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เลือกดูขอมูลกองทุนรวม B-ASIA

กองทุนเปดบัวหลวงหุนเอเชีย (B-ASIA)
อัพเดททิศทางการลงทุนในตลาดหุน เอเชียไมรวมประเทศญีป่ นุ ในป 2016 ซึง่ ดัชนีตลาดหุน เอเชีย MSCI AC Asia ex Japan
Index ปรับขึ้น +5.44% (กองทุนหลัก Invesco Asian Equity Fund +7.17%) นับเปนปแหงความยุงเหยิงของเศรษฐกิจใน
ประเทศเอเชียพอควร เกิดประเด็นทั้งบวกและลบตลอดทั้งป ในดานบวก ไดแก เศรษฐกิจจีนมีอัตราการเติบโตสูงกวา
คาดหมายในชวงตนป สวนในอินเดียและอินโดนีเซียก็มคี วามคืบหนาในการปฏิรปู เศรษฐกิจ และในดานลบ ยังเกิดขึน้ ในจีน
เชนกัน โดยภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจมีระดับหนี้สินเพิ่มสูงสุดในรอบ 10 ป จนเห็นชัดวาจีนกำลังเติบโตไปพรอมกับการ
กอหนี้ ขณะที่ประเทศอื่นๆ เชน เกาหลีใต มาเลเซีย และไทยนั้น การเมืองในประเทศยังไมกลับคืนสูกระบวนการที่ชัดเจน
ทั้งนี้กองทุนหลักมองเศรษฐกิจเอเชียในระยะสั้นวา ยังไรปจจัยใหมๆ ใหตองปรับเปลี่ยนมุมมองระดับมหภาค เนื่องจาก
- ภาคสงออกที่เคยลดต่ำ อาจไมฟนตัวแรงตามคาด เพราะการคาโลกไมไดเติบโตอยางมีนัยยะ และยังตองคอยติดตาม
นโยบาย Anti-Globalization ของทรัมป วาดีหรือแยกวาที่ตลาดประเมินไว
- การบริโภคของประเทศหลักในภูมิภาค เชน จีนและอินเดีย แข็งแกรงขึ้น แตประเทศรายลอมอื่นๆ ยังไมฟนตัวเต็มแรง
เหตุจากหนี้สินภาคครัวเรือนอยูในระดับสูง เชน เกาหลีใต มาเลเซีย และไทย
- งบลงทุนในโครงสรางพื้นฐานของประเทศในเอเชีย แตกตางกันไปในแตละประเทศ ในประเทศจีน ภาครัฐพยายามชะลอ
ความรอนแรงในตลาดอสังหาริมทรัพย ขณะที่ประเทศอินเดีย ไทย และฟลิปปนส มีแผนลงทุนโครงสรางพื้นฐานเพิ่มเติม
ภาพรวมของเศรษฐกิจเอเชียจึงมิไดเรงตัวไปพรอมกันทั้งภูมิภาค
อยางไรก็ตาม ตั้งแตตนปจนถึง 7 ก.พ. พบวาระดับดัชนีตลาดหุนเอเชียไมรวมญี่ปุน ปรับเพิ่มขึ้น 7.45% (ดอลลารสหรัฐ)
เพราะตลาดเริ่มหันกลับมามองความสามารถในการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียน ที่ทรงตัวจนถึงเติบโตเล็กนอยตลอด 5 ป
ทีผ่ า นมา เนือ่ งจากเศรษฐกิจจีนทีช่ ะลอตัว และราคาสินคาโภคภัณฑทต่ี กต่ำ จะเริม่ พลิกฟน ขึน้ จากจุดต่ำสุด (Bottom Out)
โดยไดแรงหนุนจากนโยบายการเงินของธนาคารกลางในภูมภิ าคเอเชีย ซึง่ อยูใ นโหมดผอนคลาย และระดับราคาหุน ทีถ่ กู กวา
เมื่อเทียบกับกลุมประเทศพัฒนาแลว
ที่มา: Stuart Parks, Invesco Perpetual, Invesco

