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ในเดือน ส.ค. 2565 ท่ีผ่านมา ตลาดหุ้นไทยปรบัตวัลดลงสัน้ๆ จากปัจจยักดดันจาก
ต่างประเทศจากความกงัวลที่ Fed มีแนวโน้ม Hawkish ในการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย
ต่อเนื่องในช่วงก่อนการประชุม Jackson Hole ในช่วง 25-27 ส.ค. ทีผ่่านมา

บลจ.วรรณ คาดว่า SET มี  Downside ท่ีค่อนข้างจ ากดั จากแนวโน้มกระแสเงนิทุนจาก
ต่างชาตทิีเ่ขา้มาอย่างต่อเนื่อง และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิจากภาครฐัผ่านโครงการคนละ
ครึง่เฟส 5 ซึง่จะเริม่ใชส้ทิธต์ัง้แต่ 1 ก.ย. ซึ่งช่วยหนุนการใชจ้่ายในประเทศในระยะสัน้ การ
ผ่อนคลายขอ้จ ากดัการเดนิทางของหลายประเทศยงัเป็นปัจจยัหนุนภาคการท่องเที่ยวและ
การเดนิทางในระยะขา้งหน้า ขอ้มลูจาก ททท. เปิดเผยจ านวนนกัท่องเทีย่วต่างชาตทิีเ่ขา้มา
ในไทยในช่วง 1 ม.ค.-16 ส.ค. ที่ผ่านมาที่ประมาณ 4 ล้านคน  และปรบัเพิ่มคาดการณ์
จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2565 ที่ 9-10 ล้านคน จากเดิมที่ราว 7 ล้านคน 
นอกจากนี้ ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนในไตรมาส 2/2565 ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ
22.4% QoQ และ 26.6% YoY นับเป็นฐานก าไรสุทธทิีส่งูสุดเป็นประวตักิารณ์ โดยตวัเลข
ดงักล่าวจะน าไปสู่การปรบัเพิม่ประมาณการก าไรปี 2565 โดยเบือ้งต้นเป็นไปได้ทีจ่ะเหน็
ก าไรสทุธริวมสงูกว่า 1.1 ลา้นลา้นบาท ซึง่น่าจะเป็นแรงดงึดูดเมด็เงนิเขา้สู่ตลาดหุน้ไดเ้ป็น
อย่างต่อเนื่อง

ทัง้นี้ การปรบัขึน้ค่าจ้างขัน้ต ่าของไทยมอีตัราค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 337 บาทต่อวนั จากฐานเดมิ 
313-336 บาท โดยเพิม่ขึน้เฉลีย่ 5.02% มแีนวโน้มท าใหต้้นทุนค่าจา้งสงูขึ้น ท าให้คาดว่า
การส่งผ่านต้นทุนจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคจะยังมีแรงกดดันต่อเนื่องในระยะข้างหน้า 
บลจ.วรรณคาดธปท. ยงัมจีะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายอย่างต่อเนื่องในการประชุม 2 
ครัง้ที่เหลอืในปีนี้ ท าให้อตัราดอกเบี้ยนโยบาย ณ สิน้ปีกลบัไปอยู่ที่ระดบัก่อนเกดิวกิฤต 
COVID ที ่1.25% ขณะทีค่วามไม่แน่นอนทางเมืองในระยะกลางอาจเร่ิมมีมากขึ้น แต่
ในระยะสัน้ส่งผลต่อเศรษฐกิจค่อนข้างจ ากัด หลังศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั ง่ ให้
นายกรฐัมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา หยุดปฏิบตัิหน้าที่ตัง้แต่วนัที่ 24 ส.ค. 2565 
จนกว่าศาลจะมคี าวนิิจฉยั เน่ืองจากร่างงบประมาณทีผ่่านการพจิารณาโดย ส.ส. ไปแลว้ ท า
ใหโ้อกาสทีจ่ะเกดิสญุญากาศทางการเมอืงน้อย 

ส าหรบักองทุน 1AMSET50 มีผลด าเนินงานในระยะยาวท่ีดี ด้วยกลยุทธ์ Core and
Satellite ที่ 80% เน้นลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ตามดัชนี SET50 และอีก 20% ผู้จ ัดการ
กองทุนท าการคดัเลือกหุ้นให้สอดคล้องกบัมูลค่าและ Momentum ของหุ้น ณ ช่วงเวลา
หนึ่งๆ จากทัง้ SET50 และ non-SET50 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อชนะดัชนีชี้ว ัด (Active
Management) ในระยะยาวตามกลยุทธ ์Core and Satellite

ณ วนัท่ี 31 ส.ค. 2565 กองทุนเปิด 1AMSET50-RU ให้ผลตอบแทน YTD ที่ +1.58%
น้อยกว่าเกณฑม์าตรฐานที ่+2.63% ขณะท่ีนับตัง้แต่จดัตัง้กองทุนให้ผลตอบแทนเฉล่ีย
ท่ี -2.13 ต่อปีดีกว่าเกณฑม์าตรฐานท่ีให้ผลตอบแทนเฉล่ียท่ี -1.21% ต่อปี 

นโยบายการลงทุน

สดัส่วนการลงทุนรายอตุสาหกรรม และหุ้น 5 อนัดบัแรก

รายช่ือตราสารทุน สดัส่วนการลงทุน

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 7.67%
บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 5.87%

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) 5.64%
บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั(มหาชน) 5.48%

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 4.95%

ภาพรวมและกลยุทธก์ารลงทุน

ผลการด าเนินงานของกองทุน 1AMSET50-RU

กองทุนเปิด 1AMSET50 มีการบริหารกองทุนแบบเชิงรกุเพื่อสร้างผลตอบแทนให้
สูงกว่า SET50 TRI (เกณฑม์าตรฐาน) จากการคดัเลอืกหุน้ โดยเน้นลงทุนในหุ้นขนาด
ใหญ่ภายใต้ดชันี SET50 ที่มศีกัยภาพในการเตบิโต และเป็นบรษิัททีม่ปัีจจยัพื้นฐานดี
เป็นสดัสว่น 80% ขณะทีอ่กี 20% มกีารกระจายการลงทุนไปยงัหุน้อื่นๆ โดยคดัเลอืกหุน้
จากมูลค่าหุ้นและโมเมนตัมของหุ้นเพื่อสร้างผลตอบแทนส่วนเกินให้กบักองทุนตาม
กลยุทธ ์Core and Satellite

ทีม่า ONEAM ณ วนัที ่31 ส.ค. 2565

ไทยเป็นหน่ึงในประเทศท่ีพ่ึงพารายได้จากการท่องเท่ียวสงู หลงัจากเดินหน้าผอ่นคลายมาตรการ
เปิดประเทศ ช่วยให้นักท่องเท่ียวต่างชาติเดินทางกลบัเข้ามาในไทยอย่างต่อเน่ือง

ทีม่า Tisco ESU, Thailand – Monthly 2022, ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ส.ค. 2565ทีม่า ONEAM ณ วนัที ่31 ส.ค. 2565


