PHATRA SG-AA Light FUND
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
1 มกราคมคม 2563 - 30 มิถุนายน 2563

Optimise
your future

สาส์นบริษัทจัดการ
เรียน

ผู้ถือหน่วยลงทุน

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จากัด (บริษัท) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น Light (PHATRA SG-AA Light) ได้ด าเนิน การมาตั้ ง แต่ 1 มกราคม 2563 - 30 มิ ถุ น ายน 2563 บริ ษั ท จึง ขอนาส่ ง รายงาน
ระยะรอบเวลา 6 เดือน มายังท่านผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อท่านผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับทราบข้อมูลที่สาคัญต่างๆ ของกองทุนดังต่อไปนี้
ผลการดาเนินงาน
กองทุน PHATRA SG-AA Light มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เท่ากับ 1,681.9 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.0815 บาท โดยผลการดาเนินงานย้อนหลังระยะรอบ 6 เดือน ลดลงร้อยละ 1.81 ในขณะที่
เกณฑ์มาตรฐานวัดผลการดาเนินงานลดลงร้อยละ 1.70 ซึ่งคานวณจากตัวชี้วัด : (1) 12% SET TRI (2) 12% MSCI AC World
NETR USD Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คานวณ
ผลตอบแทน (3) 11% ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (4) 11%
ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (5) 22% Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD
ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน (6) 7%
ดัชนี Bloomberg Barclays Global High Yield Total Return Index Value Hedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน (7) 3.5% ดัชนีผลตอบแทนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF & REIT Total Return Index) (8) 3.5% ดัชนี FTSE ST REIT ใน
สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ โดยปรับเป็นอัตราผลตอบแทนทุกประเภทจากการลงทุนในหลักทรัพย์ (Total return) โดยใช้ข้อมูลจาก
ฐานข้อมูล Bloomberg หรือแหล่งข้อมู ลอื่นที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับ และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณ
ผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน (9) 2% ดัชนี DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess
Return ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
(10) 1%ดัชนีราคาทองคา London PM Fix ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท
ณ วันที่คานวณผลตอบแทน (11) 15% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์
ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี ทั้งนี้ กองทุนได้ดาเนินการเปลี่ยนเป็นตัว
ชีวัดข้างต้น เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 เนื่องจากปรับตัวชี้วัด (Benchmark) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุน

ภาวการณ์ลงทุนในช่วงที่ผ่านมา
ตลาดหุน้ ในประเทศ
ดัชนี SET index ในช่วงตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 - 30 มิถุนายน 2563 ปรับตัวลดลงจาก 1,579.84 จุดมาปิดที่ 1,339.03 จุด
หรือปรับตัวลดลงร้อยละ 15.24
เดือน ม.ค.-มี.ค ปี 2563 ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่ระดับ 1,1125.86 จุด ปรับตัวลดลงร้อยละ 28.73 เทียบสิ้นปีที่ผ่านมา
โดยนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิที่ 115,355 ล้านบาท ตั้งแต่ต้นปี ตลาดหุ้นไทยมีการปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสาคัญเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับตลาดหุ้นทั่วโลก จากปัจจัยสาคัญที่มีผลกระทบ ได้แก่ 1) สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่
(COVID-19) ที่เริ่มจากประเทศจีน แม้ในช่วงครึ่งหลังของเดือน ก.พ. สถานการณ์ในจีนจะเริ่มดีขึ้น จานวนผู้ติดเชื้อใหม่ที่เพิ่มในอัตรา
ที่ชะลอตัวลง แต่การระบาดนอกประเทศจีนกลับพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยที่จานวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกไม่รวมประเทศจีน
เพิ่มขึ้นจาก 86,604 คน ณ วันที่ 29 ก.พ. ขึ้นมาที่ระดับ 858,674 คน ภายในระยะเวลาเพียงหนึ่งเดือน นาโดยประเทศสหรัฐฯ กลาย
มาเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดแห่งใหม่ร่วมกับกลุ่มประเทศในยุโรป สาหรับประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจาก 42 คนมาเป็น 1,651
คน จากสถานการณ์ดังกล่าวทาให้ แต่ละประเทศต้องออกมาตรการในการควบคุมการการแพร่กระจายของไวรัส ได้แก่ การปิดเมือง
ห้ามเดินทางเข้าออกประเทศ หยุดกิจกรรมต่างๆนอกบ้าน การเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) เป็นต้น ทาให้เศรษฐกิจทั่ว
โลกหยุดชะงักและปรับตัวลงอย่างรุนแรง นาไปสู่การเร่งดาเนินนโยบายทางการเงินและการคลังของแต่ละประเทศอย่างเร่งด่วน
เพื่อประคับประคองเศรษฐกิจของประเทศตัวเอง 2) ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายถึง 2 ครั้ง จากร้อยละ 1.50 1.75 (ครั้งแรกลดลงร้อยละ 0.5 ครั้งที่ 2 เป็นการปรับลดลงแบบฉุกเฉินร้อยละ 1.0) มาอยู่ที่ระดั บร้อยละ 0.00 - 0.25 พร้อมออก
มาตรการซื้อสินทรัพย์เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง (QE) แบบไม่จากัดวงเงิน ขณะที่รัฐบาลสหรัฐฯ ผ่านงบประมาณสาหรับกระตุ้นเศรษฐกิจ
ด้วยวงเงินถึง 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือร้อยละ 10 ของ GDP สหรัฐฯ เช่นเดียวกับธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้มีการปรับ ลด
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2 ครั้ง ในช่วงเดือน ก.พ.และ มี.ค. จากร้อยละ 1.25 ลงเหลือร้อยละ 0.75 (เป็นการปรับลดลงครั้งละร้อยละ
0.25) ซึ่งเป็นระดับต่าที่สุดเป็นประวัติการณ์ และมีการปรับลดประมาณการ GDP ของไทยปีนี้ติดลบถึงร้อยละ 5.3 จากต้นปีที่คาดว่า
จะขยายตัวร้อยละ2.8 3) ราคาน้ามันดิบลดลงอย่างรุนแรงจากการที่กลุ่มโอเปกไม่สามารถบรรลุข้อตกลงการปรับลดกาลังการผลิต
เพิ่มกับรัสเซียซึ่งเป็นพันธมิตรหลักได้ จนนาไปสู่การประกาศสงครามราคาน้ามันของประเทศซาอุดิอาระเบีย ขณะที่อุปสงค์ของน้ามัน
ลดลงอย่างรวดเร็วจากสถานการณ์ของโรคระบาด ทาให้ราคาน้ามันดิบเบรนท์ ณ วันที่ 31 มี.ค. อยู่ที่ 28.250 เหรียญสหรัฐฯต่อ
บาร์เรล หรือลดลงกว่าร้อยละ 58.6 จากต้นปีราคาน้ามันอยู่ที่ 68.33 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล
ในเดือน เม.ย.-มิย. ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่ระดับ 1,339.03 จุด ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.11 แม้ว่านักลงทุ นต่างชาติยังคงขาย
สุ ท ธิ ต่ อ เนื่ อ ง โดยขายสุ ท ธิ ตั้ ง แต่ ต้ น ปี เ ป็ น จ านวน 216,645 ล้ า นบาท ตลาดหุ้ น ไทยปรั บ ตั ว ตามตลาดหุ้ น ส่ ว นใหญ่ ทั่ ว โลก
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในประเทศที่ดีขึ้นเป็นลาดับ โดยจานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่อง
แม้ว่าสถานการณ์โดยรวมทั่วโลกจานวนผู้ติดเชื้อยังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จาก 858,674 คน ณ วันที่ 31 มี.ค. มาอยู่ที่ 3,301,083 คน

