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เลือกดูขอมูล BCARE

เลือกดูขอมูล BCARERMF

กองทุนเปดบัวหลวงโกลบอลเฮลธแคร (BCARE) และ
กองทุนเปดบัวหลวงโกลบอลเฮลธแครเพื่อการเลี้ยงชีพ (BCARERMF)

By Product Management
กองทุนหลัก (Master Fund)
ชือ่ : Wellington Global Health Care Equity Portfolio ชนิดหนวยลงทุน
Class S (Accum-USD)
วัตถุประสงคการลงทุน: แสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวใน
หุนกลุมเฮลธแครทั่วโลก
Investment style:
คัดสรรหุนรายตัวแบบ Bottom up ดวยปจจัยพื้นฐาน
เนนบริษัทที่มีมูลคากิจการแข็งแกรง
วันจดทะเบียน: October 2003
ประเทศที่จดทะเบียน: ไอรแลนด
สกุลเงิน: USD
เกณฑวดั ผลการดำเนินงาน (Benchmark): MSCI World Healthcare Net
Morningstar Category: Large cap growth
Bloomberg (A): WGHCEPA ID
Fund Size: USD 1.3 billion
NAV: USD 44.38
Number of holdings: 118
Portfolio Characteristic:
Fund
Benchmark
EPS Growth this year
15.0%
11.,3%
EPS Growth next year
45.3%
13.7%
EPS Growth next 5 year 18.7%
9.2%
Risk Characteristics – 3 Yr Historical:
Fund
Benchmark
Tracking risk:
8.31%
Beta (3yr)
1.24
R-Squared
0.79
Turnover Ratio
47.2
-

อัพเดทระบบประกันสุขภาพสหรัฐฯ (โอบามาแคร: Affordable Care Act) หลังชัยชนะของทรัมป
เมื่อ 20 ม.ค. 2017 โดนัลด ทรัมป ยกเลิกกฎหมายประกันสุขภาพ “โอบามาแคร” ของอดีต
ประธานาธิบดีโอบามา ตามสัญญาในชวงหาเสียง โดย Tom Price (Department of Health,
Secretary-Designate) ระบุวา จะชวยใหตน ทุนรัฐลดลง เนือ่ งดวยความครอบคลุมดานสุขภาพ
หรือจำนวนคนทำประกันสุขภาพจะลดนอยลง เพราะคนอเมริกันมีสิทธิ์เลือกวาจะทำประกัน
สุขภาพหรือไม (กฎหมายเดิมบังคับใหทำ หากไมทำตองถูกปรับ) แนวทางใหมยงั ใหสทิ ธิประโยชน
ทีผ่ จู า ยเบีย้ ประกันสุขภาพสามารถนำมาเปนคาใชจา ยเพือ่ หักภาษีได เขายังเอยถึงแนวทางใหม
เกี่ยวกับ “บัญชีเงินออมเพื่อสุขภาพ” ซึ่งสงตอไปยังสมาชิกในครอบครัวได จึงนาจะชวยลด
คาใชจา ยภาครัฐดานเฮลธแครไดอกี ทางหนึง่ คาดวาการเปลีย่ นแปลงกฎหมายเดิมจะใชเวลา
อีกหลายเดือน และเทากับวาป 2017 ซึง่ เปนปแรกทีย่ กเลิกโอบามาแคร คนอเมริกนั จะหายไป
จากระบบประกันสุขภาพเดิมประมาณ 18 ลานคน (ปจจุบนั คนอเมริกนั ใชสวัสดิการโอบามาแคร
6-7% ของประชากรทั้งสิ้น 321 ลานคน) และก็เปนไปไดยากที่จะยกเลิกโอบามาแครทั้งหมด
โดยไมมีสวัสดิการใหม ที่ใหประโยชนใกลเคียงหรือเทียบเทาเขามาทดแทน
