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สาส์นบริษัทจัดการ
เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จากัด (บริษัท) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น Extra (PHATRA SG-AA Extra) ได้ดาเนินการมาตั้งแต่ 12 มีนาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 บริษัทจึงขอนาส่งรายงานมายังท่านผู้
ถือหน่วยลงทุน เพื่อท่านผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับทราบข้อมูลที่สาคัญต่างๆ ของกองทุนดังต่อไปนี้
ผลการดาเนินงาน
กองทุน PHATRA SG-AA Extra มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 380.53 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.1908 บาท โดยผลการดาเนินงานย้อนหลัง ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.91 ในขณะที่เกณฑ์
มาตรฐานวัดผลการดาเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.07 ซึ่งคานวณจากตัวชี้วัด : 38% SET TRI 38% MSCI AC World NETR USD
Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน 0.8%
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 0.8% ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน
Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี 1.7% Bloomberg Barclays
Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD 1.7% Bloomberg Barclays Global High Yield Total Return
Index Value Hedged USD 5.5% PF & REIT Total Return Index 5.5% The FTSE Strait times REIT Index ในสกุลเงินดอลลาร์
สิ ง คโปร์ โดยปรั บ เป็ น อั ตราผลตอบแทนทุ กประเภทจากการลงทุ น ในหลั กทรั พ ย์ ( Total Return) โดยใช้ ข้ อ มู ลจากฐานข้ อ มู ล
Bloomberg หรือแหล่งข้อมูลอื่นที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับ และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็น
สกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน 2.5% The ICE BofA Merrill Lynch Commodity index eXtra 03 Total Return Index ใน
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่ คานวณผลตอบแทน 1.5%ดัชนีราคา
ทองคา London PM Fix ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คานวณ
ผลตอบแทน 4% ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 3 เดือนเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาทของธนาคารกรุงเทพ
, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์
ภาวการณ์ลงทุนในช่วงที่ผ่านมา
ตลาดหุ้นในประเทศ
ดัช นี SET index ในช่ วงตั้ ง แต่วั น ที่ 12 มี น าคม 2562 - 31 ธัน วาคม 2562 ปรั บตั ว ลดลงจาก 1,627.59 จุ ดมาปิ ดที่
1,579.84 จุด หรือปรับตัวลดลงร้อยละ 2.93
เดือน มี.ค.-พ.ค. ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลง ร้อยละ 0.92 ตลาดมีความผันผวนจากปัจจัยที่สาคัญ ได้แก่ 1) พัฒนาการเรื่อง
นโยบายการค้าระหว่างสหรัฐฯ และ ประเทศสาคัญ โดยเฉพาะจีน ที่ไม่สามารถหาข้อตกลงกันได้อย่างที่ตลาดคาดหวังไว้ก่อนหน้า
โดยเฉพาะในประเด็นการบังคับถ่ายโอนเทคโนโลยีและประเด็นสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น ส่งผลให้ในที่สุดสหรัฐฯ ปรับเพิ่ม
ภาษีนาเข้ามูลค่า 2 แสนล้านดอลลาร์ ในอัตราร้อยละ 25 จากเดิมที่เก็บภาษีร้อยละ 10 นอกจากนี้ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ยังมีการข่มขู่
ว่าอาจจะเรียกเก็บภาษีนาเข้าเพิ่มอีกบนสินค้ามูลค่า 3.25 แสนล้านดอลลาร์ โดยทางรัฐบาลจีนตอบโต้ด้วยการขึ้นภาษีนาเข้าจาก
สหรัฐฯ บนสินค้ามูลค่า 6 หมื่นล้านดอลลาร์ ในอัตราร้อยละ 5-25 หลังจากนั้นในวันที่ 15 พ.ค. ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ลงนามออก

