• แบงก์ชาติล ดดอกเบี้ยนโยบาย100bp ตัง้ แต่ ส.ค.’62 และมี
โอกาสลดต่อได้อกี

• เงินสารองตปท.ของไทยยังแข็งแกร่ง จากัดการอ่อนค่าของเงิน
บาท ลดความเสีย่ งเงินไหลออก
• อัตราดอกเบีย้ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอยูใ่ นระดับต่า
▪
▪
▪
▪
▪

• ศก.ในประเทศเติบโตต่ากว่าคาด (หดตัวในปี น้ี) การท่องเทีย่ วได้รบั
ผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 โครงการประมูลทิ้งช่วง
ยาว
• ความเสีย่ งเรือ่ งเสถียรภาพของรัฐบาล ทีอ่ าจทาให้ผลักดันมาตรการ
ต่างๆได้ไม่เต็มที่

ให้น้าหนักการลงทุนในแต่ละหมวดอุตสาหกรรมใกล้เคียงกับน้ าหนักตลาดเป็ นส่วนใหญ่
ให้น้าหนักมากกว่าตลาดในหมวด ICT
ให้น้าหนักน้อยกว่าตลาดในหมวดวัสดุก่อสร้าง หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หมวดค้าปลีก และหมวดขนส่ง
เน้นลงทุนหุน้ รายตัวทีม่ ปี ั จจัยพืน้ ฐานทีด่ ี และน่าทีจ่ ะได้รบั ผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 น้อยกว่า
ถือครองเงินสดบางส่วนเพื่อรอจังหวะกลับเข้าไปลงทุนเพิม่
19

ดัชนี อตั ราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในช่วงไตรมาส 1/63
เคลื่อนไหวผันผวน

▪ ในเดือนมี.ค. 63 ดัชนีผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ปรับลดลง เนื่องจากนักลงทุนเทขายทุกสินทรัพย์ เพื่อถือเงินสดเป็ นสาาพคล่อง
▪ ณ สิน้ เดือน เมย. 63 เปรียบเทียบกับสิน้ เดือน ธ.ค. 62 ดัชนีผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล (Total Returns Index) ปรับตัวเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 1 มาอยูท่ ่ี 324 ส่วนดัชนีผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล กลุ่มอายุ 1-3 ปี ปรับตัวขึน้ ร้อยละ 1.3 มาอยูท่ ่ี 212
Source : Thai Bond Market Association,
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แนวโน้ มตลาดตราสารหนี้ ไทย และทิศทางอัตราดอกเบีย้
▪ เส้นผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย
ปรับตัวในทิศทางทีช่ นั ขึน้ โดยพันธบัตรระยะ
สัน้ ปรับลดลงมากกว่าระยะยาว จากการที่
นักลงทุนคาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะ
ปรับลดอัตราดอกเบีย้ นโยบายลงอีกครัง้

▪ Credit Spread ปรับตัวสูงขึนในช่วง ไตร
มาส 1/2563
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อัตราดอกเบีย้ นโยบายไทยปรับลดลงตา่ สุดเป็ นประวัติการณ์
▪ กนง.ปรับลดอัตราดอกเบีย้ นโยบายในการ
ประชุมนอกรอบเมือ่ วันที่ 20 มี.ค. 63 ลง
0.25% เหลือ 0.75% ซึง่ ต่าสุดเป็ น
ประวัตกิ ารณ์

▪ Fund Flow เข้าตราสารหนี้ไทยยังคงมีความไม่
แน่นอนสูง
▪ Fitch ปรับลด แนวโน้มอันดับเครดิตไทย(rating
Outlook) เป็ น คงที่ จาก บวก จากสาเหตุสาคัญ
คือ 1) เศรษฐกิจไทยได้รบั ผลกระทบสูงจากการ
แพร่ระบาดของ COVID-19 , 2) ความไม่แน่นอน
ทางการเมือง
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แนวโน้ มตลาดตราสารหนี้ และกลยุทธ์การลงทุน
แนวโน้มตลาดตราสารหนี้
▪

หลายๆประเทศเริม่ พิจารณาผ่อนคลายการLockdown หลังปริมาณคนติดเชื้อจะเพิม่ ขึน้ อยู่ในระดับต่ า เศรษฐกิจ
น่าจะค่อยๆกลับมาฟื้ นตัวอย่างช้าๆ หากไม่มกี ารติดเชือ้ เพิม่ ขึน้ อย่างรุนแรงในรอบที่ 2

▪

กนง.มีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบีย้ นโยบายลงอีก 0.25%

ปั จจัยบวก
• ภาครัฐในหลายๆประเทศใช้ นโยบายการเงินและการคลัง โดย
ปรับลดอัตราดอกเบี้ย พร้อมทัง้ อัดฉีดสภาพคล่อง เพื่ อลดภาระ
ดอกเบี้ยของลูกหนี้ท่ไี ด้รบั ผลกระทบ และบรรเทาปั ญหาสภาพ
คล่องในตลาดการเงิน