อัพเดททิศทางของหุนในกลุมชีวเภสัชกรรม (Biopharmaceutical)
หลังชัยชนะของทรัมป (รีพับลิกัน) หุนกลุมชีวเภสัชกรรมดีดตัวแรง ดวยเหตุวาแรงกดดันตอ
ราคายา นาจะนอยกวาหากนางฮิลลารีไดรับชัย นโยบายราคายาเปนประเด็นทายๆ ที่พรรค
รีพับลิกันใหความสำคัญ ที่สำคัญคือนาย Thomas Price (Health and Human Services
Secretary) และที่ปรึกษาทรัมปอีกหลายคน มีแนวคิดเอียงไปทางตลาดเสรี (Free market
dynamics) โดยตอตานการควบคุมอุตสาหกรรมยาจากภาครัฐปจจัยบวกอีกดานหนึ่งคือ
แผนปฏิรูปภาษี ซึ่งอนุญาตใหนำเงินกลับประเทศ (Repatriation Holiday) ตามกำหนดเวลา
แลกกับรับสิทธิยกเวนภาษี ซึ่งเปนผลบวกตอบริษัทสหรัฐฯ ซึ่งดำเนินธุรกิจในตางแดน บริษัท
ในกลุมชีวเภสัชกรรมสวนใหญถือครองเงินสดจำนวนมากในกิจการซึ่งอยูในตางประเทศ
แผนปฏิรูปดังกลาวยังชวยเพิ่มโอกาสตอดีลควบรวมกิจการ (M&A Activity) ในระยะตอไป
กองทุนหลักมองวา พัฒนาการตอไปหลังเลือกตั้งโดยรวมคอนขางเปนบวกตอบริษัทกลุม *ขอมูล ณ เดือนธันวาคม 2016
ชีวเภสัชกรรม
แตมิใชวาบริษัทยาจะไดประโยชนทั้งหมด กองทุนหลักเชื่อวากลุมบริษัทซึ่งมีนวัตกรรม ผูจัดการกองทุน
ยารักษาโรคเฉพาะทาง และมีคแู ขงนอยราย จะมีบทบาทตอ Premium ของราคายาในอนาคต
Jean M Hynes, CFA
Ann C Gallo
ตรงกันขามบริษัทที่ผลิตตัวยาทดแทนตำรับยาที่มีราคาสูง แตรักษาอาการแบบเดียวกันได
25 years of experience
27 years of experience
(Generic drugs and Biosimilars) จะไดรบั ผลกระทบทันที เนือ่ งจากผูป ว ยนอกระบบประกัน
เริม่ มองหาทางเลือกทีม่ รี าคาถูกกวา หลังลิขสิทธิย์ าตัวเดิมหมดลง รวมถึงบริษทั ดานเฮลธแคร ขอมูลน้ำหนักลงทุนรายประเทศและกลุม อุตสาหกรรม ณ เดือนธันวาคม 2016
เซอรวิสที่ไมปรับปรุงคุณภาพการใหบริการจะไดรับแรงกดดัน เพราะผูจายไมวาภาครัฐหรือ
เอกชน ยอมแสวงหาคุณภาพในการรักษามากกวาเนนปริมาณแบบที่ผานมา
ที่มา: Wellington Management Company LLP

ปจจัยบวก/ลบตอโกลบอลเฮลธแคร
(+) สหประชาชาติคาดการณวา ในป 2030 โลกจะมีประชากรสูงอายุราว 13% หรือ 1 พันลานคน
จากปจจุบนั 8.5% หรือ 600 ลานคน กวาครึง่ หนึง่ จะอยูใ น 6 ประเทศ ไดแก สหรัฐฯ จีน
อินเดีย ญีป่ นุ เยอรมนี และรัสเซีย ขณะทีก่ ลุม ประเทศรายไดนอ ย คารักษาโรคไมตดิ ตอ
เชน โรคหัวใจ มะเร็ง และเบาหวาน จะเพิ่มสูงขึ้น ในป 2030 คาใชจายในโรคจำพวกนี้
ที่มา: Wellington Management Company LLP, เดือนธันวาคม 2016
จะเพิ่มจาก 44% เปน 54%