คาสั่งให้บริษัทสหรัฐฯ ห้ามจาหน่ายสินค้าและทาธุรกรรมใดๆ กับบริษัทหัวเว่ย ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ที่สุดของจีน โดยให้
เหตุผลถึงความมั่นคงของสหรัฐฯ ทาให้บริษัทหลายแห่ง เช่น Google Microsoft Intel Panasonic ออกมาประกาศระงับการทาธุรกิจ
กับหัวเว่ยตามมาตรการของรัฐฯ เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความกังวลว่าอาจทาให้เกิดความเป็นความขัดแย้งในห่วงโซ่ทางเทคโนโลยีซึ่ง
มีความเกี่ยวเนื่องกันทั่วโลก นอกจากนั้นในช่วงปลายเดือน สหรัฐฯ ประกาศขึ้นภาษีสินค้าเม็กซิโกโดยที่ตลาดไม่ได้คาดการณ์มาก่อน
โดยเริ่มต้นที่ร้อยละ 5 ตั้ง แต่วันที่ 10 มิ.ย.นี้ เพื่อ ลงโทษและกดดันที่ไม่พยายามแก้ไขปัญหาผู้อพยพให้ มีประสิทธิภาพเพียงพอ 2)
GDP ไตรมาส 1 ของประเทศสหรัฐ ฯ และจี น เติ บโตที่ร้อยละ 3.2 และ 6.4 เที ยบกั บช่ ว งเวลาเดี ยวกัน ของปีก่อ นหน้า ซึ่ง ดีกว่ า
คาดการณ์ที่ร้อยละ 2.8 และ 6.3 ตามลาดับ ทาให้นักลงทุนลดความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวลงแรงของเศรษฐกิจโลก 3) ธนาคาร
กลางยุโรปปรับลดประมาณการการเติบโตของ GDP ในปี 2562 เหลือร้อยละ 1.1 จาก 1.7 และปรับลดเป้าเงินเฟ้อเหลือ ร้อยละ 1.2
จาก 1.6 และตัวเลขดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือน ก.พ. ออกมาต่ากว่าคาดการณ์ สาหรับปัจจัยในประเทศได้แก่ 4) ตัวเลขการเติบโต
ของ GDP ในไตรมาสแรก เติบโตเพียงร้อยละ 2.8 ต่ากว่าที่คาดการณ์ ขณะที่ไตรมาสสองคาดว่าจะยังไม่ฟื้นตัวอย่างชัดเจน และ
ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับลดอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 2562 จากร้อยละ 4.0 เป็น 3.8 จากการส่งออกที่ชะลอตัวลง
เหลือร้อยละ 3.0 จาก 3.8 ซึ่งได้รับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ 5) MSCI ปรับเพิ่มน้าหนักในตลาด
หุ้นไทยจากร้อยละ 2.43 เป็นร้อยละ 2.90 ส่งผลให้มีมูลค่าการซื้อขายทาสถิติสูงใหม่เป็นประวัติการณ์ประมาณ 2 แสนล้านบาท ใน
วันที่ 28 พ.ค.
ในเดือน มิ.ย. ตลาดหุ้นไทยปิดที่ระดับ 1,730.34 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.80 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยนักลงทุน
ต่างชาติมียอดซื้อสุทธิ 46,686 ล้านบาท ซึ่งเป็นยอดซื้อสุทธิติดต่อกันเป็นเดือนที่สาม โดยมีปัจจัยสนับสนุนตลาดหุ้ นที่สาคัญ ได้แก่
(1) ธนาคารกลางสาคัญๆ ทั่วโลก ทั้งธนาคารกลางสหรัฐฯ และธนาคารกลางยุโรป ส่งสัญญาณพร้อมผ่อนคลายนโยบายทางการเงิน
เช่น การลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เพื่อรองรับภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนและมีแนวโน้มชะลอตัวลง (2) นักลงทุนคาดการณ์ถึง
พัฒนาการเชิงบวกจากเรื่องนโยบายการค้าระหว่างสหรัฐฯ และ จีน จากการประชุม G20 นอกรอบระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐฯและ
จีน ที่จัดขึ้นในวัน ที่ 28-29 มิ.ย. ว่าทั้ง สองประเทศจะไม่มีการเรียกเก็บภาษีน าเข้าเพิ่มระหว่ างกัน (3) พัฒ นาการเชิงบวกของการ
เมืองไทย หลังจากพรรคพลังประชารัฐสามารถเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาล และรัฐสภามีมติเลือก พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็น
นายกรัฐ มนตรี (4) คาดการณ์ มาตรการกระตุ้ นเศรษฐกิจ ระยะสั้ น เช่น การสนั บสนุนทางรายได้ข องกลุ่ม ผู้มีรายได้น้ อยและราคา
ผลผลิตของเกษตรกร (5) ราคาน้ามันดิบเบรนท์ที่ปรับตัวสูงขึ้น ร้อยละ 6.79 ส่งผลดีต่อหุ้นกลุ่มพลังงาน (6) ค่าเงินบาทมีทิศแข็งค่าขึ้น
ต่อเนื่อง ส่งผลให้มีกระแสเงินไหลเข้าตลาดพันธบัตรและตลาดหุ้นไทย
เดือน ก.ค. –ก.ย. ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่ระดับ 1,637.22 จุด ปรับตัวลดลงร้อยละ 5.38 เป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้น
ทั่วโลก โดยมีปัจจัยกดดันที่สาคัญ 1) ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนมีความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้น หลังสหรัฐฯ ประกาศ
ปรับเพิ่มอัตราภาษีสินค้านาเข้าจากจีนมูลค่า 2.50 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ จากอัตราร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 30 และเรียกเก็บเก็ บ
อัตราภาษีร้อยละ 15 สาหรับ สินค้านาเข้าจากจีนในส่วนที่ ยังไม่เคยเรียกเก็บมูลค่าอีกกว่า 3 แสนล้ านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่จีนก็ มี
มาตรการปรับเพิ่มอัตราภาษีสินค้านาเข้าจากสหรัฐอีกร้อยละ 5-10 และยกเลิกการซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐฯที่เพิ่งประกาศไปก่อน
หน้า 2) ความกังวลเศรษฐกิจโลกชะลอตัว หลังดัชนี PMI ภาคการผลิตในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปและจีนอยู่ที่ระดับต่ากว่า 50
สะท้อนมุมมองทางเศรษฐกิจที่เป็นลบของภาคธุรกิจ ขณะที่ ISM Manufacturing ของสหรัฐฯ มีแนวโน้มอ่อนแอลงเช่นเดียวกัน และ
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี และ 2 ปี ติดลบ (Inverted Yield Curve) ทาให้นักลงทุนคาดว่ามีความ
เป็นไปได้ที่ภาวะเศรษฐกิจจะถดถอยในอนาคตอันใกล้ 3) ความกังวลจากสถานการณ์ทางการเมืองของหลายประเทศ อาทิ การออก

