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กองทุนเปดบัวหลวงตราสารหนี้ (BFIXED)
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เลือกดูขอมูลกองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ (BFIXED)

ภาพรวมตราสารหนี้
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยในเดือนกุมภาพันธ ลดลง -0.01% ถึง -0.07% ตามทิศทางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯเปนหลัก เนื่องจาก
เกิดความกังวลในการเมืองของประเทศฝรั่งเศส วาพรรค National Front อาจชนะการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น พรรคดังกลาวชูธงนโยบายนำฝรั่งเศสแยกตัวจาก
สหภาพยุโรป (FREXIT) ทำใหนักลงทุนกังวลตอเสถียรภาพของสหภาพยุโรป จึงหันกลับมาลงทุนในสินทรัพยเสี่ยงต่ำอยางพันธบัตรรัฐบาลอีกครั้ง จนกลายเปน
ปจจัยบวกตอตลาดตราสารหนี้
อยางไรก็ตาม ในชวงปลายเดือนกุมภาพันธตอเนื่องเดือนมีนาคม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยกลับมาเรงตัวขึ้นอีกครั้ง เนื่องจากตลาดกลับมาสนใจ
การดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) หลังจากคณะกรรมการนโยบายการเงินสหรัฐฯ (FOMC) หลายคน ใหความเห็นเชิงบวกตอการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ และการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟอ ซึ่งกำลังเขาใกลเปาหมาย 2% พรอมเตือนวา การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายลาชาเกินไป อาจทำใหเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ ประสบกับปญหาในอนาคตได
ตลาดจึงปรับคาดการณท่ี FOMC จะขึน้ อัตราดอกเบีย้ ในการประชุมเดือนมีนาคม จากเดิม 40% เปนสูงกวา 90% ทำใหอตั ราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ
เรงตัวขึ้นแตะจุดสูงสุดในรอบ 3 ป ที่ 2.62% เมื่อวันที่ 13 มีนาคมที่ผานมา และที่ประชุม FOMC วันที่ 14-15 มีนาคม 2560 ไดมีมติขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
0.25% เปน 0.75% - 1.00% ตามคาด
แตรายงานการประชุมและถอยแถลงของประธาน FED ไดสงสัญญาณวา จะขึ้นดอกเบี้ยอยางคอยเปนคอยไป และคงคาดการณขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในปนี้อีก
2 ครั้ง เพื่อไปสู 1.25%-1.50% ซึ่งชวยใหนักลงทุนคลายวิตกลงไดบาง จนตลาดฟนตัวเล็กนอยหลังประชุม
แนวโนมตลาดตราสารหนี้ในชวงตอไป
สำหรับแนวโนมตราสารหนี้ไทยในอนาคตคาดวา ยังคงแนวโนมผันผวนไปตามทิศทางความเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งตองคอย
จับตาปจจัยที่จะเขามากดดันตลาด อยางเชนการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทั้งเรื่องภาษีที่กำลังจะเปดเผยรายละเอียด แผนลงทุน
โครงสรางพื้นฐาน การกระตุนการลงทุนของภาคเอกชนสหรัฐฯ เปนตน ในขณะที่การเลือกตั้งฝรั่งเศสซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่ 23 เมษายน (รอบแรก) และวันที่ 7
พฤษภาคม (รอบสอง) หากพรรค National Front ไดรับชัยชนะ อาจกระทบตอเสถียรภาพของสหภาพยุโรป จนทำใหนักลงทุนหันกลับมาลงทุนในสินทรัพย
ความเสี่ยงต่ำอีกครั้ง
สรุปความเคลื่อนไหวคาเงินบาท USD/THB
คาเงินบาทในตลาดอัตราแลกเปลีย่ น ณ 16 มีนาคม 2560 ซือ้ ขายที่ 35.03 บาทตอ 1 ดอลลารสหรัฐฯ แข็งคาจากตนป 2.17% และยังแข็งคาเปนอันดับสองของ
คาเงินในประเทศอาเซียน (เปนรองดอลลารสิงคโปร) แมวาที่ประชุม FOMC จะมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสูระดับ 0.75 - 1.00% แตดวยเหตุที่ตลาดรับรูและ
นักลงทุนปรับตัวรับปจจัยดังกลาวไปแลวกอนหนา ผนวกกับตลาดไดประเมินผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯกันใหม เงินดอลลารจึงกลับมาออนคา ขณะที่
เงินบาทไดรับปจจัยหนุนจากกระแสเงินทุนไหลเขา โดยเฉพาะพันธบัตรในประเทศ (YTD 5.9 หมื่นลานบาท) รวมถึงปจจัยหนุนหลักหลังประเทศไทยเกินดุลบัญชี
เดินสะพัดอยางตอเนื่อง (9.4% ของจีดีพี หรือ 9.8 ลานดอลลารฯ) อยางไรก็ตาม คาเงินบาทยังคงความเสี่ยงที่จะกลับไปออนคาไดอีกครั้ง จากทิศทางนโยบาย
การเงินของ FED ที่กลับมาเขมงวด รวมทั้งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯที่สูงขึ้น จะเรงใหกระแสเงินทุนไหลออกเพิ่มขึ้น
หากประมวลปจจัยรอบดาน ความเคลื่อนไหวของคาเงินบาทจะเปนไปตาม:
(+) สัญญาณการขึ้นอัตราดอกเบี้ยจาก FED ไมเปลี่ยนแปลงจากเดิม และเปนตามที่ตลาดคาดการณ
(+) ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโนมคอยๆ ฟนตัว
(-) ความกังวลตอเศรษฐกิจตางประเทศตามนโยบาย “อเมริกาตองมากอน” (America First) ของประธานาธิบดีทรัมป
(-) คาดวามีการเขาแทรกแซงตลาดคาเงินของธนาคารแหงประเทศไทย เพื่อไมใหเงินบาทแข็งคาเร็วจนเกินไป
หมายเหตุ: (+) สงผลใหเงิน THB แข็งคา / (-) สงผลใหเงิน THB ออนคา