ในระยะเวลาหนึ่งเดือน โดยสหรัฐฯ กลายเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด แต่อย่างไรก็ตามหลายประเทศทยอยผ่อนคลายมาตรการ
ควบคุมการระบาด เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ อาทิ ญี่ปุ่นที่ประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉินในทุกพื้นที่ สหรัฐฯ ที่ประกาศ
เปิดเมืองแบบมีเงื่อนไขครบทั้ง 50 รัฐ ขณะที่รัฐบาลไทยได้มีการประกาศผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองระยะแรกในวันที่ 1 พ.ค. ระยะที่
สองวันที่ 17 พ.ค. ในช่วง มิ.ย. ธนาคารแห่งประเทศไทย ร้องขอให้ธนาคารพาณิชย์ปรับลดเพดานการคิดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วน
บุคคลจากร้อยละ 28 เป็นร้อยละ 25 และสินเชื่อบัตรเครดิตจากร้อยละ 18 เป็นร้อยละ 16 และการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของไวรัส COVID-19 รวมถึงสั่งให้ธนาคารงดการจ่ายปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้น และยุติการซื้อหุ้นคืน
เป็นการชั่วคราว เพื่อสารองเงินทุนเตรียมพร้อมรับมือกับหนี้เสียที่อาจเพิ่มสูงขึ้น สาหรับตลาดหุ้นทั่วโลกยังคงได้รับผลบวกจากการที่
นักลงทุนเริ่มคลายความกังวลปัญหาสภาพคล่องและการผิดนัดชาระหนี้ในตลาดตราสารหนี้หลังธนาคารกลางและรัฐบาลทั่วโลกออก
มาตรการช่วยเหลือและอัดฉีดสภาพคล่องเข้าระบบอย่างมีนัยสาคัญ ส่งผลให้มีการปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง
เพื่อเพิ่มผลตอบแทน แม้ว่าสถานการณ์โดยรวมยังมีปัจจัยเสี่ยงที่สาคัญ ได้แก่ ตัวเลขเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงทั่วโลก หลังสถานการณ์
COVID-19 เริ่มส่งผลกระทบชัดเจนขึ้น รวมถึงความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างประเทศสหรัฐฯ และจีนที่เริ่มมีสัญญาณในเชิงลบ
มากขึ้น
ตลาดตราสารหนีใ้ นประเทศ
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ปรับตัวลดลง
อย่างมี นัย สาคัญ โดยพันธบัตรรุ่นอายุต่ากว่า 1 ปี ปรั บตัวลดลงร้อยละ 0.70-0.72 พั นธบัต รรุ่น อายุ 1-3 ปี ปรับลดลงร้ อยละ
0.74-0.67 พันธบัตรรุ่นอายุ 3-5 ปี ปรับลดลงร้อยละ 0.49-0.67 พันธบัตรรุ่นอายุ 5-10 ปี ปรับลดลงร้อยละ 0.44-0.24 พันธบัตรรุ่น
อายุ 10-20 ปี ปรับลดลงร้อยละ 0.03-0.24 อย่างไรก็ตาม พันธบัตรในรุ่นอายุมากกว่า 20 ปรับตัวแตกต่างกันตั้งแต่ลดลงร้อยละ 1 ไป
ถึงการปรับขึ้นร้อยละ 4 การเปรียบเทียบในสองช่วงเวลาดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงลักษณะการปรับตัวของเส้นอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลไทยโดยภาพรวมปรับตัวลดลงแต่ลาดชันเพิ่ มขึ้น (Bull Steepening Bias) โดยการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรและตราสารหนี้ไทยเกิดจากปัจจัยสาคัญ คือ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติให้ปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง
ทั้งหมด 3 ครั้ง ในช่วงเวลาดังกล่าว จากร้อยละ 1.25 เป็นร้อยละ 0.50 ซึ่งอัตราผลตอบแทนปัจจุบันถือเป็นระดับที่ต่าสุดเป็น
ประวัติการณ์ เนื่องจากคณะกรรมการฯ เล็งเห็นถึงอัตราเติบโตของเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มหดตัวรุนแรงกว่าที่เคย
คาดการณ์และอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มติดลบต่อเนื่องจากผลกระทบของการระบาดของไวรัส Covid-19 ส่งผลให้รัฐบาลหลายประเทศ
รวมทั้งไทยประกาศให้หยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม และเพื่อเยียวยาผลกระทบดั งกล่าว กนง. และธนาคารแห่งประเทศไทย
ต้องดาเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายเป็นพิเศษ ผ่านการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายควบคู่ไปมาตรการที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเพื่อช่วยประคอง
เศรษฐกิจ เช่น การปล่อยสินเชื่ อดอกเบี้ยต่าแก่ภาคธุรกิจขนาดกลางและเล็กผ่านสถาบันการเงินในวงเงิน 5 แสนล้านบาท การ
สนับสนุนให้มีการพักชาระหนี้รวมถึงผ่อนผันเกณฑ์การตั้งสารองและการจัดชั้นหนี้ด้อยคุณภาพในช่วงเวลาหนึ่ง การจัดตั้ง “กองทุน
เพื่อรักษาสภาพคล่อง ของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ ” (BSF) ภายในวงเงินไม่เกิน 4 แสนล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษา
เสถียรภาพและสภาพคล่องของตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
2019 รวมทั้งการปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมสมทบเงินกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) ลงจากร้อยละ 0.46 เป็น
ร้อยละ 0.23 ในระยะเวลา 2 ปี เป็นต้น
นอกเหนือจากปัจจัยด้านนโยบายการเงินแล้ว ในช่วงครึ่งแรกของปี การปรับตัวลงของเส้นอัตราผลตอบแทนยังได้รับปัจจัย
หนุนจากความล่าช้าในการผ่าน พ.ร.บ.งบประมาณประจาปี 2563 สืบเนื่องจากประเด็นการตีความการผ่านร่าง พ.ร.บ.ฯ ที่อาจ