จากสหภาพยุโรปของอังกฤษแบบไม่มีแผนรองรับ (Brexit) การประท้วงในฮ่องกงที่มีความยืดเยื้อและทวีความรุนแรงมากขึ้น วิกฤต
การเมืองในอิตาลีหลังนายกรัฐมนตรีลาออกจากปมขัดแย้งพรรคร่วมรัฐบาล และ วิกฤติการเมืองอาร์เจนติน่าหลังมีความเป็นไปได้ว่า
อาจจะได้รัฐบาลใหม่ที่เน้นนโยบายประชานิยม ทาให้เกิดแรงเทขายพันธบัตรรัฐบาลอาร์เจนติน่ าและเงินเปโซ 4 ) เศรษฐกิจไทยมี
แนวโน้มชะลอตัวลง โดย GDP ไตรมาส 2 อยู่ที่ร้อยละ 2.3 เทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อนหน้า นอกจากนั้นผลประกอบการบริษัทจด
ทะเบียนประจาไตรมาส 2 ส่วนใหญ่ยังออกมาต่ากว่าคาดการณ์ และ 5) ธปท.ออกมาตรการสกัดเงินทุนเก็งกาไรหลังค่าเงินบาทแข็ง
ค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาค โดยลดวงเงินที่สามารถพักค้างไว้ในบัญชีเงิ นบาทสาหรับผู้มีถิ่นฐานต่างประเทศไม่เกิน
200 ล้านบาท และเพิ่มระดับความเข้มงวดในการรายงานข้อมูลยอดคงค้างการถือครองตราสารหนี้ไทยของนักลงทุนต่างชาติ โดยให้
รายงานถึงระดับชื่อผู้ที่ได้รับผลประโยชน์แท้จริง ขณะที่ปัจจัยสาคัญที่สนับสนุนการลงทุนตราสารทุนทั่วโลก คือ มาตรการผ่อนคลาย
ทางการเงินจากธนาคารกลางสาคัญๆ อาทิ ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ฯฝากกับ ECB
ลงร้อยละ 0.1 เป็น ร้อยละ -0.5 และดาเนินมาตรการซื้อพันธบัตรรัฐบาลเดือนละ 2 หมื่นล้านยูโร ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 เป็นร้อยละ 1.75-2.00 ขณะที่ธนาคารกลางจีนปรับลดอัตราส่วนเงินกันสารองขั้นต่าสาหรับธนาคาร
พาณิชย์ (RRR) ลงร้อยละ 0.5 เพื่อจะเสริมสภาพคล่องให้กับระบบเศรษฐกิจ
เดือน ต.ค.-พ.ย. ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่ระดับ 1,590.59 จุด ปรับตัวลดลงร้อยละ 3.23 เทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยนักลงทุน
ต่างชาติขายสุทธิ 15,528.58 ล้านบาท โดยมีปัจจัยลบที่สาคัญได้แก่ 1) ตัวเลขเศรษฐกิจไทยประจาไตรมาส 3/2562 เติบโตเพียงร้อย
ละ 2.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีก่อนหน้า โดยต่ากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ เป็นผลจากการชะลอตัวของการส่งออกและ
การสะสมสินค้าคงคลัง นอกจากนี้ World Bank ปรับลดประมาณการอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยปี 2562 เหลือร้อยละ 2.7
จากเดิมร้อยละ 3.5 และ IMF ลดเหลือร้อยละ 2.9 จากเดิมร้อยละ 3.5 2) ผลการดาเนินงานของบริษัทจดทะเบียนประจาไตรมาส
3/2562 ออกมาต่ากว่าที่นักวิเคราะห์ประมาณการ โดยกาไรสุทธิปรับตัวลดลงร้อยละ 15.46 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปี 2561 3)
ความกังวลต่อเสถียรภาพของรัฐบาล หลังแพ้ โหวตญัตติ ตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อ ศึกษาผลกระทบของ ม.44 และ เมื่อขอให้ มีการ
ลงคะแนนใหม่ก็ปรากฏว่าองค์ประชุมไม่ครบ ทาให้ไม่สามารถจัดการประชุมต่อได้ 4) ความไม่แน่นอนของข้อตกลงทางการค้าระหว่าง
สหรัฐและจีน ที่มีข่าวออกมาทั้งในเชิงบวกและลบ สร้างความสับสนให้กับนักลงทุน 5) คณะกรรมการนโยบายการเงินของไทย เมื่อ
วันที่ 6 พ.ย. มีมติลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 เป็นร้อยละ 1.25 ขณะที่รัฐบาลได้ประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ
สั้นเพิ่มเติม อาทิ มาตรการชิมช้อปใช้เฟส 3 มาตรการลดภาระการซื้อที่อยู่อาศัย และ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร เป็นต้น
ในเดือน ธ.ค. ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่ระดับ 1,579.84จุด ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.68 เทียบกับเดือนก่อนหน้า ในช่วงครึ่งเดือน
แรกตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นทั่วโลก หลังความพยายามที่จะหาข้อตกลงการค้าขั้นที่ 1 ระหว่างสหรัฐฯ กับ
จีนไม่มีความคืบหน้า ทั้งนี้ในวันที่ 13 ธ.ค. ทางการของทั้งสองประเทศประกาศยืนยันการบรรลุร่างหลักการของข้อตกลงการค้าในขั้นที่
1 ก่อนเส้นตายที่ทั้งสองฝ่ายจะขึ้นภาษีนาเข้าเพิ่มเติมในวันที่ 15 ธ.ค. โดยสหรัฐฯ จะยกเลิกการขึ้นภาษีสินค้าจีนในรอบเดือนธ.ค. ที่มี
มูลค่าราว 1.6 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ ที่อัตราร้อยละ 15 พร้อมกับปรับอัตราภาษีนาเข้ามูลค่า 1.2 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯที่ถูกเก็บ
ภาษีในอัตราร้อยละ 15 ไปตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. ให้ลดลงเหลือร้อยละ 7.5 ซึ่งการประกาศดังกล่าว ส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวขึ้น
ตอบรับในเชิงบวกในช่วงที่เหลือของเดือน ทั้งนี้ตลาดหุ้นไทยกลับเคลื่อนไหวในกรอบ จากปัจจัยกดดันที่สาคัญดังนี้ 1) ความกังวลต่อ
เสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลไทย ซึ่งอาจส่งผลต่องบประมาณภาครัฐ และความล่าช้าในการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ และ
2) ธปท. ได้มีการปรับลดอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจสาหรับปี 2562 นี้ลงจากร้อยละ 2.8 มาอยู่ที่ร้อยละ 2.5 และในปี 2563 จาก

เดิมร้อยละ 3.3 ลงมาอยู่ที่ร้อยละ 2.8 ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของไทยมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ
1.25 แต่ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของ GDP ลงเช่นเดียวกับ ธปท.

