ภาพรวมและกลยุทธ์การลงทุน

พอร์ตการลงทุน
กองทุนเปิ ด 1AMSET50 มีการบริหารกองทุนแบบเชิ งรุกเพื่อสร้างผลตอบแทนให้
สูงกว่า SET50 TRI (เกณฑ์มาตรฐาน) จากการคัดเลือกหุน้ โดยเน้นลงทุนในหุน้ ขนาด
ใหญ่ภายใต้ดชั นี SET50 ที่มศี กั ยภาพในการเติบโต และเป็ นบริษัททีม่ ปี ั จจัยพื้นฐานดี
เป็ นสัดส่วน 80% ขณะทีอ่ กี 20% มีการกระจายการลงทุนไปยังหุน้ อื่นๆ โดยคัดเลือกหุน้
จากมูลค่าหุ้นและโมเมนตัมของหุ้นเพื่อสร้างผลตอบแทนส่วนเกินให้กบั กองทุนตาม
กลยุทธ์ Core and Satellite
สัดส่วนการลงทุนรายอุตสาหกรรม และหุ้น 5 อันดับแรก
รายชื่อตราสารทุน

กลุ่มอุตสาหกรรม

สัดส่วน
การลงทุน

บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)

กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค

8.96%

บริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)

กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์

6.08%

บริษทั อินทัช โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

4.35%

บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จากัด (มหาชน)

กลุ่มปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์

4.25%

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จากัด
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
(มหาชน)

4.11%

กลุ่มการแพทย์, กลุ่มธุรกิ จ
กลุ่มเงิ นทุนและ กลุ่มสื่อและสิ่ งพิ มพ์
กลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์, 1.51% การเกษตร, 1.11%
หลักทรัพย์, 2.49%
, 1.99%
1.71%
กลุ่มชิ้ นส่วนอิ เล็กทรอนิ กส์, 2.59%
กลุ่มพลังงานและ
สาธารณูปโภค,
28.87%

กลุ่มวัสดุก่อสร้าง, 3.85%
กลุ่มพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์, 3.98%
กลุ่มปิ โตรเคมีและ
เคมีภณ
ั ฑ์, 7.18%
กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม, 7.89%

เดือนธันวาคม 2563 SET Index ปิ ดที่ 1,449.35 จุด ปรับตัวเพิม่ ขึน้ 2.91% เทียบจากสิน้
เดือนพฤศจิกายน โดยมีจุดสูงสุดอยู่ท่ี 1,486.31 จุด และมีจุดต่ าสุดอยู่ท่ี 1,401.78 จุด มูลค่า
ซือ้ ขายเฉลีย่ ต่อวัน 9.85 หมื่นล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากเดือนก่อนหน้าที่ 8.85 หมื่นล้านบาท โดย
ต่างชาติมสี ถานะซือ้ สุทธิท่ี 2.52 พันล้านบาท
บลจ.วรรณ คาดว่าตลาดหุ้นไทย มีแนวโน้ มค่อยๆฟื้ นตัวขึน้ ในปี 2021 จากปั จจัยผสม
โดยเฉพาะการแพร่ ระบาด Covid-19 ทัง้ ในและต่ างประเทศที่ยงั ไม่ ส้นิ สุดลง อาจส่ งผล
กระทบต่อการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามความคืบหน้าเกี่ยวกับวัคซีน Covid-19
สร้างความคาดหวังว่าสถานการณ์จะกลับสูภ่ าวะปกติในอนาคต ขณะทีก่ ระแสเงินทุน (Fund
flow) ยังมีแนวโน้มเข้ามาในตลาดหุ้นเอเชียต่อเนื่อง มีแนวโน้มช่วยจากัด Downside ของ
ตลาดหุ้นไทยได้ระดับหนึ่ง ทัง้ นี้การเมืองในประเทศที่ยงั คงมีความไม่แน่ นอนสูงเป็ นอีก
ปั จจัยเสีย่ งทีส่ าคัญทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อตลาดหุน้ ได้ในปี น้ี
สาหรับกองทุน 1AMSET50 มี ผลดาเนิ นงานในระยะยาวที่ ดี ด้วยกลยุทธ์ Core and
Satellite ที่ 80% เน้ น ลงทุ น ในหุ้น ขนาดใหญ่ ต ามดัช นี SET50 และอีก 20% ผู้จ ัด การ
กองทุน ทาการคัดเลือ กหุ้นให้สอดคล้องกับ มูลค่าและ Momentum ของหุ้น ณ ช่ ว งเวลา
หนึ่ ง ๆ จากทัง้ SET50 และ non-SET50 โดยมีจุ ด มุ่ ง หมายเพื่อ ชนะดัช นี ช้ีว ัด (Active
Management) ในระยะยาวตามกลยุทธ์ Core and Satellite
ณ สิ้ น ปี 2563 กองทุ น เปิ ด 1AMSET50-RU ให้ ผ ลตอบแทนตลอดทัง้ ปี ที่ -12.55%
ใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานที่ -12.41% และนั บตัง้ แต่ จดั ตัง้ กองทุนให้ผลตอบแทน
เฉลี่ยที่ -7.90% ต่อปี ดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยที่ -6.64% ต่อปี
ผลการดาเนิ นงาน

กลุ่มพาณิ ชย์,
9.67%

กลุ่มขนส่งและโลจิ สติ กส์, 8.41%

กลุ่มธนาคาร, 8.60%

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 8.45%

ที่มา ONEAM ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2563

นักวิเคราะห์ต่างชาติประเมินว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวในปีนี้แต่น้อยกว่าคาดการณ์เดิมจาก
การแพร่ระบาด Covid-19 รอบใหม่ โดยการบริโภคภาคเอกชนจะกลับมาช่วยหนุนในไตรมาส
2 ขณะที่การส่งออกมีแนวโน้มฟื้นตัวในไตรมาสสุดท้ายของปี

ที่มา : Citi, Thailand Economics Flash ณ วันที่ 19 ม.ค. 2564

แต่แนวโน้มกระแสเงินทุนไหลเข้าตลาดหุ้นเกิดใหม่เอเชีย (EM Asia) ในปี 2021 ยังคงเด่นชัด
โดยตลาดคาดหวังว่ากาไรบริษัทฯ จะฟื้นตัวโดดเด่นหลังมีพัฒนาการวัคซีนและจากการดารง
ตาแหน่งของปธน.โจ ไบเดน ทาให้ตลาดคลายความกังวลสงครามการค้า น่าจะช่วยหนุนหุ้นไทย

ที่มา JPMorgan, Asia Equity Strategy Dashboard ณ วันที่ 25 ม.ค. 2564
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