ขัดรัฐธรรมนูญ รวมถึงความกังวลต่อภาวะภัยแล้งที่จะส่งผลกระทบต่อผลผลิตภาคการเกษตร อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาเดียวกัน
ภาวะตลาดเผชิญกับความผันผวนอย่างรุนแรงจากภาวการณ์ชะงักงันทางเศรษฐกิจทั่วโลก การปรับลดของราคาน้ามันจนกระทบต่อ
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์และความเสี่ยงด้านเครดิตทั่วโลก ส่งผลให้นักลงทุนต่างกังวลต่อความสามารถในการชาระหนี้ของหุ้นกู้เอกชน
โดยเฉพาะในกลุ่ม High Yield จนก่อให้เกิดภาวการณ์ตึงตัวด้านเครดิต และด้านสภาพคล่อง (Credit and Liquidity Crunch) ปัจจัย
ดังกล่าวทาให้เกิดกระแสการขายสินทรัพย์เสี่ยงทุกประเภท รวมถึงตราสารหนี้เอกชน เคลื่อนย้ายไปลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัย เช่น
พั น ธบั ต รรั ฐ บาล กองทุ น ตลาดเงิ น เงิ น ฝากธนาคารพาณิ ช ย์ การถื อ ครองเงิ น สกุ ล ที่ มี ค วามปลอดภั ย สู ง เช่ น USD หรื อ JPY
สถานการณ์ดังกล่าวลุกลามไปทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ที่นาไปสู่การตื่ นตระหนกเร่งไถ่ถอนเงินกองทุนตราสารหนี้ต่างๆ ที่มีการ
ลงทุนในตราสารหนี้เอกชน จนทาให้ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องมีการปล่อยสภาพคล่อง และจัดตั้งกองทุนเพื่อรักษาเสถียรภาพดังที่
ได้กล่าวข้างต้น
โดยภาพรวมของตลาดตราสารหนี้ไทยในช่วงครึ่งปีแรก จึงได้เห็นการปรับลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
ลงอย่างมากตามทิศทางดอกเบี้ยนโยบายและกระแสเงินไหลเข้าลงทุนเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากสินทรัพย์ประเภทอื่น ขณะเดียวกัน
อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ภาคเอกชนกลับสวนทางโดยปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากตามระดับความกังวลในความเสี่ยงจากการ
ผิดนัดชาระหนี้และแนวโน้มการถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตลาดหุน้ ต่างประเทศ
ดัชนีตลาดหุ้นโลก MSCI AC World มีความผันผวนค่อนข้างสูงในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ช่วงต้นปีตลาดลงทุนมีโมเมนตัม
จากข่าวดีหลังสหรัฐฯ และจีนกลับเข้าเจรจาการค้าอีกครั้งตั้งแต่ช่วงเดือนต.ค.และมีพัฒนาการเชิงบวกเป็นลาดับ นาไปสู่การบรรลุ
ข้อตกลงการค้าเบื้องต้น (Trade Deal Phase I) ของทั้งสองประเทศ อีกทั้งตัวเลขเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะภาคการผลิตที่เคยได้รับ
ผลกระทบจากสงครามการค้าทยอยปรับตัวดีขึ้นเป็นลาดับ แต่ตลาดลงทุนถูกรบกวนอีกครั้งหลังเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
หรือ COVID-19 ในจีนตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม โดยตลาดเริ่มปรับตัวลงแรงหลัง จานวนผู้ติดเชื้อลุกลามไปทั่วโลกในเดือนมีนาคม
ทั้งเอเชีย ยุโรป ตะวันออกกลาง และสหรัฐอเมริกา จนองค์การอนามัยโลกประกาศเป็น “ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่าง
ประเทศ” หลายประเทศดาเนินมาตรการปิดประเทศเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักลง นักลงทุน
เกิดความวิตกกังวลต่อเศรษฐกิจโลกที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอย และเทขายสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหุ้น ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ ตราสารหนี้
ภาคเอกชนโดยเฉพาะกลุ่ม High Yield ขณะที่รัฐบาลสหรัฐฯ ต้องออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยงบประมาณกว่า 2 ล้านล้าน
ดอลลาร์ เฟดได้ปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงอีกสองครั้งรวมร้อยละ 1.50 ทาให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 0 -0.25
พร้อมทั้งประกาศรับซื้อพันธบัตรรัฐบาลในวงเงินที่ไม่จากัด กลับมาซื้อตราสารหนี้ประเภท MBS รวมถึงมีโครงการซื้อตราสารหนี้ระยะ
สั้นและภาคเอกชนเพื่อลดผลกระทบจากการขาดสภาพคล่อง เช่นเดียวกันธนาคารกลางยุโรปเพิ่มวงเงินเข้าซื้อสินทรัพย์ ( QE) อีก
1.2 แสนล้านยูโรจนถึงสิ้นปี และประกาศงบประมาณฉุกเฉินสูงถึง 7.5 แสนล้านยูโร สาหรับการซื้อพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้
เอกชน รวมถึงผ่อนคลายเงื่อนไขโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่า สอดคล้องกับรัฐบาลและธนาคารกลางอีกหลายประเทศทั่วโลกที่ต่าง
ดาเนินนโยบายผ่อนคลายการเงินและการคลังเพื่อลดผลกระทบจากการปิดเมืองและช่วยประคับประคองเศรษฐกิจ แต่ละประเทศ
ใส่มาตรการกระตุ้นการคลังโดยเฉลี่ยมากกว่ า 10% ของ GDP (เทียบกับวิกฤต GFC ปี 2551 ที่เฉลี่ยเพียง 4-6% ของ GDP) รวมถึง
มาตรการที่ออกมารับมือค่อนข้างเร็วเป็นส่วนสาคัญที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนกลับเข้าลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง ทาให้ตลาด

