Global Fixed income Fund
ทำไมถึงแนะนำให้กระจำยกำรลงทุนไป Global Fixed Income
ั บนั ทีอ่ ตั ราผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวลงต่าสุดเป็ นประวัตกิ ารณ์ การขยายขอบเขตการลงทุนไปตราสารหนี้ต่างประเทศ
จากสถานการณ์ปจจุ
จะทาให้นกั ลงทุนมีโอกาสเข้าถึงการลงทุนทีใ่ ห้ผลตอบแทนทีม่ ากขึน้ จากความหลากหลายของประเภทตราสารหนี้ และช่วยลดความผันผวนของพอร์ตโฟลิโอ
โดยรวมจากการกระจายความเสี่ยงการลงทุน อย่างไรก็ดีการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศอาจมีความผันผวนที่สูงกว่าตราสารหนี้ไทย ดังนัน้ สิน ทรัพย์
ประเภทนี้จงึ เหมาะสาหรับนักลงทุนทีส่ ามารถถือครองได้ในระยะกลางถึงยาว
สถำนกำรณ์ของตรำสำรหนี้ ต่ำงประเทศ
ทิศทางอัตราดอกเบี้ยเป็ นขาลงจากนโยบายการเงินทีผ่ ่อนคลายของธนาคารกลางทัวโลก
่
นาโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่ได้ดาเนินการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
นโยบายฉุ กเฉิน 2 ครัง้ เพื่อเพิม่ สภาพคล่องในระบบการเงินและลดภาระทางการเงินของภาคธุรกิจ ทาให้อตั ราดอกเบี้ยพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงมาก
(ราคาพันธบัตรปรับตัวสูงขึน้ ) อย่างไรก็ดดี ว้ ยความกังวลต่อสภาพเศรษฐกิจทีอ่ าจจะชะลออย่างหนักจากปญั หาโรคระบาด ในช่วงทีผ่ ่านมาตลาดการเงินโลกจึงมี
ความผันผวนสูง โดยนักลงทุนมีความระมัดระวังต่อการลงทุนและกลับมาถือครองเงินสดมากขึน้ ทาให้เกิดแรงเทขายในทุกประเภทสินทรัพย์ รวมถึงตราสารหนี้
ด้วยส่งผลให้เส้นอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ทวโลกปรั
ั่
บตัวสูงขึน้ อย่างรวดเร็ว สาหรับมุมมองการลงทุนในอนาคตคาดว่าความผันผวนของตราสารหนี้จะยังคง
อยู่ในระดับสูงจนกว่าการเพิม่ ขึน้ ของตัวเลขผูต้ ดิ เชือ้ ไวรัสจะปรับลดลง อย่างไรก็ดี หากมาตรการของภาครัฐทัวโลกที
่
อ่ อกมาควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสเริม่ เห็นผลและทาให้จานวนผูต้ ดิ เชื้อรายใหม่ส่งสัญญาณชะลอตัว คาดว่าความผันผวนของตลาดตราสารหนี้ต่างประเทศจะปรับลดลง พร้อมทัง้ จะมี
เสถียรภาพมากขึน้ จากการดาเนินนโยบายแบบผ่อนคลายและการเพิม่ สภาพคล่องของธนาคารกลางทัวโลก
่
รูปที่ 1: เปรียบเทียบเส้นอัตรำผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบำลสหรัฐฯ

ทีม่ า: Bloomberg, ณ วันที่ 6 มีนาคม 2563

รูปที่ 2: เฟดปรับลดอัตรำดอกเบีย้ นโยบำยลง 1% มำอยู่ในกรอบ 0 – 0.25%

ทีม่ า: Bloomberg, ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563

เพิ่ ม Krungsri Collective Smart Income Fund (KF-CSINCOM) เป็ นกองทุนแนะนำในกลุ่ม Global Fixed Income Fund (ข้อมูลถึงวันที่ 28 ก.พ.
2563)
ด้วย Asset Allocation ของพอร์ตโฟลิโอแต่ละระดับความเสีย่ งมีการเพิม่ สินทรัพย์ประเภท Global Fixed Income เพื่อช่วยกระจายความเสีย่ งให้กบั ผูล้ งทุน
มากขึน้ บริษทั ฯ จึงได้ทาการวิเคราะห์กองทุนสาหรับสินทรัพย์ประเภทดังกล่าว โดยคัดเลือกจากผลการดาเนินงานของกองทุนตราสารหนี้ ต่างประเทศทัง้ หมด
กว่า 525 กองทุน โดยกองทุน PIMCO GIS Income ซึ่งเป็ น Master fund ของ KF-CSINCOM มีผลการดาเนินงานระยะยาวทีโ่ ดดเด่น สามารถสร้างผลการ
ดาเนินงานระยะ 3 ปีในระดับสูงและมีความสม่าเสมอเหนือกว่าดัชนีช้วี ดั อันเนื่องมาจากกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก ทีเ่ น้นสร้างกระแสเงินสดจากการ
ลงทุนทีส่ ม่าเสมอ (ปจั จุบนั มีประมาณการผลตอบแทนจากตราสารหนี้ (YTM) อยู่ท่ี 3.9%) และให้ความสาคัญกับการควมคุมความผันผวนของพอร์ตการลงทุน
ให้อ ยู่ในระดับต่ า นอกจากนี้ การที่กองทุน มีค วามยืดหยุ่ น ในการกระจายการลงทุน ในตราสารหนี้ห ลากหลายประเภท ส่ งผลให้ผู้จดั การกองทุน สามารถ
ปรับเปลีย่ นประเภทตราสารหนี้ทล่ี งทุนให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ ในขณะนัน้ ทาให้กองทุน PIMCO GIS Income มี Maximum Drawdown ระยะ 5 ปี

ทีร่ ะดับ -1.5% ต่ากว่า Benchmark ที่ -7.1% ซึ่งเหมาะกับภาวะการลงทุนทีผ่ นั ผวนในปจั จุบนั ในด้านทีมบริหาร กองทุน PIMCO GIS Income มีผจู้ ดั การ
กองทุนหลัก 3 คน ซึ่งมีประสบการณ์การลงทุนเฉลีย่ มากกว่า 18 ปี ทีร่ ่วมตัดสินใจลงทุน รวมทัง้ ได้รบั การสนับสนุ นในการวิเคราะห์คุณภาพของตราสารหนี้
รายตัวจากทีมวิเคราะห์ (Credit Analyst) กว่า 49 คน ซึ่งกระจายการทางานอยู่ 13 สานักงานทัวโลก
่
ดังนัน้ เราจึงได้ตดั สินใจเพิม่ KF-CSINCOM เป็ นกองทุน
แนะนาในกลุ่ม Global Fixed Income Fund

รูปที่ 3: น้ำหนักกำรลงทุนของกองทุน แยกตำมประเภทสิ นทรัพย์ที่ลงทุน

รูปที่ 4: ผลตอบแทนกองทุน PIMCO GIS Income (Master Fund ของ KFCSINCOM) แบบ Percentile Ranking เทียบกับ Benchmark และกองทุน
ตรำสำรหนี้ โลกทัง้ หมด 525 กองทุน (เปรียบเทียบผลตอบแทนในสกุล USD)
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PIMCO GIS INCOME FUND

ทีม่ า: PIMCO, ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ทีม่ า: Bloomberg, ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

คาเตือน: ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการ/ดาเนินงานในอนาคตควรทาความเข้าใจลักษณะกองทุนเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ ยงก่อนตัดสินใจลงทุน; ทัง้ นี้เอกสารนี้จดั ทาโดยการ
เรียบเรียงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสาธารณะเพื่อใช้เป็ นข้อมูลสาหรับภายในมิใช่สาหรับการเผยแพร่และไม่ได้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อชักชวนชีน้ าหรือเสนอขายหลักทรัพย์ใดจจึงไม่ถอื เป็ นการให้ความเห็นหรือคาแนะนาในการ
ตัดสินใจการลงทุนทางการเงินโดยสิน้ เชิงอนึ่งข้อมูลทีป่ รากฏอยู่บนเอกสารฉนับนี้ถูกจัดทาและรวบรวมด้วยความสุจริต และพยายามจัดทาขึน้ บนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มคี วามน่ าเชื่อถือเพื่อให้เป็ นข้อมูลที่ถูกต้อง
แต่บริษทั มิอาจรับประกันความถูกต้องครบถ้วนหรือความน่าเชือ่ ถือของข้อมูลดังกล่าวได้ผใู้ ช้ขอ้ มูลนี้ตอ้ งใช้ความระมัดระวังด้วยวิจารณญานของตนเองและรับผิดชอบในความเสีย่ งต่างจ ทีอ่ าจเกิดขึน้