ตลาดตราสารหนี้ในประเทศ
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562
ปรั บตั วลดลงในทุกช่ว งอายุทั้ งในส่ว นของพั นธบัตรรั ฐ บาลและหุ้ นกู้ ภาคเอกชน โดยหากพิ จารณาจากดั ช นี ผลตอบแทนรวมของ
พันธบัตรรัฐบาลไทยระยะสั้นต่ากว่า 1 ปี ให้ผลตอบแทนร้อยละ 1.40 พันธบัตรรุ่นอายุ 1-3 ปี ให้ผลตอบแทนร้อยละ 2.57 พันธบัตร
ระยะกลางรุ่น อายุ 3-7 ปี ให้ผลตอบแทนร้อ ยละ 5.18 พั นธบัต รระยะกลางรุ่น อายุ 7-10 ปี สร้ า งผลตอบแทนร้ อยละ 9.86 และ
พันธบัตรรุ่นอายุมากกว่า 10 ปี ขึ้นไปให้ผลตอบแทนเฉลี่ยร้อยละ 25.80 ในส่วนของตราสารการเงินระยะสั้นภาคเอกชนที่มีอันดับ
เครดิต BBB- ขึ้ นไป ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยร้อยละ 2.29 และหุ้นกุ้ ภาคเอกชนที่ มีอันดับเครดิ ต BBB+ ขึ้นไป ในช่วงอายุ 1-3 ปี ให้
ผลตอบแทนร้อยละ 5.05 ขณะที่หุ้นกู้เอกชนในช่วงอายุ 3-7ปี ให้ผลตอบแทนร้อยละ 6.67 และหุ้นกุ้ช่วงอายุ 7-10 ปี ให้ผลตอบแทน
ร้อยละ 10.15 การที่เส้นผลตอบแทนพันธบัตรไทยปรับตัวลดลงเป็นทิศทางสอดคล้องกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งในการ
ประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในเดือนสิงหาคมและเดือนพฤศจิกายนตัดสินใจลดดอกเบี้ยลงครั้งละร้อยละ 0.25
ทาให้โดยรวมอัตราดอกเบี้ยนโยบายปรับลดลงจากร้อยละ 1.75 เป็นร้อยละ 1.25 ซึ่งถือเป็นการลดดอกเบี้ยลงมาสู่ระดับต่าสุดเดิมที่
เคยเกิดขึ้ นอดีต โดยมีสาเหตุสาคัญเนื่ องจากเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้ มชะลอตัว ลงอย่างมากและค่า เงินบาทที่ แข็งค่าขึ้น มาเร็วกว่ า
ปัจจัยพื้นฐานและแข็งกว่าประเทศอื่นๆในภูมิภาค ในขณะที่การปรับตัวลดลงของเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยระยะกลาง-ยาว
สะท้อนการคาดการณ์ชะลอตัวลงของเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้ารวมถึงปัจจัยเสี่ยงจากมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ-จีน
ที่มีความไม่แน่นอนสูง เป็นปัจจัยให้นักลงทุนปรับพอร์ตการลงทุนเข้าหาสินทรัพย์ปลอดความเสี่ยงมากขึ้น (Risk-off Sentiment)
ตลาดหุ้นต่างประเทศ
ภาวะตลาดต่างประเทศสาหรับวันที่ 12 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดัชนีหุ้นโลก MSCI ACWI Net Total
Return USD Index เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.86 ดัชนีตราสารหนี้โลก Bloomberg Barclays Global Aggregate TR Value (Hedged)
USD เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.35
ดัชนีตลาดหุ้นโลก MSCI AC World ปรับตัวขึ้นในช่วงมี.ค.-เม.ย.จากปัจจัยสนับสนุนหลัก ได้แก่ (1) ผลประกอบการไตรมาส
4 ของบริษัทในดัชนี S&P500 ของสหรัฐฯ ที่ออกมาดี (2) การเจรจาทางการค้ามีพัฒนาการที่ดีขึ้น โดยสหรัฐฯ ประกาศเลื่อนการขึ้น
ภาษีนาเข้าสินค้าจากจีนออกไปอย่างไม่มีกาหนด จากกาหนดเดิมวันที่ 1 มี.ค. (3) รัฐสภาสหรัฐฯ หลีกเลี่ยงการปิดหน่วยงานรัฐบาล
หลังจากสามารถผ่านร่างกฎหมายงบประมาณได้สาเร็จในเดือนก.พ. (4) การประชุมคณะกรรมการกาหนดนโยบายการเงิน (FOMC)
ของเฟดในเดือนมี.ค. มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ร้อยละ 2.25-2.50 และจะใช้นโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลายมากขึ้น ปรับลด
ประมาณการอัตราดอกเบี้ยนโยบายในอนาคต (Dot Plot) จากเดิมที่คาดว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ย 2 ครั้งในปี 2562 เป็นไม่มีการปรับขึ้น
ดอกเบี้ยเลย
เดือน พ.ค. ตลาดหุ้นโลกปรับตัวลงแรงอีกครั้ง จาก (1) ความตึงเครียดทางการค้ามีความรุนแรงมากขึ้น หลังจากสหรัฐฯ ขึ้น
ภาษีนาเข้าสินค้าจากจีนมูลค่า 2 แสนล้านดอลลาร์ ในอัตราร้อยละ 25 และขู่ขึ้นภาษีนาเข้าสินค้าจากจีน ที่เหลือมูลค่า 3.25 แสนล้าน