หุ้นฟื้นตัวกลับมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมี.ค.ในลักษณะ V-shape อีกทั้งประเทศหลักๆอย่างยุโรปและสหรัฐฯบางรัฐ เริ่มควบคุม
การระบาดของไวรัสได้ดีขึ้นทยอยกลับมาเปิดเมืองทีละส่วนในช่วงปลายเดือนเม.ย.เป็นต้นมาเป็นส่วนให้เศรษฐกิจมีภาวะฟื้นตัวหนุน
ตลาดหุ้นให้ปรับตัวขึ้นต่อ
ตลาดตราสารหนีต้ ่างประเทศ
ภาวการณ์ลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศในครึ่งแรกของปี 2563 มีความคล้ายคลึงกันจากปัจจัยหลัก คือ ความกังวลต่อ
การระบาดของ Covid-19 นาไปสู่การดาเนินนโยบายการเงินและการคลังผ่อนคลายเป็นพิเศษของประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมถึง
การปรับตัวลงอย่างรุนแรงของราคาน้ามัน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีผลให้เศรษฐกิจทั่วโลกเข้าสู่ภาวะถดถอยอย่างรุนแรง โดยดัชนีพันธบัตร
รัฐบาลเป็นกลุ่มที่ให้อัตราผลตอบแทนรวมปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.22 จากกระแสไหลเข้าของเงินลงทุนและการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
นโยบาย ขณะที่ตราสารหนี้ภาคเอกชนกลุ่ม High Yield และกลุ่มตลาดเกิดใหม่ ปรับตัวลดลงร้อยละ 4.6 และ 0.43 ตามลาดับ
จากความกังวลต่อความเสี่ยงด้านการผิดนัดชาระหนี้ โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรม และกลุ่มประเทศที่พึ่งพาภาคบริการท่องเที่ยว
การขนส่ง หรือได้รับผลกระทบจากภาวะความชะงักงันด้านเศรษฐกิจ และการปรับลดลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ในส่วนของ
ตราสารหนี้ภาคเอกชนกลุ่ม Investment Grade ในช่วงต้นปีปรับตัวลดลงแต่เริ่มฟื้นตัวในช่วงไตรมาสที่ 2 หลังจาก ธนาคารกลาง
ประเทศเศรษฐกิจ สาคัญดาเนินนโยบายผ่านการเข้าซื้ อตราสารหนี้ภาคเอกชนกลุ่มดังกล่า ว ทาให้ภาพรวมในครึ่งปีแรก อัตรา
ผลตอบแทนรวมยังปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.67