เอกสารนี้จัดทำเพื่อเผยแพรทั่วไป โดยการรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ ที่นาเชื่อถือ ทั้งนี้ บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกตอง ครบถวน หรือความสมบูรณของขอมูลดังกลาวได และ
บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงขอมูลไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา เอกสารนี้ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน มิไดมีวัตถุประสงคเพื่อชักชวนชี้นำ ใหความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจลงทุน
ทางการเงิน หรือการตัดสินใจในทางธุรกิจแตอยางใด ผูใชขอมูลตองใชความระมัดระวังและวิจารณญาณในการใชขอมูลตางๆ ดวยตนเอง บริษัทฯ ไมมีสวนเกี่ยวของและไมมีพันธะผูกพัน
หรือความรับผิดชอบใดๆ ในความเสียหายของผูใ ชขอ มูลหรือบุคคลอืน่ ใดจากการใชขอ มูลบางสวนหรือทัง้ หมดของเอกสารฉบับนี้ ผูล งทุนตองศึกษา
และทำความเขาใจลักษณะสินคา เง่ือนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และสิทธิประโยชนทางภาษีที่ระบุในคูมือการลงทุน RMF กอนตัดสินใจลงทุน
กองทุนบัวหลวง

(+) นวัตกรรมดานชีวเภสัชกรรมซึง่ อยูใ นระยะเริม่ ตน ประกอบกับตนทุนถอดรหัสพันธุกรรม (Genomic Sequencing) ซึง่ ลดลงจากครัง้ ละ 1 ลานดอลลารสหรัฐฯ เหลือเพียง
1,000 ดอลลารสหรัฐฯ ในชวง 10 ปที่ผานมา สรางโอกาสใหนวัตกรรมดังกลาวแพรสูตลาดไดเร็วขึ้น เชน วิธีรักษามะเร็งแบบ ‘อิมมูโน ออนโคโลจี’ หรือการปลูกถาย
อวัยวะ บริษัทที่สรางผลิตภัณฑจากฐานงานวิจัยที่ล้ำหนาจะสงผลตอการกำหนดระดับราคายา (Price premium) ในอนาคต
(+) หุน บริษทั ไบโอเทคในสหรัฐฯ มีระดับราคาเทียบกำไรสุทธิ (Trailing PE) ของดัชนี S&P 500 Biotech Index ปจจุบนั ที่ 14.41 เทา ต่ำกวาคาเฉลีย่ 1ยอนหลัง 3 ป (2014-2016)
ที่ 22.28 เทา เนือ่ งจากความกังวลเรือ่ งราคายา ทัง้ นีก้ ำไรสุทธิตอ หุน (EPS) เพิม่ จาก 123.7 ดอลลารสหรัฐฯ เปน 268.4 ดอลลารสหรัฐฯ หรือเพิม่ ขึน้ 29.4% ตอป 2CAGR
(+/-) หุนกลุมเฮลธแครในสหรัฐฯ มีระดับราคาเทียบกำไรสุทธิ (Trailing PE) ของดัชนี S&P 500 Healthcare Index ปจจุบันที่ 19.47 เทา ต่ำกวาคาเฉลี่ย1 ยอนหลัง 3 ป
(2014-2016) ที่ 21.80 เทา เพียงเล็กนอย ในชวงดังกลาว กำไรสุทธิตอหุน (EPS) เพิ่มจาก 38.18 ดอลลารสหรัฐฯ เปน 51.42 ดอลลารสหรัฐฯ หรือเพิ่มขึ้น 10.43%
ตอป 2CAGR
(-) ในป 2017 กลุมเฮลธแครยังเผชิญความผันผวนจากกระแสขาว และประเด็นการเมือง โดยเฉพาะหุนของบริษัทยาในกลุมชีวเภสัชกรรม
ที่มา: 1) United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division