ถามตอบกับผูจัดการกองทุน
ถาม: หากตองการลงทุนระยะยาวในตลาดหุนเอเชีย ณ ปจจุบันมีปจจัยใหมอะไรบาง ที่ทำใหหุนเอเชียนาสนใจ
ตอบ: - กำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนเริ่มพลิกฟนจากระดับต่ำสุด แมกำไรสุทธิบริษัทจดทะเบียนในดัชนีตลาดหุนเอเชีย
เคยถูกปรับลดประมาณการตลอด 5 ปที่ผานมา เนื่องจากเศรษฐกิจจีนชะลอตัว และราคาสินคาโภคภัณฑที่ลดต่ำ
แตระดับกำไรในป 2017 นาจะเริ่มพลิกฟนดีขึ้น ดวยสองปจจัย คือ 1) ธุรกิจผานชวงปรับตัว ทั้งการควบคุม
คาใชจายและตนทุน และ 2) อัตราดอกเบี้ยซึ่งเปนตนทุนทางการเงิน มีทิศทางลดลงจนถึงทรงตัวในระดับต่ำ
ชวยหนุนการดำเนินธุรกิจ
- นโยบายการเงินยังคงอยูในโหมดผอนคลาย ธนาคารกลางหลักๆ ในกลุมประเทศเอเชีย ไดปรับลดอัตราดอกเบี้ย
นโยบาย เชน อินโดนีเซีย และเกาหลีใต หลังจากธนาคารกลางสหรัฐฯ กำหนดทิศทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
นโยบายอยางคอยเปนคอยไป ตลาดหุนเอเชียไมรวมญี่ปุนจึงไดอานิสงคจากสภาพคลองในปจจุบัน และในป 2017
หากอัตราเงินเฟอยังทรงตัว ธนาคารกลางก็จะดำเนินนโยบายการเงินแบบผอนคลายไดงายขึ้น
- ระดับราคาหุนนาสนใจ แมระดับราคาดัชนีหุนเอเชียไมรวมญี่ปุนไดปรับตัวขึ้นบาง ในชวงปลายป 2016 ถึงตนป
2017 แตอตั ราสวนราคาหุน เทียบกำไรสุทธิ (PE Ratio) ยังต่ำกวาตลาดหุน ยุโรปราว 9% และต่ำกวาตลาดหุน สหรัฐฯ
ถึง 22% นอกจากนี้ หากพิจารณาอัตราสวนราคาหุนเทียบกับมูลคาทางบัญชี (PB Ratio) ที่ 1.3 เทานั้น เปนระดับ
ใกลเคียงกับชวงวิกฤตเศรษฐกิจในป 2008 และวิกฤตดอทคอมในป 2000 หากเกิดความผันผวนในระยะสั้นขึ้น
นัน่ คือโอกาสสำหรับการลงทุนในระยะยาว เพราะเศรษฐกิจเอเชียยังประกอบขึน้ ดวยกลุม ประเทศทีม่ อี ตั ราการเติบโต
สูงกวากลุมประเทศพัฒนาแลว แตตลาดหุนยังมีระดับราคาต่ำกวา
ที่มา: What will Asian equities benefit from in 2017, Mike Shiao, CIO, Asia ex Japan, Invesco

กองทุนหลัก (Master Fund)
ชื่อ: Invesco Asian Equity Fund (Dublin) ชนิดหนวยลงทุน
Class C (AD) USD
นโยบายการลงทุน: เนนลงทุนในหุน ของบริษทั ทีม่ ลี กั ษณะ ดังนี้
1) จดทะเบียนในประเทศภูมิภาคเอเชีย
2) จดทะเบียนในประเทศที่อยูนอกภูมิภาคเอเชีย แตดำเนิน
ธุรกิจหลักในประเทศภูมิภาคเอเชีย
3) บริษัทโฮลดิ้ง ที่มีการลงทุนหลักในบริษัทที่จดทะเบียนใน
ประเทศภูมภิ าคเอเชีย ทัง้ นี้ การลงทุนในแถบภูมภิ าคเอเชีย
ดังกลาวไมรวมถึงประเทศญีป่ นุ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด
วัดที่จดทะเบียน: 3 สิงหาคม 2011
ประเทศที่จดทะเบียน: ไอรแลนด
สกุลเงิน: USD
เกณฑวัดผลการดำเนินงาน (Benchmark):
MSCI AC Asia ex Japan Index
Morningstar Category: Large cap blend
Bloomberg code: INVASCC ID
Fund size: USD 1.28 Billion
Number of holdings: 55
*ที่มา Invesco ขอมูลเดือนธันวาคม 2016