แนวโน้มการลงทุน
ตลาดหุน้ ในประเทศ
มุ ม มองการลงทุ น ตราสารทุ น ไทย ปี 2563 คาดว่ า จะเคลื่ อ นไหวผั น ผวนในช่ ว งที่ เ หลื อ ของปี 2563 โดยมองกรอบ
การเคลื่อนไหวของ SET Index อยู่ที่ 1,200-1,500 จุด แม้ว่ากาไรบริษัทจดทะเบียนคาดว่าเติบโตลดลงถึงร้อยละ 12.59 แต่ด้วย
สภาพคล่องในระบบที่ค่อนข้างสูงจากทั้งนโยบายการเงินและการคลัง จะช่วยสนับสนุนให้ตลาดหุ้นสามารถเคลื่อนไหวในกรอบบนได้
ในระยะสั้น สาหรับระยะยาวนั้นต้องพิจารณาถึงการฟื้นตัวของปัจจัยพื้นฐานเป็นสาคัญ โดยมีปัจจัยที่ต้องติดตาม ดังนี้ 1) พัฒนาการ
ของสถานการณ์การระบาด COVID-19 ทั้งในและต่างประเทศ หลังจากที่หลายประเทศเริ่มผ่อนคลายมาตรการปิดเมือง ซึ่งอาจเกิด
ความเสี่ยงของการระบาดรอบสอง 2) ความคืบหน้าของวัคซีนป้องกันไวรัส ที่เริ่มมีบริษัทในต่างประเทศทดลองในระยะเฟส 3 ซึ่งหาก
สาเร็จจะสามารถนามาผลิตวัคซีนได้ โดยนักลงทุนคาดว่าอย่างเร็วที่สุดคือปลายปีนี้หรือกลางปีหน้าสาหรับการผลิตวัคซีน 3) ทิศทาง
ของราคาน้ามันดิบ หลังจากเริ่มผ่อนคลายล็อคดาวในประเทศต่างๆ และความร่วมมือกันในการลดกาลังการผลิตของกลุ่มผู้ผลิต
น้ามันดิบรายใหญ่ของโลก 4) นโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศหลักๆ ผ่านนโยบายการเงินและการคลัง 5) มาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจ และมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ของรัฐบาลไทย 6) ติดตามสถานการณ์การเลือกตั้งประธานาธิบดี
สหรั ฐ ฯในช่ ว งปลายปี โดยเฉพาะนโยบายการค้ า ระหว่ า งประเทศจี น ว่ า จะมี ทิ ศ ทางอย่ า งไร 7) ตั ว เลขเศรษฐกิ จ ส าคั ญ ๆ
หลังการกลับมาเปิดเมืองอีกครั้ง เพื่อสะท้อนถึงการกลับมาของอุปสงค์ หลังการหยุดชะงักของเศรษฐกิจทั่วโลก 8) แนวโน้มการฟื้นตัว
ของผลการดาเนินงานในช่วงที่เหลือของปี และ 9) แนวโน้มการปรับประมาณการกาไร (EPS) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์