เอกสารนีจ้ ดั ทำเพือ่ เผยแพรทว่ั ไป โดยการรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ ทีน่ า เชือ่ ถือ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มิอาจรับรองความถูกตอง ครบถวน หรือความสมบูรณ
ของขอมูลดังกลาวได และบริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงขอมูลไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา เอกสารนี้ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน มิไดมีวัตถุประสงคเพื่อชักชวน
ชี้นำ ใหความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจลงทุนทางการเงิน หรือการตัดสินใจในทางธุรกิจแตอยางใด ผูใชขอมูลตองใชความระมัดระวังและวิจารณญาณ
ในการใชขอมูลตางๆ ดวยตนเอง บริษัทฯ ไมมีสวนเกี่ยวของและไมมีพันธะผูกพันหรือความรับผิดชอบใดๆ ในความเสียหายของผูใชขอมูลหรือบุคคลอื่นใด
จากการใชขอ มูลบางสวนหรือทัง้ หมดของเอกสารฉบับนี้ ผูล งทุนตองศึกษาและทำความเขาใจลักษณะสินคา เง่อื นไขผลตอบแทน
กองทุนบัวหลวง
และความเสีย่ ง กอนตัดสินใจลงทุน / ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิง่ ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

มุมมองดานอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
เศรษฐกิจไทย: เศรษฐกิจไทยฟนตัวดีขึ้น ในแบบคอยเปนคอยไป โดยไดปจจัยบวกจากภาคสงออก ซึ่งมีแนวโนมกลับมาขยายตัวที่ 3% ประกอบกับราคาสินคา
โภคภัณฑในหลายๆ ประเภทปรับตัวดีขน้ึ ชวยใหเกษตรกรมีรายไดสงู ขึน้ สงผลดีตอ การอุปโภคบริโภคภายในประเทศตามมา แมวา ยังตองเผชิญความไมแนนอน
โดยเฉพาะจากตางประเทศ ขณะทีอ่ ตั ราเงินเฟอยังมีแนวโนมสูงขึน้ สำหรับสถานการณการเงินโดยรวม ยังอยูใ นระดับผอนคลาย และเอือ้ ตอการฟน ตัวทางเศรษฐกิจ
แมวาอัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะปรับสูงขึ้นบาง
คาดการณผลกระทบ: อัตราดอกเบี้ยนโยบายจะทรงตัวในระดับต่ำ
คาเงินบาท: เงินบาทจะกลับมาแข็งคา ตามกระแสเงินที่ไหลเขาสูสินทรัพยเสี่ยงในกลุมตลาดเกิดใหมอีกครั้ง
คาดการณผลกระทบ: ธนาคารแหงประเทศไทยยังไมมีความจำเปนตองปรับอัตราดอกเบี้ย
สรุป: ประเมินกันวา คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะรักษาอัตราดอกเบี้ยนโยบายใหต่ำไว โดยอาจคงอัตราดอกเบี้ยไวที่ 1.5% ตลอดทั้งป ดวยเหตุที่
เศรษฐกิจไทยพึ่งฟนตัว และยังระบุวา จะใชนโยบายผอนปรนเพื่อหนุนเศรษฐกิจใหฟนตัวตอเนื่อง และผลักใหอัตราเงินเฟออยูในกรอบที่กำหนดไว ทั้งนี้คาดวา