Risk Statistics:
Alpha
Beta
Correlation
Information ratio
Sharp ratio
Tracking error in %
Volatility in %

Fund
1.52
1.03
0.97
0.38
0.09
3.82
15.97

Benchmark
0.00
1.00
16.06

*ที่มา Invesco ขอมูลยอนหลัง 3 ป สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2016

ผูจัดการกองทุนหลัก

Stuart Parks
ปจจัยบวกและลบตอดัชนีตลาดหุนเอเชียไมรวมประเทศญี่ปุน (MSCI Asia ex Japan)
(+) ปรับเพิ่มประมาณการกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนเปนครั้งแรก (Bottom out) จากฐานของกำไรสุทธิที่ลดลงมานาน Based in: Henley-on-Thames
หลายป รวมถึงปจจัยมหภาคสำคัญ เชน เศรษฐกิจจีน และสินคาโภคภัณฑ ซึ่งมีแนวโนมทรงตัว ก็กำลังสูงขึ้นตาม Head of Asian Equity
Managed fund since February 1998
ทิศทางราคาหุน
(+/-) แมนโยบายการคาของประธานาธิบดีทรัมป จะเปนลบตอตลาดเกิดใหมรวมถึงเอเชีย แตก็เปนนโยบายสุดโตง ซึ่งไมนา
จะปฏิบัติไดจริง
เอกสารนีจ้ ดั ทำเพือ่ เผยแพรทว่ั ไป โดยการรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ ทีน่ า เชือ่ ถือ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มิอาจรับรองความถูกตอง ครบถวน หรือความสมบูรณของขอมูลดังกลาวได
และบริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงขอมูลไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา เอกสารนี้ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน มิไดมีวัตถุประสงคเพื่อชักชวนชี้นำ ใหความเห็น หรือคำแนะนำในการ
ตัดสินใจลงทุนทางการเงิน หรือการตัดสินใจในทางธุรกิจแตอยางใด ผูใ ชขอ มูลตองใชความระมัดระวังและวิจารณญาณในการใชขอ มูลตางๆ ดวยตนเอง บริษทั ฯ ไมมสี ว นเกีย่ วของ
และไมมีพันธะผูกพันหรือความรับผิดชอบใดๆ ในความเสียหายของผูใชขอมูลหรือบุคคลอื่นใดจากการใชขอมูลบางสวนหรือทั้งหมดของ
เอกสารฉบับนี้ ผูล งทุนตองศึกษาและทำความเขาใจลักษณะสินคา เง่อื นไขผลตอบแทน และความเสีย่ ง กอนตัดสินใจลงทุน
กองทุนบัวหลวง

(-) ในระยะสั้น ตลาดเริ่มซื้อขายที่ระดับราคาเทียบกำไรสุทธิ (Forward PE) ประมาณ 13.1 สูงกวาคาเฉลี่ยระยะยาวยอนหลัง 10 ป
ระหวางป 2006 - 2016 ที่ 12.7 เทา
จีน
(+) ระดับราคาหุน ทีซ่ อ้ื ขายถูกกวาประเทศในเอเชียและภูมภิ าคอืน่ ๆ ผลประกอบการมีแนวโนมกระเตือ้ งขึน้ จนเริม่ นาสนใจทีจ่ ะลงทุน
เพิ่ม
(-) ในภาคอสังหาริมทรัพย ธนาคารกลางจีนมีแนวโนมคุมเขมมากขึ้น เพื่อชะลอความรอนแรงของตลาดและสินเชื่อ ซึ่งขยายตัวสูงจน
เกินไป โดยไดขึ้นดอกเบี้ยกูยืมระยะสั้นหลายรายการ เชน ดอกเบี้ยขามคืนสำหรับสินเชื่อตามคำขอ (SLF) ดอกเบี้ยสินเชื่อระยะ 7
วัน และระยะ 1 เดือน หลังจากปรับขึ้นดอกเบี้ยกูยืมระยะกลาง (MLF) ไปแลว
อินเดีย
(+) ในระยะสั้น เศรษฐกิจและผลประกอบการอาจชะลอตัวบาง เพราะไดรับผลกระทบจากมาตรการยกเลิกธนบัตร อยางไรก็ตาม
ประเมินกันวาจะกลับมาขยายตัวโดดเดนอีกครั้ง ตั้งแตไตรมาส 2/2017 เปนตนไป
(+/-) ธนาคารกลางอินเดียปรับทิศทางนโยบายการเงิน จากระดับผอนคลาย (Accommodative) มาเปนปานกลาง (Moderate) และ
ลาสุดใหคงอัตราดอกเบี้ยไวที่ 6.25% รวมถึงปรับลดอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในป 2017 ลงเล็กนอยจาก 7.1% เปน 6.9%
(-) ระดับราคาตลาด BSE Sensex เทียบกำไรสุทธิ (Forward PE 2016) ที่ 19.8 เทา คอนขางสูงกวาคาเฉลีย่ ระยะยาว และหากพิจารณา
เฉพาะอุตสาหกรรม จะพบวาธนาคารและสถาบันการเงินใหสินเชื่อชาลงกวาเดิม รวมถึงการตั้งสำรองหนี้สูญ จนอาจกระทบตอ
การลงทุนภาคเอกชน ขณะที่ธุรกิจในภาคเทคโนโลยีและเฮลธแครเริ่มสูญอำนาจการตอรองดานราคา หลังจากเศรษฐกิจโลก
ชะลอตัว
ที่มา: Market Views and Monthly Market Roundup, Invesco Perpetual
ขอมูล ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ 2017