กลยุทธ์การลงทุน เน้นเลือกลงทุนหุ้นรายตัวที่มีการเติบโตของกาไรที่ดีกว่าการคาดการณ์ของตลาด โดยเฉพาะหุ้นที่ราคา
ปรับตัวลงมากจากความผันผวนของตลาดในช่วงที่ผ่านมา แต่ปัจจัยพื้นฐานยังแข็งแกร่ง
ตราสารหนีใ้ นประเทศ
แนวโน้มตลาดตราสารหนี้ในปี 2563 ปัจจัยที่ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิด คือ ตัวเลขเศรษฐกิจที่จะทยอยออกมาซึ่งจะสะท้อน
ขนาดผลกระทบจากภาวะชะงักงันทางเศรษฐกิจ และตัวชี้นาแนวโน้มในอนาคต รวมถึงการดาเนินนโยบายการคลังของประเทศต่างๆ
และของประเทศไทย ที่คาดว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ออกมาอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการถดถอย
ทางเศรษฐกิจโลก รวมถึงการประชุมของธนาคารกลางหลักๆทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นของคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลาง
สหรัฐฯ (FOMC), ธนาคารกลางยุโรป (ECB), ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ), และ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เพื่อกาหนด
ทิศทางนโยบายการเงินและดอกเบี้ยในอนาคตท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงจากการระบาดของไวรัส COVID-19 รวมไปถึงมาตรการ Yield
Curve Control จากเฟดอีกด้วย และเรายังคาดหวังว่าธปท.จะออกมาตรการรักษาเสถียรภาพระบบการเงิน (macro-prudential)
เพิ่มเติมเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและดูแลกลไกตลาดตราสารหนี้และสภาพคล่องในระบบอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึง
มาตรการที่อาจจะออกมาเพื่อจัดการค่าเงินบาทเพื่อไม่ให้แข็งค่าเร็วเกินไปอีกด้วย ทั้งนี้เรายังต้องติดตามรายงานตัวเลขของผู้ติดเชื้อ
ไวรัส COVID-19 เพิ่มเติมในระยะข้างหน้าหลังจากที่ทางการไทยได้ทยอยประกาศการผ่อนคลายการ lockdown เป็นระยะในทิศทางที่
ผ่อนคลายมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งครอบคลุมถึงกลุ่มธุรกิจที่มีโอกาสในการสัมผัสกับเชื้อไวรัสฯสูง และจากธุรกิจที่มีความเสี่ยงได้ทยอย
กลับมาเปิดทาการแล้วจากการผ่อนคลายการ lockdown ในระยะก่อนหน้า โดยหากตัวเลขผู้ติดเชื้อกลับมาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จะส่งผลให้เกิดการระบาดระลอกสอง และจะส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความผันผวนที่จะเพิ่มขึ้นในระยะข้างหน้าต่อไป อีก
ทั้งยังต้องจับตาแผนพักชาระหนี้ เฟสแรกและการเลื่อนกาหนดชาระหนี้สาหรับ สินเชื่อเช่าซื้อ สินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อที่อยู่อาศัย
สิน เชื่ อ เอสเอ็ ม อี ที่ จ ะสิ้ น สุ ด ลงในสิ้ น เดื อนกั น ยายนนี้ ซึ่ ง มี ลูก หนี้ เ ข้ า สู่ ก ระบวนการปรั บ โครงสร้ า งหนี้ ไปกว่ า หกล้ า นล้ า นบาท
(ข้อมูลจาก ธปท. ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563) โดยต้องติดตามว่าลูกหนี้ที่ได้รับการปรับโครงสร้างหนี้ไปแล้วก่อนหน้านี้จะสามารถ
กลับมาชาระหนี้ได้ปกติหรือไม่ ซึ่งความสามารถชาระหนี้จะส่งผลโดยตรงต่อ NPL ของธนาคารพาณิชย์ โดยรวมเรามองว่าความผัน
ผวนในตลาดจะยังคงมีอยู่บ้างอย่างไรก็ดีการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ยังคงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจอยู่
ตลาดต่างประเทศ
มุมมองการลงทุน ในครึ่งหลังปี 2563 ยังมีความผันผวนสูงหลังจากหุ้นรีบาวกลั บขึ้นมาได้ดี แม้จะได้รับปัจจัยสนับสนุน
ในเรื่องการดาเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายของธนาคารกลางและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลทั่วโลก ซึ่งช่วยพยุงและ
กระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวจากผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา ดอกเบี้ยนโยบายที่ต่าและสภาพคล่องจากมาตรการกระตุ้ น
ทั้งหลายหนุนให้เงินลงทุนหมุนเข้าหาผลตอบแทนในสินทรัพย์เสี่ยง อย่างไรก็ดีภาคเศรษฐกิจจริงยังได้รับผลกระทบหลายประเทศ
ยังเผชิญกับการติดเชื้อระลอกสอง ตัวเลขการจ้างงานยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติ และการใช้จ่ายผู้บริโภคมีโอกาสกลับไปปรับตัวลง
หากสถานการณ์ไม่ดีขึ้น ดังนั้นหุ้นที่ปรับตัวขึ้นมาเร็วและแรงมีโอกาสพักฐานเพื่อรอดูความชัดเจนของการควบคุมโรคหรือพัฒนาการ
ทางบวกของวัคซี น นอกจากนี้ ในช่วงเดือ นพฤศจิก ายนจะมี การเลื อกตั้ งประธานาธิ บดีสหรัฐ ท่ ามกลางปัญหาการระบาดของ
COVID-19 การเรียกร้องสิทธิของคนผิวสี ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และจีน มีโอกาสสร้างความผันผวน ทาให้นักลงทุนน่าจะ
ระมัดระวังการลงทุนก่อนการเลือกตั้งเพื่อรอดูความชัดเจนอีกครั้ง