ดอลลาร์ รวมถึงห้ามทาธุรกิจกับบริษัทที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของสหรัฐฯ โดย Huawei เป็นบริษัทที่ถูกเพ่งเล็งเป็นอันดับ หนึ่ง จีนตอบ
โต้โดยการขึ้นภาษีนาเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ มูลค่า 6 หมื่นล้านดอลลาร์ ในอัตราร้อยละ 5-25 ในวันที่ 1 มิ.ย. ระงับการนาเข้าถั่วเหลือง
จากสหรัฐฯ รวมถึงอาจพิจารณาจากัดการส่งออกแร่หายาก ซึ่งเป็นส่วนประกอบสาคัญในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (2) ดัชนี
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (Manufacturing PMI) ของสหรัฐฯ ปรับตัวลงแรง ขณะที่ตัวเลขของยูโรโซนและจีน ลดต่ากว่า 50 ซึ่ง
บ่งชี้ถึงการหดตัวของภาคการผลิตที่ได้รับผลกระทบของสงครามการค้า (3) สหรัฐเรียกเก็บภาษีสินค้านาเข้าทั้งหมดจากเม็กซิโกใน
อัตราร้อยละ 5 มีผล 10 มิ.ย.และจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึงระดับร้อยละ 25 ในเดือน ต.ค. เพิ่มความกังวลเรื่องสงครามการค้าที่สหรัฐมี
ต่อประเทศอื่น (4) นางเทเรซา เมย์ ประกาศลาออกจากตาแหน่งนายกฯ ของสหราชอาณาจักรและหัวหน้าพรรค Conservative มีผล
ในวันที่ 7 มิ.ย. หลังไม่สามารถผลักดันข้อตกลง Brexit ผ่านรัฐสภาได้ อย่างไรก็ดีตลาดหุ้นรีบาวกลับขึ้นมาหลังเฟด ส่งสัญญาณพร้อม
ทานโยบายการเงินผ่อนคลายซึ่งเป็นการปรับโทนค่อนข้างชัดจากไตรมาส 1 ที่ยังมองว่าดอกเบี้ยอยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งเฟดได้ปรับ
ลดดอกเบี้ยครั้งแรกในการประชุมเดือนก.ค.จากความเสี่ยงของเศรษฐกิจขาลงและเงินเฟ้อมีแนวโน้มอ่อนแอกว่าคาด อีกทั้งสหรัฐฯ
และจีนกลับเข้าเจรจาการค้าอีกครั้งโดยตกลงจะไม่ขึ้นภาษีสินค้านาเข้าระหว่างกัน ทาให้นักลงทุนกลับเข้าลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง
เดือนส.ค.-ก.ย.หุ้นโลกยังผันผวนไปมา จากการเจรจาการค้าและนโยบายการเงินเป็นประเด็น หลัก โดยสหรัฐฯและจีนกลับ
เข้าเจรจาการค้าอีกครั้งโดยตกลงจะไม่ขึ้นภาษีสินค้านาเข้าระหว่างกัน อย่างไรก็ดีการเจรจาที่ยื้อเยื้อ ทาให้ สหรัฐฯ เดินเกมกดดันจีน
ประกาศเพิ่มเพดานภาษีสินค้านาเข้าจากจีนในปัจจุบันอีกร้อยละ 5 บนสินค้านาเข้ารวม 2.5 แสนล้านดอลลาร์ มีผลในวันที่ 1 ต.ค.
และเรียกเก็บภาษีนาเข้าร้อยละ 15 กับสินค้าจีนมูลค่า 3 แสนล้านดอลลาร์ จะมีผลในวันที่ 1 ก.ย. ปัจจัยดังกล่าวกดดันผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะยาวปรับลดลงต่ากว่าผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้น (Inverted Yield Curve) จนนาไปสู่ความกังวลว่า
เศรษฐกิจสหรัฐฯ อาจเข้าสู่ภาวะถดถอยในระยะ 6-18 เดือนข้างหน้า ตลาดหุ้นถูกเทขายอี กครั้งจนปธน.ทรัมป์ต้องประกาศเลื่อนการ
เก็บภาษีนาเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคออกไป อีกทั้งเฟดปรับลดดอกเบี้ยลงอีกครั้งในเดือนก.ย. ธนาคารกลางยุโรปปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากลงเหลือร้อยละ -0.5 และนามาตรการซื้อสินทรัพย์ในตลาด (QE) กลับมาใช้ในวงเงิน 2 หมื่ นล้านยูโรต่อเดือน รวมถึง
ธนาคารกลางจีนและประเทศเกิดใหม่หลายแห่งดาเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายเพื่อช่วยประคองเศรษฐกิจ
ขณะที่เดือนต.ค.-ธ.ค.ข่าวลบก่อนหน้าผ่อนคลายลง โดยสหรัฐฯ เริ่มเชื้อเชิญผู้แทนจากจีนกลับเข้าเจรจาการค้าอีกครั้ง ซึ่งใน
ครั้งนี้มีพัฒนาการทางบวกเป็นลาดับ ทั้งการกลับมาสั่งซื้อสินค้าเกษตรสหรัฐฯจากจีน การเลื่อนห้ามทาธุรกิจกับ Huawei ของสหรัฐฯ
การเลื่อนการขึ้นภาษีนาเข้าสินค้าสหรัฐฯบางชนิด และปธน.ทรัมป์พูดถึงแนวโน้มที่จะบรรลุข้อตกลงการค้าเบื้องต้น (Trade Deal
Phase I) ที่คาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดภาษีนาเข้ าที่เก็บไปก่อนหน้านี้บางส่วนและจะไม่มีการเก็บภาษีสินค้าจีนที่จะมีผลวันที่ 15
ธ.ค. เฟดปรับ ลดดอกเบี้ ยเป็น ครั้ง ที่ 3 อัตราดอกเบี้ ยมาอยู่ที่ ร้อยละ 1.5-1.75 ตัว เลขเศรษฐกิ จที่ เริ่ มมี สัญญาณที่ดีขึ้น อย่ างดั ช นี
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต โลก (Global Manufacturing PMI) เดือนพ.ย.แม้จะยังอยู่ในระดับหดตัวแต่ปรับตัวขึ้นเป็นเดือนที่สี่
รวมถึงผลประกอบการไตรมาส 3 ของบริษัทจดทะเบียนโดยเฉพาะในสหรัฐฯและยุโรปที่ดีกว่าคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ช่วยหนุนให้
ตลาดหุ้นบวกขึ้นต่อเนื่องในไตรมาสสุดท้ายของปี
ตลาดตราสารหนี้ต่างประเทศ
สาหรับตลาดตราสารหนี้โลกได้รับผลบวกจากการกลับมาผ่อนคลายนโยบายดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ และธนาคาร
กลางประเทศต่างๆ ที่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยมาต่อเนื่อง ประกอบกับสภาพคล่องโลกที่ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นและความกังวลต่อความ
ขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ทาให้นักลงทุนหันมาถือครองตราสารหนี้ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากนักลงทุนยังมีความ
กังวลต่อภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายเริ่มมีแรงขายทากาไรในกลุ่มพันธบัตรภาครัฐหลังจากเริ่มมีแนวโน้มที่
สหรัฐฯ และจีนจะสามารถหาทางออกในข้อตกลงการค้าขั้นที่ 1 ได้ โดยภาพรวม ผลตอบแทนของตราสารหนี้โลกระหว่างวันที่ 12
มีนาคม ถึง 30 ธันวาคม 2562 กลุ่มพันธบัตรรัฐบาลโลกมีผลตอบแทนรวมร้อยละ 4.62 ตราสารหนี้ภาคเอกชนในกลุ่ม Investment