ขอมูลน้ำหนักลงทุนรายประเทศ ณ เดือนธันวาคม 2016
Country
India
Cash
Philippines
South Korea
Singapore
Indonesia
Taiwan
China
Hong Kong
Others

Index1
9.9
0.0
1.4
17.2
4.3
3.2
14.5
31.0
12.3
6.2

Fund
13.3
3.0
2.5
18.1
4.9
2.1
13.1
29.3
10.6
3.1

Active
3.4
3.0
1.1
0.9
0.6
-1.1
-1.4
-1.7
-1.7
-3.1

INDEX1 คือ MSCI AC Asia ex Japan
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ขอมูลน้ำหนักลงทุนรายกลุมอุตสาหกรรม ณ เดือนธันวาคม 2016
1

Fund Index Active
กลยุทธลงทุนของ Invesco Asian Equity Fund ดวยความผันผวนของตลาดในไตรมาสแรก กองทุนหลักจึงเห็นเปนโอกาส เพิม่ น้ำหนัก InformationSector
Technology
36.0
27.5
8.5
ลงทุนบริษัทที่อยูในพอรต ซึ่งลวนแตเปนผูนำในอุตสาหกรรม มีงบการเงินแข็งแกรง และมีกระแสเงินสดคงเหลือสุทธิสูง ขณะเดียวกัน Cash
3.0
0.0
3.0
ities
4.5
3.5
1.0
ไดลดสัดสวนหุน กลุม ธนาคาร เพราะคาดวาอัตราเงินเฟอจะชะลอตัว รวมถึงแนวโนมหนีเ้ สียทีเ่ รงตัวขึน้ กองทุนหลักยังคงยึดมัน่ แนวทาง UtilIndustrial
s
8.2
7.8
0.4
ลงทุนเดิม นัน่ คือคัดเลือกบริษทั ทีไ่ ดประโยชนจากการอุปโภคบริโภคของชนชัน้ กลางในเอเชียทีก่ ำลังเติบใหญ โดยเฉพาะในประเทศจีน Materials
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ตลาดปรับตัวขึน้ กวานี้ จำเปนทีก่ ำไรสุทธิของบริษทั ตองปรับสูงกวาประมาณการ ซึง่ คอนขางจะยาก ภายใตภาพรวมทางเศรษฐกิจทีย่ งั
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ขาดความแนชัด แตหากมองตลาดเอเชียโดยเปรียบเทียบกับภูมิภาคอื่น ตลาดเอเชียยังถูกกวา และมีความเสี่ยงทางการเมืองนอยกวา
สหรัฐฯ และยุโรป
ทิศทางเศรษฐกิจเอเชียป 2017 นาจะไมตางไปจากปที่ผานมา เนื่องจากตัวเลขสงออกเริ่มทรงตัว สืบเนื่องจากอุปสงคในตลาดโลกที่ชะลอตัว ความเสี่ยงดานการคาจากนโยบายทรัมป และ
เศรษฐกิจจีนที่พยายามรักษาระดับการเติบโต ขณะที่ระบบการเงินไมไดประสบปญหาสภาพคลองเชนในอดีต แตหนี้ภาคเอกชนจีนยังอาจเปนประเด็นที่นำมากลาวย้ำอีกในอนาคต
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สัดสวนหลักทรัพยที่ถือครองจากมากไปนอย (รอยละของ NAV; ธันวาคม 2016)
1. NetEase Inc (6.5%; จีน) บริษัทเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตชั้นนำของจีน กอตั้งในป 1997 มีพนักงานราว 10,900 คน เปนหัวหอกพัฒนาโปรแกรมบริการและเทคโนโลยีอื่นๆ ในโลกไซเบอร