สาหรับตลาดตราสารหนี้โลก ยังได้รับปัจจัยบวกจากสภาพคล่องในระบบการเงินที่มีอยู่สูง และทิศทางการดาเนินนโยบายการเงินของ
ประเทศต่างๆ ที่ยังคงผ่อนคลาย อย่างไรก็ตาม ตลาดฯ มีแนวโน้มผันผวนสูง และเศรษฐกิจประเทศต่างๆ ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของไวรัส COVID-19 อีกทั้งเคสการระบาดใหม่ของไวรัส COVID-19 ยังคงอยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะประเทศทางฝั่งอเมริกา
เหนือ ละตินอเมริกา อีกทั้งหลายประเทศในฝั่งทวีปยุโรปและเอเชียเริ่ มมีการผ่อนคลายมาตรการ lock down ประเทศแล้ว และมีการ
เร่งตัวขึ้นของผู้ได้รับเชื้อ ซึ่งต้องติดตามว่าจะนาไปสู่การกลับมาติดเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกที่สอง (Second Wave) หรือไม่อย่างไร
ในส่วนของทิศทางการลงทุน ต้องจับตาดูการไหลของเม็ดเงินลงทุนที่ได้รับแรงหนุนจากมาตรการผ่อนคลายและการอัดฉีดของ
ธนาคารกลางหลักต่างๆ ทั่วโลกที่รอบนี้มีการเข้าซื้อตราสารหนี้ภาคเอกชนกลุ่ม Investment Grade ในขนาดที่มีนัยสาคัญ ทาให้นัก
ลงทุนมีมุมมองที่ดีต่อตลาดตราสารหนี้ทั้ง Investment Grade Bond และ High Yield Bondและมีแนวโน้มปรับพอร์ตจาก
พันธบัตรรัฐบาลไปเข้าลงทุนในตราสารหนี้เอกชนเพิ่มขึ้น ซึ่งคาดว่าตราสารหนี้ภาคเอกชน กลุ่ม High Yield และตราสารหนี้ใน
ตลาดเกิดใหม่จะได้รับผลบวกจากกระแสเงินลงทุนที่คาดว่าจะไหลเข้าเพื่อแสวงหาผลตอบแทนส่วนเพิ่ม
บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้ วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท บริษัทถือเป็นเป้าหมายสาคัญยิ่ง
ในการบริหารจัดการกองทุนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม และบริษัทมุ่งเน้น
การพัฒนาทางด้านการบริการต่าง ๆ และพัฒนารูปแบบการลงทุน เพื่อตอบสนองความพอใจของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างต่อเนื่อง
สุดท้ายนี้ หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลของกองทุน กรุณาติดต่อทีมการตลาดและพัฒนา
ช่องทาง โทร. 0-2305-9800 หรือ สามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.phatraasset.com
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จากัด





บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จากัด มีดชั นีชวี้ ัดการต่อต้านคอร์รัปชั่นในระดับ : 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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ผลการดาเนินงานของกองทุน
 กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชัน่ -Light ชนิดทั่วไป (PHATRA SG-AA Light) ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2563
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 1,681,899,990.78 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน : 10.0815 บาทต่อหน่วย

กองทุนรวม
ตัวชี้วัด3
ความผันผวนของผล
การดาเนินงาน2
ความผันผวน
ของตัวชี้วัด2

Year to Date

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี2

3 ปี2

5 ปี2

10 ปี2

ตั้งแต่จัดตั2้ง
กองทุน

-1.81%
-1.70%

5.04%
6.50%

-1.81%
-1.70%

-1.29%
-0.19%

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

0.62%
2.67%

7.84%

5.61%

7.84%

5.69%

N/A

N/A

N/A

5.06%

10.68%

7.58%

10.68%

7.71%

N/A

N/A

N/A

6.88%

ผลการดาเนินงานตามปีปฏิทิน4 (%ต่อปี)
กองทุนรวม

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2.68%

ตัวชี้วัด3
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
5.29%
ความผันผวนของ
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1.78%
ผลการดาเนินงาน
ความผันผวน
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
2.39%
ของตัวชี้วัด
1. เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2. % ต่อปี
3.ตัวชี้วัด : ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. 63 เป็นต้นไป กองทุนได้เปลี่ยนตัวชี้วัด เป็น
(1) 12% ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) +
(2) 12% ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้ วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่
คานวณผลตอบแทน + (3) 11% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้
ไทย + (4) 11% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้น
ไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย + (5) 22% ดัชนี Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE
Hedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
+ (6)
7% ดัชนี Bloomberg Barclays Global High Yield Total Return Index Value Hedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อ
คานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน + (7) 3.5% ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF & REIT Total Return Index) + (8) 3.5% ดัชนี FTSE ST Real Estate Investment Trusts ในสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ โดย
ปรับเป็นอัตราผลตอบแทนทุกประเภทจากการลงทุนในหลักทรัพย์ (Total return) โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล Bloomberg หรือแหล่งข้อมูลอื่นที่มีความ
น่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับ และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน + (9) 2% ดัชนี DBIQ
Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุล
บาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน + (10) 1% ดัชนีราคาทองคา London PM Fix ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณ
ผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน + (11) 15% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร
พาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี
หมายเหตุ: การเปลี่ยนเกณฑ์ใช้วัดผลการดาเนินงานในช่วงแรกอาจทาให้ผลการดาเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ
ตั ว ชี้ วั ด มาตรฐาน
เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนรวมลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่ (ตาม (3) (4) และ (11)) คานวณจากสมมติฐานตร าสารหนี้
ทั้งหมดเสียภาษี
4 หากกองทุนรวมมีผลการดาเนินงานตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุนรวมไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดาเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุนรวมจนถึงวันทาการสุดท้าย
ของปีปฏิทินแรก
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
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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
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 กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชัน่ -Light ชนิดเพื่อการออม (PHATRA SG-AA Light-SSF) ณ วันที่
30 มิถุนายน 2563
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 157,096.71 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน : 10.0824 บาทต่อหน่วย