Grade ให้ผลตอบแทนรวมร้อยละ 7.74 ขณะที่กลุ่ม High Yield ให้ผลตอบแทนร้อยละ 6.35 ส่วนกลุ่มตราสารหนี้ใ นตลาดเกิดใหม่
เป็นกลุ่มที่ให้ผลตอบแทนมากที่สุดร้อยละ 8.50
แนวโน้มการลงทุน
ตลาดหุ้นในประเทศ
มุมมองการลงทุนตราสารทุนไทย ปี 2563 คาดว่าจะมีความผันผวนตลอดปี 2563 โดยคาดการณ์ SET Index Target ที่
ระดับ 1,556 จุด และเคลื่ อนไหวในกรอบ 1,400-1,650 จุด บนสมมติ ฐานที่ กาไรบริษั ทจดทะเบี ยนเติบโตร้อยละ 6-8 อิ งค่า เฉลี่ ย
Forward PE ratio ที่ 15.55 เท่า โดยมีปัจจัยสาคัญที่ต้องติดตาม ดังนี้ 1) ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าในประเทศ
จีนที่คาดว่าจะส่งผลต่อทั้งเศรษฐกิจจีนเองและมีผลกระทบในวงกว้างกับเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่สาคัญ รวมถึงประเทศที่มีรายได้จาก
นักท่องเที่ยวจีน อย่างประเทศไทยด้วย ที่มีจานวนนักท่องเที่ยวจีนถึงร้อยละ 20 ของนักท่องเที่ยวต่างประเทศทั้งหมด 2) ติดตามการ
ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าของทั้งสหรัฐฯ และจีน หลังการลงนามขั้นที่ 1 ในวันที่ 15 ม.ค. ผ่านไป รวมถึงการเจรจาข้อตกลงการค้า
เพิ่มเติมสาหรับขั้นต่อๆ ไป 3) ติดตามการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ปลายปีนี้ ว่าพรรคเดโมแครตและรีพับรีกันจะมีนโยบายหา
เสียงเรื่องเกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจและหนุนตลาดทุนในด้านบวกหรือลบ 4) การเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี 2563 วงเงิน 3.2
ล้านล้านบาท พร้อมทั้งความเป็นไปได้ที่จะออกมาตรการต่างๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และบรรเทาปัญหาการชะลอตัวที่อาจเกิดขึ้น 5)
ผลกระทบจากวิ ก ฤตภั ย แล้ ง รุ น แรง ซึ่ ง คาดว่ า จะมี ผ ลกระทบกั บ ภาคเกษตรในหลายพื้ น ที่ และส่ ง ผลกระทบทางอ้ อ มกั บ
ภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้น้าในปริมาณมาก อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงไฟฟ้าพลังน้างานน้า เนื่องจากระดับน้าในเขื่อน
หลัก ปัจจุบันอยู่ในระดับวิกฤต และ 6) ทิศทางการดาเนินนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่คาดว่าจะมีแนวโน้มผ่อน
คลายมากขึ้น เพื่อช่วยลดความเสี่ยงการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
กลยุทธ์การลงทุน เน้นเลือกลงทุนหุ้นรายตัวที่มีการเติบโตของกาไรที่ดีกว่าการคาดการณ์ของตลาด โดยเฉพาะหุ้นที่ราคา
ปรับตัวลงมากจากความผันผวนของตลาดในช่วงที่ผ่านมา แต่ปัจจัยพื้นฐานยังแข็งแกร่ง
ตราสารหนี้ในประเทศ
แนวโน้มตลาดตราสารหนี้ในปี 2563 ยังได้รับอิทธิพลจากสภาพคล่องในระบบการเงินที่ยังมีอยู่ในระดับสูงและการดาเนิน
นโยบายทางการเงินที่ผ่อนคลายของธนาคารกลางประเทศต่างๆ โดยคาดว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินของไทยจะยังมีโอกาสที่จะ
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้อีกในอนาคต สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจไทยที่ยังชะลอตัวลงและอัตราเงินเฟ้ อทั่วไปยังคงเคลื่อน
ตัวอยู่ในกรอบล่างของกรอบเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทยและค่าเงินบาทที่ยังคงแข็งค่าอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันยังต้อง
ติดตามความคืบหน้าของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2563 ซึ่งหากเกิดการล่าช้าไปมากกว่านี้จะทา
ให้ส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบลงทุนใหม่ในปีงบประมาณนี้

ตลาดต่างประเทศ
มุมมองการลงทุนในปี 2563 ตลาดหุ้นโลกยังมีความน่าสนใจโดยได้ปัจจัยสนับสนุนจากการใช้มาตรการทางการเงินในเชิง
ผ่อนคลายของธนาคารกลางหลักหลายประเทศทั่วโลกในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งน่าจะช่วยให้เศรษฐกิจมีการฟื้นตัวขึ้ นเป็นลาดับ ประกอบกับ
สหรัฐฯ และจีนบรรลุข้อตกลงการค้าเบื้องต้น น่าจะเป็นส่วนช่วยพลิกฟื้นให้มีกิจกรรมการค้าระหว่างประเทศกลับมา รวมถึงช่วยลด
แรงกดดันต่อเศรษฐกิจโดยรวม อย่างไรก็ดีดัชนีหุ้นปรับตัวขึ้นมาตลอดช่วงไตรมาส 4 ปี 2562 ทาให้การประเมินมูลค่าหุ้นนั้นค่อนข้ าง
สูง ประกอบกับไวรัสโคโรนา COVID-19 เริ่มแพร่กระจายสู่หลายประเทศทั่วโลก ประเทศหลักหลายประเทศประกาศการระบาดเฟส 3
(การระบาดจากคนสู่ คนที่ไ ม่ ได้ เกี่ ยวข้อ งกั บ ต้น ตอ) เป็ น ส่ว นให้ตลาดหุ้ น ทั่ว โลกเริ่ม เข้า สู่การพักฐาน จากนี้จึ งต้ อ งติ ดตามปัจ จั ย
สาคัญๆ เช่น 1) การยับ ยั้ ง COVID-19 รวมถึงผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจโลกและมาตรการการเงินการคลังจากธนาคารกลางและ
รัฐบาลทั่วโลกในการรับมือกับไวรัสดังกล่าว 2) การเจรจาการค้าระยะที่ 2 ที่สหรัฐฯ ต้องการให้จีนมีความชัดเจนในเรื่องการปกป้อง
ทรัพย์สินทางปัญญา การถ่ายโอนเทคโนโลยี การอุดหนุนจากภาครัฐ ซึ่งทั้งสองประเทศมีความเห็นที่ต่างกันอยู่ค่อนข้างชัด 3) การ
เลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่จะมีขึ้นในช่วงพ.ย. 2563 นั้น ต้องติดตามผู้สมัครชิงตาแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครตที่จะ
ชิงชัยกับประธานาธิบดีทรัมป์ว่าจะเป็นใคร มีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไร จะเป็นมิตรต่อภาคธุรกิจหรือไม่ 4) เหตุการณ์ต่างๆ
เช่น ความขัดแย้งการเมืองระหว่างประเทศ โดยเฉพาะภูมิภาคตะวันออกกลางที่มีผลกับราคาน้ามัน เป็นต้น
สาหรับตลาดตราสารหนี้โลก ยังได้รับปัจจัยบวกจากสภาพคล่องในระบบการเงินที่มีอยู่สูง และทิศทางการดาเนินนโยบาย
การเงินของประเทศต่างๆ ที่ยังคงผ่อนคลาย อย่างไรก็ตาม ตลาดฯ มีแนวโน้มผันผวนสูง หลังจากภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ
สาคัญเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 ทาให้นักลงทุนมีการปรับพอร์ตไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มขึ้น ซึ่งคาดว่า
ตราสารหนี้ภาคเอกชน กลุ่ม High Yield และตราสารหนี้ในตลาดเกิดใหม่จะได้รับผลบวกจากกระแสเงินลงทุนที่คาดว่าจะไหลเข้าเพื่อ
แสวงหาผลตอบแทนส่วนเพิ่ม
ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท บริษัทถือเป็นเป้าหมายสาคัญยิ่งในการ
บริหารจัดการกองทุนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุ นได้รับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม และบริษัทมุ่งเน้นการพัฒนา
ทางด้านการบริการต่าง ๆ และพัฒนารูปแบบการลงทุน เพื่อตอบสนองความพอใจของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างต่อเนื่อง
สุดท้ายนี้ หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนมีข้อสอบถามหรือข้อแนะนาประการใด โปรดติ ดต่อสอบถามหรือแสดงความเห็นได้ที่
ฝ่ายบริการและการขายลูกค้าบุคคล โทร 0 2624 8555 กด 2 หรือที่ www.phatraasset.com
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จากัด