เศรษฐกิจไทยยังเติบโต 3.0-3.5% โดยไดแรงกระตุนการลงทุนภาครัฐ และการสงออกที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้สภาพคลองในประเทศยังสูง เกินดุลบัญชีเดินสะพัด
และเงินเฟอสูงขึ้นแบบคอยเปน
กองทุนเปดบัวหลวงตราสารหนี้ (BFIXED) มีนโยบาย
ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารที่จัดตั้งโดยกฎหมายเฉพาะ ตราสารหนี้ภาคเอกชน ตราสารหนี้ภาคสถาบันการเงิน ตราสารแหงหนี้ที่มี
ลักษณะคลายเงินฝาก และ/หรือเงินฝาก ทั้งนี้ ตราสารหนี้ภาคเอกชน และภาคสถาบันการเงินนั้น ตองไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือระดับ Investment
Gradeกองทุนสามารถลงทุนไดทั้งในและตางประเทศ โดยสัดสวนลงทุนในตางประเทศตองไมเกิน 40 %ของ NAV
กลยุทธการบริหารกองทุนรวม: Active Management
มุงหวังผลตอบแทนในระยะสั้นถึงปานกลาง ใหสูงกวาดัชนีชี้วัดที่กำหนด
(Benchmark) โดยจะปรับพอรตลงทุนไปตามภาวะตลาดนโยบายการลงทุน
Market update
ชวงหนึ่งเดือนที่ผานมา (กุมภาพันธ 2560) ราคา NAV ของ BFIXED สะทอน
การ Mark to Market ราคาตราสารหนี้ (พันธบัตร และหุนกู) ในชวงที่อัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวลงทุกชวงอายุคงเหลือ (ราคาตราสารหนี้ในพอรต
ลงทุนเพิม่ ขึน้ ) เห็นไดจากราคา NAV กองทุนฯ เพิม่ จาก 11.7280 บาทตอหนวย
(1 ก.พ. 2560) เปน 11.7530 บาทตอหนวย (28 ก.พ. 2560)
ทั้งนี้ทีมจัดการลงทุนประมาณการวา ผลตอบแทนในอนาคต (ในอีก 2 เดือน
ขางหนา) จะอยูร าว 1.60 -1.70% ตอป โดยอัตราผลตอบแทนในปจจุบนั (Current
yield / Running yield) กอนหักคาใชจายของกองทุนฯ อยูที่ 1.91%
สัดสวนการถือครองหลักทรัพยของ BFIXED จากมากไปนอย
(รอยละของ NAV; ขอมูล ณ กุมภาพันธ 2560)
สัดสวนการลงทุน (% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ)
สัดสวนลงทุนตามระยะเวลา
คืนเมื่อทวงถาม
ภายใน 1 เดือน
ภายใน 1-3 เดือน
ภายใน 3-6 เดือน
ภายใน 6-12 เดือน

สัดสวนลงทุนตามประเภทลงทุน

0.57% ภายใน 1-3 ป 24.14% ตราสารหนี้
8.08% 3 ปขึ้นไป
19.71% ภาคเอกชน
22.72%
ภาครัฐ
20.06%
เงินฝาก/บัตรเงินฝาก
3.52%
สถาบันที่มีกฎหมายเฉพาะ
อื่นๆ

99.11%
38.19%
34.69%
23.92%
2.31%
0.89%

5 อันดับแรกของตราสารหนี้เอกชน
Credit Rating
AAA
บจ. โตโยตา ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)
AAA(tha)
ธนาคารอาคารสงเคราะห
AAA
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
AAA
บจ. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)
A+
บมจ. เจริญโภคภัณฑอาหาร

4.29%
3.33%
3.22%
3.14%
2.96%

กองทุนบัวหลวง