กองทุนรวม
ตัวชี้วัด3
ความผันผวนของผล
การดาเนินงาน2
ความผันผวน
ของตัวชี้วัด2

Year to Date

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี2

3 ปี2

5 ปี2

10 ปี2

ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

0.58%
0.52%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

4.93%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

6.57%

ผลการดาเนินงานตามปีปฏิทิน4 (%ต่อปี)
กองทุนรวม

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

3

ตัวชี้วัด
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
ความผันผวนของ
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
ผลการดาเนินงาน
ความผันผวน
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
ของตัวชี้วัด
1. เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2. % ต่อปี
3.ตัวชี้วัด :
(1) 12% ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) +
(2) 12% ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่
คานวณผลตอบแทน + (3) 11% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้
ไทย + (4) 11% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้น
ไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย + (5) 22% ดัช นี Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE
Hedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
+ (6)
7% ดัชนี Bloomberg Barclays Global High Yield Total Return Index Value Hedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อ
คานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน + (7) 3.5% ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF & REIT Total Return Index) + (8) 3.5% ดัชนี FTSE ST Real Estate Investment Trusts ในสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ โดย
ปรับเป็นอัตราผลตอบแทนทุกประเภทจากการลงทุนในหลักทรัพย์ (Total return) โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล Bloomberg หรือแหล่งข้อมูลอื่นที่มีความ
น่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับ และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน + (9) 2% ดัชนี DBIQ
Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุล
บาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน + (10) 1% ดัชนีราคาทองคา London PM Fix ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณ
ผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน + (11) 15% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร
พาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี
หมายเหตุ: การเปลี่ยนเกณฑ์ใช้วัดผลการดาเนินงานในช่วงแรกอาจทาให้ผลการดาเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ
ตั ว ชี้ วั ด มาตรฐาน
เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนรวมลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่ (ตาม (3) (4) และ (11)) คานวณจากสมมติฐานตราสารหนี้
ทั้งหมดเสียภาษี
4 หากกองทุนรวมมีผลการดาเนินงานตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุนรวมไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดาเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุนรวมจนถึงวัน ทาการสุดท้าย
ของปีปฏิทินแรก
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
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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. เปิดบริการชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ของ กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
 รายละเอียดการลงทุน
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9

10

11

12

13

 รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
-ไม่มี

14

 รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

15

 รายละเอียดกรณีลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง

16

 รายงานสรุปจานวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
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 รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่กองทุนลงทุน

หรือมีไว้เป็นรายตัว
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21

22

23
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody’s Rating
คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
Aaa - อันดับคุณภาพ Aaa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงสุด และมีความเสี่ยงในระดับต่ามากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
Aa - อันดับคุณภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง และมีความเสี่ยงในระดับต่ามากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
A - อันดับคุณภาพ A ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับต่าที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
Baa - อันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับปานกลางที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการที่นาไปสู่การเก็งกาไรในตลาดได้
Ba - อันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีพื้นฐานที่นาไปสู่การเก็งกาไรในตลาดได้ และมีความเสี่ยงในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลดอันดับความ
น่าเชื่อถือลง
B - อันดับคุณภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่าเป็นตราสารที่สร้างการเก็งกาไรในตลาด 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 แสดงว่ามีตราสาร
หนี้ประเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอันดับคุณภาพสูงที่สุดในอันดับนั้น การกากับด้วยเลข 2 แสดงว่ามีตราสารหนี้ประเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอันดับคุณภาพปานกลางในอันดับนั้น และการ
กากับด้วยเลข 3 แสดงว่ามีตราสารหนี้ประเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอันดับคุณภาพต่าที่สุดในอันดับนั้น

25

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

26

รายงานค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน

27

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น
- ไม่มี สรุปผลการดาเนินงานของกองทุน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
 กรณีที่บริษัทลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบระยะเวลาที่กาหนดให้แสดงข้อมูล
ดังกล่าวพร้อมทั้งเหตุผล
- การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน
 อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) = 0.61 เท่า
 รายงานข้อมูลการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุน

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม ได้ที่ บริษัทจัดการ
โดยตรง หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ http://www.phatraasset.com หรือ เว็บไซต์ของสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th
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