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จากัด มีดัชนีชี้วัดการต่อต้านคอร์รัปชั่นในระดับ : ได้รับการรับรอง CAC
ทั้งนี้ CAC คือ โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective
Action Coalition Against Corruption)



ท่านสามารถตรวจสอบรายการเช็คเงินปันผล/ค่าขายคืนหน่วยลงทุนค้างรับของกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ.ภัทร ได้ที่
โทร. 02-305-9800 หรือ E-mail : customerservice@phatraasset.com
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ตัวชี้วัด3
ความผันผวนของผล
การดาเนินงาน2
ความผันผวน
ของตัวชี้วัด2

Year to Date

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี2

3 ปี2

5 ปี2

10 ปี2

ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน2

N/A
N/A

0.58%
1.26%

-1.48%
-0.07

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

1.91%
5.07%

N/A

5.26%

5.76%

N/A

N/A

N/A

N/A

5.17%

N/A

5.88%

6.59%

N/A

N/A

N/A

N/A

6.37%
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ความผันผวนของ
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
5.17%
ผลการดาเนินงาน
ความผันผวน
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
6.37%
ของตัวชี้วัด
1. เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2. % ต่อปี
3.ตัวชี้วัด : 38% SET TRI + 38% MSCI AC World NETR USD Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็น
สกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน + 0.8% ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย + 0.8%
ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผูอ้ อกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี + 1.7% Bloomberg
Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD + 1.7% Bloomberg Barclays Global High Yield Total Return Index Value
Hedged USD + 5.5% PF & REIT Total Return Index + 5.5% The FTSE Strait times REIT Index ในสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ โดยปรับเป็นอัตรา
ผลตอบแทนทุกประเภทจากการลงทุนในหลักทรัพย์ (Total return) โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล Bloomberg หรือแหล่งข้อมูลอื่นที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับ
การยอมรับ และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน + 2.5% The ICE BofA Merrill Lynch
Commodity index eXtra 03 Total Return Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่
คานวณผลตอบแทน + 1.5%ดัชนีราคาทองคา London PM Fix ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท
ณ วันที่คานวณผลตอบแทน + 4% ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 3 เดือนเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาทของธนาคารกรุง เทพ,
ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์
4. หากกองทุนรวมมีผลการดาเนินงานตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุนรวมไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดาเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุนรวมจนถึงวันทาการ
สุดท้ายของปีปฏิทินแรก
5. The blended returns are calculated by Phatra Asset Management Co., Ltd. using end of day index level values licensed from MSCI
(“MSCI Data”). For the avoidance of doubt, MSCI is not the benchmark “administrator” for, or a “contributor”, “submitter” or “supervised
contributor” to, the blended returns, and the MSCI Data is not considered a “contribution” or “submission” in relation to the blended returns,
as those terms may be defined in any rules, laws, regulations, legislation or international standards. MSCI Data is provided “AS IS” without
warranty or liability and no copying or distribution is permitted. MSCI does not make any representation regarding the advisability of any
investment or strategy and does not sponsor, promote, issue, sell or otherwise recommend or endorse any investment or strategy, including
any financial products or strategies based on, tracking or otherwise utilizing any MSCI Data, models, analytics or other materials or
information.
หมายเหตุ :

1. ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
2. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
3. จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนวันที่ 12 มีนาคม 2562

4

รายละเอียดการลงทุน การกูย้ ืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ของ กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Extra
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 รายละเอียดการลงทุน
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 รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
-ไม่มี
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 รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

 รายละเอียดกรณีลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
-ไม่มี
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 รายงานสรุปจานวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

12

 รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กงึ่ ทุน ที่กองทุนลงทุน

หรือมีไว้เป็นรายตัว
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody’s Rating
คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือ
Aaa - อันดับคุณภาพ Aaa ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ ี่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงสุด และมีความเสี่ยงในระดับต่ามากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความ
น่าเชื่อถือลง
Aa - อันดับคุณภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ ี่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง และมีความเสี่ยงในระดับต่ามากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
A - อันดับคุณภาพ A ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ ี่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับต่าที่จะถูกลดอันดับความ
น่าเชื่อถือลง
Baa - อันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ ี่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับปานกลางที่จะถูกลดอันดับความ
น่าเชื่อถือลง และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการที่นาไปสู่การเก็งกาไรในตลาดได้
Ba - อันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ ี่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีพื้นฐานที่นาไปสู่การเก็งกาไรในตลาดได้ และมีความเสี่ยงในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลดอันดับ
ความน่าเชื่อถือลง
B - อันดับคุณภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ ี่ถูกพิจารณาว่าเป็นตราสารที่สร้างการเก็งกาไรในตลาด และมีความเสี่ยงในระดับสูงที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
Caa - อันดับคุณภาพ Caa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต่า และมีความเสี่ยงในระดับสูงมากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
Ca - อันดับคุณภาพ Ca ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่สร้างการเก็งกาไรสูงในตลาด และมีแนวโน้มที่จะเกิดการผิดสัญญาชาระหนี้มาก
C - อันดับคุณภาพ C ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่เกิดการผิดสัญญาชาระหนี้ขึ้นแล้ว และมีโอกาสน้อยที่จะกลับมาชาระเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้
หมายเหตุ: การเพิ่มเติมข้อมูลในการจัดอันดับ อาจใช้เลข 1, 2 และ 3 กากับต่อท้ายอันดับคุณภาพตราสารหนี้ตั้งแต่อันดับ Aa ถึง Caa การกากับด้วยเลข 1 แสดงว่า
มีตราสารหนี้ประเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอันดับคุณภาพสูงที่สุดในอันดับนั้น การกากับด้วยเลข 2 แสดงว่ามีตราสารหนี้ประเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอันดับคุณภาพปานกลาง
ในอันดับนั้น และการกากับด้วยเลข 3 แสดงว่ามีตราสารหนี้ประเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอันดับคุณภาพต่าที่สุดในอันดับนัน้
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ค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน
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รายงานค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน
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การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น
- ไม่มี สรุปผลการดาเนินงานของกองทุน
ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
 กรณีที่บริษัทลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบระยะเวลาที่กาหนดให้แสดงข้อมูล
ดังกล่าวพร้อมทั้งเหตุผล
- การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน
 อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) = 1.03 เท่า
 ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่ง
หนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชาระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชาระหนี้ได้ (ถ้ามี)
- ไม่มี  ข้อมูลการรับชาระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)
- ไม่มี  ข้อมูลการดาเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สทิ ธิออกเสียงและการดาเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการที่ http://www.phatraasset.com
 รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไม่มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ใดได้ทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการที่ http://www.phatraasset.com
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 รายงานข้อมูลการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุน

ผู้ลงทุน สามารถตรวจสอบรายละเอียดการทาธุรกรรมกับ บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนรวม ได้ที่ บริษั ทจัดการ
โดยตรง หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ http://www.phatraasset.com หรือ เว็บไซต์ของสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th
รายชื่อผู้จัดการกองทุนกองทุน
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สรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน
สาหรับรอบระยะเวลา1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
เรื่อง
การลงทุน

ข้ อ จ ากั ด การถื อ หน่ ว ย
ลงทุน
ขอมติ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น
และการจั ด ประชุ ม ผู้ ถื อ
หน่ ว ยลงทุน ของกองทุ น
รวม รวมถึ ง การจั ด การ
กองทุน

รายละเอียด
แก้ ไขเพิ่ม เติม เพื่ อ ให้ เ ป็น ไปตามประกาศคณะกรรมการกากั บ ตลาดทุ น ที่
ทน.20/2562 การลงทุน (ฉบับที่ 12)
1. แก้ไขนิยาม “เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก” โดยไม่นับรวมบัตร
เงินฝากและใบรับฝากเงิน
2. แก้ไขหลักเกณฑ์การคานวณอัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมี
ส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) สาหรับการลงทุนใน
ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุ น ตราสาร Basel III และศุกูก ของผู้ออก
รายใดรายหนึ่ ง โดยบริ ษั ท อาจน ามู ลค่ า หนี้ สิน ทางการเงิ น (financial
liability) ที่ อ อกใหม่ ใ นระหว่ า งก่ อ นครบกาหนดรอบระยะเวลาบั ญชี
ล่า สุ ดและยัง ไม่ ปรากฎอยู่ ในงบการเงิ น มารวมกั บ financial liability
ตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้
3. แก้ไขการดาเนินการ กรณีทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุน
ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ดังนี้
4.1 จัดส่งรายงานเฉพาะผู้ดูแลผลประโยชน์ และขยายระยะเวลา
ในการส่งรายงาน จาก “ภายในวันทาการถัดไป” เป็น “ภายใน 3 วันทา
การนับแต่วันที่เกิดกรณีดังกล่าว”
4.2 ขยายเวลาในการจั ดส่ง รายงานต่ อสานั กงาน ก.ล.ต. และ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ จาก “ภายในวันทาการถัดไป” เป็น ภายใน 3 วันทา
การนับแต่วันครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว
4. แก้ไขการดาเนินการ กรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุ นตาม
การจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยขยายเวลาในการจัดส่งรายงานต่ อ
สานักงาน ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ จาก “ภายในวันทาการถัดไป”
เป็น “ภายใน 3 วันทาการนับแต่วันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ”
และปรั บปรุงหลักเกณฑ์การคานวณสัดส่ว นการลงทุ นของกองทุน รวม
ตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน (label fund) ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
กากับ ตลาดทุน ที่ ทน.13/2562 เรื่ อง หลักเกณฑ์เ กี่ยวกั บข้ อจ ากั ดการถื อ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ (ฉบับที่ 6)
 แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทน.33/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือ
หน่วยลงทุน และการจัดประชุ มผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ
ประกาศคณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น ที่ สน. 38/2562 เรื่ อ ง
หลั กเกณฑ์ เงื่ อนไข และวิธี การจั ดการกองทุ นรวมเพื่ อ ผู้ลงทุ นทั่ ว ไป
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วันที่มีผล
31 ตุลาคม 2562
เป็นต้นไป

31 ตุลาคม 2562
เป็นต้นไป
31 ตุลาคม 2562
เป็นต้นไป

เรื่อง

ตัวชี้วัด/อ้างอิง
(Benchmark)

รายละเอียด
วันที่มีผล
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 14) โดยมีประเด็นการแก้ไขโดย
สรุป ดังนี้
1. แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชาระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
2. แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ ยวกับการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และ
วิ ธี ก ารแก้ ไ ขโครงการจั ดการกองทุ น รวม หรื อ แก้ ไ ขวิ ธี ก าร
จัดการ การควบรวมกองทุน รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
 แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการเพื่อให้เป็นไปตามประกาศสานักงาน
คณะกรรมการกากับ หลั กทรัพ ย์แ ละตลาดหลักทรั พย์ ที่ สน.21/2562
เรื่ อ ง หลั กเกณฑ์ เงื่อ นไข และวิ ธีการจัดการกองทุ น รวมเพื่ อผู้ ลงทุ น
ทั่ว ไป กองทุน รวมเพื่ อ ผู้ลงทุ นที่ มิ ใ ช่ รายย่ อยกองทุ น รวมเพื่ อผู้ ลงทุ น
ประเภทสถาบันและกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 12) โดยมีประเด็นการ
แก้ไขโดยสรุป ดังนี้
1. ปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
2. ปรั บ ปรุ ง การไม่ข ายไม่ รับซื้ อ คื น ไม่ สับ เปลี่ ยนหน่ ว ยลงทุ น
ตามสั่ง
3. ปรับปรุงเงื่อนไขการเลิกกองทุน
 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม รายละเอี ย ดโครงการเพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามประกาศ
คณะกรรมการกากับ ตลาดทุนที่ สน.23/2562 เรื่อ ง รายละเอี ยดของ
โครงการจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 9) โดยเพิ่มข้อความ ดังนี้
“ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้ง
ไว้ เ ป็ น อย่ า งอื่ น บริ ษั ท จั ดการกองทุ น รวมจะอ้ า งอิ ง ที่ อ ยู่ ข องบริ ษั ท
จัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการ
วางทรัพย์”
แก้ไข Benchmark ของกองทุนโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
15 มกราคม 2563
- เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้จากการลงทุน
เป็นต้นไป
- ปรับน้าหนักของ Benchmark ในส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ เพื่อให้
สอดคล้องกับ Strategic Asset Allocation
- แก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบั ติงาน และสะท้อ นถึงต้นทุนในการ
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- แก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแผนการลงทุนจริง
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลตัวชี้วัดใหม่ได้ที่หนังสือชี้ชวนของกองทุน

45