2) Global Burden of Disease and Risk Factors, Washington, DC: The World Bank Group
3) Wellington Management Company LLP และ Bloomberg, BBLAM
1
คาเฉลี่ย= คาเฉลี่ยแบบมัธยฐาน (Median)
2
CAGR (Compound Annual Growth Rate) อัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยตอป
ขอมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2017

กลยุทธของ Wellington Global Health Care Equity Portfolio
เนนการเติบโตของเงินลงทุนผานการลงทุนในหลักทรัพยของบริษัทที่ทำธุรกิจทางดานเฮลธแคร ดวยการลงทุนที่หลากหลายทั้งในธุรกิจยอย (Sub-Sector) มูลคาตลาดของ
หลักทรัพยลงทุน และภูมิภาคตางๆ ที่มีอยูทั่วโลก
มุมมองจากผูจัดการกองทุนหลัก
กองทุนหลักเผชิญความทาทายในไตรมาส 4/2016 โดยใหผลตอบแทน -6.5% ซึ่งต่ำกวาเกณฑมาตรฐานที่ -5.4% เนื่องจากทิศทางของเฮลธแครไมชัดเจน หลังทรัมปไดรับ
ชัยชนะ กระแสขาวเกี่ยวกับประเด็นราคายาในเชิงลบปรากฎอยางตอเนื่อง จนเกิดความผันผวนเรื่อยมา
บริษัทที่ใหผลตอบแทนติดลบในไตรมาสดังกลาว ไดแก Alnylam, AstraZeneca และ Medtronic หุนบริษัท Alnylam รวงลง หลังจากบริษัทอาจตองหยุดพัฒนายาชื่อวา
Revusiran ในเฟส 3 แตกองทุนหลักยังคงลงทุนตอไป เนื่องจากบริษัทยังมีโครงการทดสอบตัวยาในระยะกลางถึงสุดทายของตัวยับยั้งเอนไซมจากโรคโพรพีเรีย โรคนิ่วในไต
และโรคเลือดไหลไมหยุด ลดลงทุนหุนบริษัท AstraZeneca ดวยเหตุที่บริษัทชะลอรับผูปวยโรคมะเร็งศีรษะและคอใหม ในระยะทดลองเฟส 3 และยังลดลงทุนหุนบริษัท
Medtronic เพราะรายไดเติบโตเพียง 3% โดยลดลงจาก 5% และ 6% ในไตรมาสกอนหนา แตกองทุนหลักยังมีมมุ มองบวกตอบริษทั Medtronic ซึง่ คาดวาจะมีผลิตภัณฑใหม
ออกสูตลาด ซึ่งจะชวยหนุนใหรายไดเติบโต
สวนบริษทั ทีใ่ หผลตอบแทนเปนบวก ไดแก Alkermes, UnitedHealth Group and Bristol-Myers Squibb โดยบริษทั Bristol-Myers Squibb ไดแรงบวกตอเนือ่ งจากผลประกอบการ
ที่ดีในไตรมาส 3 และเรียกความมั่นใจไดสูงในวัน Investor Day ชวงเดือนธันวาคมที่ผานมา สวนบริษัท UnitedHealth Group โดดเดนดานการจัดการตนทุน และมีความ
โปรงใสดานการดำเนินกิจการ อีกทั้งบริษัท Alkermes แจงขาวผลทดลองตัวยารักษาอาการซึมเศราชื่อ ALKS-5461 ในเฟส 3 วาเปนที่นาพอใจ
สัดสวนการถือครองหลักทรัพยจากมากไปนอยของกองทุนหลัก (ขอมูลเดือนธันวาคม 2016)
1. Bristol-Myers Squibb (สหรัฐฯ, 4.4%, Major Pharmaceuticals) เชีย่ วชาญดานชีวเภสัชกรรม พรอมกับครอบครองตำรับยารักษาโรครายแรงกวา 20 ชนิด เชน ภาวะติดยา