• ดุล บัญ ชีเดินสะพัดไทยในปี น้ี ยังมีแนวโน้ มเกินดุล , เงินสารอง
ต่ า งประเทศอยู่ใ นระดับ สู ง และไทยน าเข้า น้ า มัน สุ ท ธิ จึง ได้
ประโยชน์จากราคาน้ ามันทีล่ ดลง

ปั จจัยเสีย่ ง
• การแพร่ระบาด COVID-19 ส่งผลต่อเศรษฐกิจมากกว่า
คาด รวมทัง้ ผลกระทบที่เ กิดขึ้นจากความกังวลว่าอาจมี
การผิดนัดชาระหนี้ (Default) ในตลาดตราสารหนี้
• Supply Risk ทาให้ Yield Curve ปรับชันขึน้

กลยุทธ์การลงทุน: ความเสีย่ งทีเ่ ศรษฐกิจหดตัว ส่งผลให้เกิดความผันผวนทีส่ ูงขึน้ ในตลาดทุนและตลาดการเงินโลกที่ส่งผลต่อตราสารหนี้
และทาให้อตั ราดอกเบีย้ นโยบายอยู่ระดับต่าสุดเป็ นประวัตกิ ารณ์ จึงเน้นลงทุนในตราสารหนี้อายุไม่เกิน 2 ปี
และเลือกลงทุนในตราสารหนี้เอกชนทีม่ คี ุณภาพ มีฐานะการเงินดี สามารถทนต่อความเสีย่ งทางธุรกิจได้
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ประมาณการผลตอบแทนปี 2563

ประมาณการผลตอบแทนปี 2563

กองทุน

ผลตอบแทน
ม.ค.-เม.ย.63

คาดการณ์ ตา่ สุด

คาดการณ์ สงู สุด

KU

-0.42%

-0.70%

1.10%

สมมติ ฐานในการประมาณการผลตอบแทนจากตราสารหนี้
• อัตราดอกเบีย้ นโยบาย อยูร่ ะหว่าง 0.50% ถึง 0.75%
สมมติ ฐานในการประมาณการผลตอบแทนจากตราสารทุน
• ดัชนีเป้ าหมาย ณ สิน้ ปี 2563 ที่ 1,100 และ 1,350 จุด บวกด้วยผลตอบแทนจากเงินปั นผลทีป่ ระมาณ 3%

หากไม่สามารถลงทุนให้เป็ นไปตามทีก่ าหนดได้ เนื่องจากสาาวะตลาดมีการเปลีย่ นแปลงไปผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั ผลตอบแทนตามทีร่ ะบุไว้
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“การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะกองทุน นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสิ นใจลงทุน
เอกสารนี้จดั เตรียมขึน้ เพื่อวัตถุประสงค์ใช้เป็ นข้อมูลเท่านัน้ ข้อมูลในเอกสารนี้เป็ นข้อมูลทัวไป
่ ไม่ใช่คาแนะนาหรือความเห็น และ ไม่ถอื เป็ นการ
แทนคาแนะนาในแต่ละกรณี ข้อมูลในเอกสารนี้ไม่ใช่คาเสนอ ซือ้ ขาย หลักทรัพย์ใดๆ หรือ การเข้าร่วมกลยุทธ์ทางการค้าใดๆ บุคคลาายนอกไม่
สามารถได้รบั สิทธิใดๆ จากเอกสารนี้ ถึงแม้ว่าจะมีการพิจารณาเนื้อหาบางส่วนไว้โดยเฉพาะ แต่ไม่ใช่สงิ่ รับรองถึงความถูกต้ อง หรือความสมบูรณ์
ข้อมูลที่ให้ไว้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ที่ผู้อ่านได้รบั เนื่องจากการใช้เอกส ารนี้หรือตัดสินใจจากเนื้อหาใน
เอกสารนี้ (เช่น แต่ไม่จากัดเพียง ความเสียหายโดยตรง ความเสียหายทีเ่ ป็ นผลเนื่องจาก ความเสียหายในพฤติการณ์พเิ ศษ ความเสียหายด้านจิตใจ
หรือ ความเสียหายโดยอ้อม) ไม่อาจเรียกร้องได้ อนึ่ง การลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน และ มีความเสีย่ ง มูลค่าการลงทุนอาจเพิม่ ขึ้ นหรือลดลงได้ และ
ผลการดาเนินงานในอดีต /ผลการเปรียบเทียบ ผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตาัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึ งผลการดาเนินงานใน
อนาคต”

Thank You

บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด
ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2786-2000 ต่อ 2031 – 2035, 2068-2069
โทรสาร : 0-2786-2371
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