ของจีน และยังเปนผูใหบริการอีเมลรายใหญที่สุดในประเทศ มีผูใชงานกวา 790 ลานคน
2. Samsung Electronics Co Ltd (5.86%, เกาหลีใต) บริษทั อิเล็กทรอนิกสขา มชาติของเกาหลีใต เปนบริษทั เทคโนโลยีสารสนเทศอันดับสองของโลก ตัง้ โรงงานใน 80 ประเทศ มีพนักงานราว
370,000 คน ผลิตชิน้ สวนอิเล็กทรอนิกสหลายรายการ และเปนผูผ ลิตโทรทัศนรายใหญทส่ี ดุ ของโลกตัง้ แตป 2006 รวมทัง้ เปนผูผ ลิตโทรศัพทมอื ถือรายใหญทส่ี ดุ ในโลก แซงหนา Apple inc.
ตั้งแตป 2011
3. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (4.38%; ไตหวัน) บริษัทผลิตชิ้นสวนเซมิคอนดักเตอรรายใหญที่สุดของโลก มีฐานการผลิตทั้งในจีน สหรัฐฯ แคนาดา ญี่ปุน อินเดีย
และเกาหลีใต
4. AIA Group Ltd(4.27%; ฮองกง) กลุมประกันชีวิตอิสระมีสาขาครอบคลุม 18 ประเทศในเอเชียแปซิฟกไดแก ฮองกง, ไทย, สิงคโปร, มาเลเซีย, จีน, เกาหลี, ฟลิปปนส, ออสเตรเลีย,
อินโดนีเซีย, ไตหวัน, เวียดนาม, นิวซีแลนด, มาเกา, บรูไน, ศรีลังกา, อินเดีย, พมา และกัมพูชา
5. Tencent Holdings Ltd (3.92%; จีน) บริษัทใหบริการเกมสออนไลน มีบริษัทลูกชื่อ Tencent Technology (Shenzhen) Co., Ltd. ซึ่งถือสิทธิบัตรเกี่ยวกับโปรแกรม Instant Messaging
(โปรแกรมแชท) และเกมออนไลน ปจจุบนั Tencent เปนเจาของแพลตฟอรมสังคมออนไลนขนาดใหญตดิ อันดับโลกถึง 3 ตัวดวยกัน ไดแก Tencent QQ, Tencent Qzone และ WeChat
มียอดผูใชงาน (Active User) เกิน 500 ลานคนทั่วโลก ปจจุบัน Tencent ติด 1 ใน 5 บริษัทเทคโนโลยีที่ใหญที่สุดในโลก
มุมมองทีน่ า สนใจจากกองทุนหลัก Invesco Asian Equity Fund แมจะใหความสำคัญกับกำลังซือ้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ของชนชัน้ กลาง (Middle class) แตกองทุนหลักไดใหนำ้ หนักในหุน กลุม สินคาอุปโภค
บริโภคและสินคาฟุมเฟอยนอยกวาเกณฑมาตรฐาน เพราะระดับราคาปจจุบันยังไมสะทอนแรงกดดันดานการแขงขันของธุรกิจ กองทุนหลักจึงเลือกลงทุนทางออมที่แสวงหาโอกาสดีกวา เชน
บริษัทอินเทอรเน็ตในจีน หรือบริษัทธุรกิจคาปลีกจีนที่จดทะเบียนในตลาดหุนฮองกง เพราะราคาหุนถูกกวา
ที่มา: Invesco Perpetual, December, 2016
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