โรคเบาหวาน โรคซึมเศรา โรคจิตเภท หรือโรคไบโพลา ในปที่ผานมามีรายได 640 ลานเหรียญสหรัฐฯ และตั้งสำนักงานใหญในประเทศไอรแลนด
2. UnitedHealth Group (สหรัฐฯ, 4.1%, Health Services) ดำเนินงานดานระบบสุขภาพ ใหบริการทั้งในและนอกสหรัฐฯ เชน ใหบริการดานสุขภาพแกผูสูงอายุในสหรัฐฯ
หรือผูปวยเฉพาะทาง รวมทั้งจัดหาขอมูลวิจัยดานสุขภาพ ในป 2015 มีรายได 1.57 แสนลานดอลลารสหรัฐฯ มีกำไรสุทธิตอหุน 6.45 ดอลลาร ผูถือหุนรายใหญ คือ
Blackrock และ Capital Group Companies INC
3. Allergan (สหรัฐฯ, 4.0%, Major Pharmaceuticals) ดำเนินธุรกิจดานเภสัชกรรมในฐานะเจาของแบรนดยารักษาโรคชื่อดัง ไดทำวิจัยและหาตลาดใหตัวยาใหมๆ อยาง
ตอเนือ่ ง ในปทผ่ี า นมามีรายได 1.50 หมืน่ ลานดอลลารสหรัฐฯ มีกำไรสุทธิตอ หุน 13.43 เหรียญ ผูถ อื หุน ใหญคอื Vanguard Group และยังเคยตกเปนขาวควบรวมกิจการ
กับ Pfizer PLC.
ประเด็นที่นาสนใจ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับแผนประกันสุขภาพของชาวอเมริกัน หรือโอบามาแคร (Affordable Care Act: ACA) คือ
- การจะระงับ (Repeal) โอบามาแคร ตามทีห่ าเสียงไว ทรัมปสามารถทำไดเลยก็จริง ดวยเสียงโหวดที่ 40 เสียง (ปจจุบนั รีพลับบลีกนั มี Senate 42 เสียง) แตการจะยกเลิก
โอบามารแครและนำแผนใหมของทรัมปเขามาจะตองใชเสียงวุฒิสภาถึง 60 เสียง (จึงตองหาแนวรวมจากพรรคเดโมแครต ซึ่งเชื่อวาเดโมแครตคงไมยอม)
- 6 ปที่ผานมา ACA ถือวาประสบความสำเร็จอยางสูง 7% (ประมาณ 20 ลานคน) ของคนอเมริกันจากทั้งหมด 321 ลานคน มีประกันสุขภาพ อีกทั้งกฎหมายระบุไมให
บริษัทประกันปฎิเสธการรับประกันดวยเงื่อนไข Preexisting condition หรือเพิ่มเบี้ยประกันเพียงเพราะสุขภาพแยกวาคนทั่วไปโดยเฉลี่ย
- ปจจุบันที่ปรึกษาดานนโยบายสุขภาพของทรัมป(Designated White House Counselor, Kellyanne Conway) ตกอยูในภาวะลำบาก เพราะทรัมปหาเสียงไววาตองการ
ใหคนอเมริกนั เขาถึงการรักษาสุขภาพไดอยางเสรีและเพิม่ คุณภาพในการใหบริการ ดังนัน้ การยกเลิกหรือเปลีย่ นแปลง ACA จะทำใหคนซึง่ มีประกันสุขภาพ กลายเปนคน
ไมมีประกันโดยทันที
- แผนปฏิรปู ภาษีของทรัมปทอ่ี นุญาติใหนำเงินกลับประเทศ (Repatriation Holiday) สงผลบวกตอธุรกิจยาในกลุม ชีวเภสัชกรรมสวนใหญถอื ครองเงินสดจำนวนมากในกิจการ
ซึ่งอยูในตางประเทศ และเพิ่มโอกาสในการควบรวมกิจการ (M&A Activity) มากขึ้น
ที่มา: S&P Global Market Intelligence และสำนักขาว CNBC
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