China Equity
สถานการณ์ของ China Equity
ต้นเดือนมกราคม ตลาดหุ้นจีนมีการปรับตัวขึน้ ขานรับข้อตกลง
ทางการค้า ระหว่ า งจีน และสหรัฐ ฯ อย่ า งไรก็ดี ตลาดกลับ มา
ผันผวนอีกครัง้ หลังทางการจีนได้ประกาศอย่างเป็ นทางการถึง
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในช่วงปลายเดือนมกราคม ทาให้
ตลาดหุ้นจีน MSCI China A-share ปรับตัวลดลงเกือบ -9%
ในช่ ว งหลัง จากที่ตลาดกลับ มาเปิ ด ซื้อ ขายจากที่ปิ ด ท าการไป
ในช่ ว งตรุ ษ จีน แต่ ด้ ว ยการท างานของรัฐ บาลจีน ที่ มีก ารใช้
มาตรการอย่างแข็งกร้าวที่พยายามจากัด การแพร่ร ะบาด เช่ น
การปิ ดมณฑลหูเปย่ (เมืองศูนย์กลางการแพร่ระบาด) การสังห้
่ าม
เดิน ทางแบบกรุ๊ ป ทัว ร์ รวมถึง การออกมาตราการเสริม สภาพ
คล่ อ งผ่า นการใช้นโยบายทางการเงิน ท าให้ห ากนับ จากต้น ปี
จนถึงปลายเดือ นกุม ภาพันธ์ ตลาดกลับมาติด ลบเพีย ง -1.3%
(สกุลเงินหยวน)
ในแง่ ภ าวะเศรษฐกิจ ของจีน แม้ ก ารระบาดของ COVID-19
จะส่งผลให้ในช่วงแรกของปี 2563 เกิดการชะลอตัวในภาคธุรกิจ
และการใช้จ่ายของผู้บริโภคลดลง แต่ นัก วิเคราะห์หลายสานัก
ยังคงมีความเชื่อมันว่
่ าเศรษฐกิจจีนจะสามารถเร่งตัวได้ดใี นช่วง
ครึ่ง ปี ห ลัง (หลัง จากที่ส ามารถจ ากัด การแพร่ ร ะบาดได้ )
จากมาตรการกระตุ้ น เศรษฐกิจ ของรัฐ บาลจีน เพื่อ สนั บ สนุ น
การเติบโตให้กบั ภาคธุรกิจและประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
Krungsri China A Shares Equity (KFACHINA-A)
• ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ UBS (Lux) Investment
SICAV-China A Opportunity Fund (USD) (Class P – acc)
(กองทุนหลัก ) โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ
80.00 ของ NAV
• กองทุนหลัก เน้ นการลงทุนในระยะยาวที่ได้รบั ประโยชน์ จาก
การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจ จีน เช่น ธีมการ
เติบโตของภาคบริการ ธีม Urbanization และธีมการเพิม่ ขึน้
ของประชากรสู ง อายุ เป็ น ต้ น โดยกองทุ น จะลงทุ น ในหุ้ น
ประมาณ 20-60 ตัว ผ่านการวิเคราะห์แบบ Bottom-up
• กองทุน ไม่มนี โยบายจ่ายปนั ผล
• มีการป้องกันความเสีย่ งตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน

รูปที่ 1: สัดส่วนการลงทุนของกองทุนแยกตามหมวดอุตสาหกรรม

ทีม่ า: UBS Asset Management, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

รูปที่ 2: Top 10 Holdings

ทีม่ า: UBS Asset Management, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ตารางที่1 : ผลการดาเนิ นงานย้อนหลัง (ข้อมูลถึงสิ้ นเดือนกุมภาพันธ์ 2563)
ผลการดาเนินงานนับย ้อนหลัง (%)
กองทุน

ตัง้ แต่ต ้น
ปี *

3 เดือน*

6 เดือน

1 ปี

3 ปี
(ต่อปี )

Since Inc.

KFACHINA-A

-6.18%

-1.19%

2.87%

13.52%

N/A

0.64%

Benchmark
( MSCI China A
Onshore USD)

4.27%

11.51%

12.98%

8.17%

N/A

-5.18%

*ในระยะสัน้ กองทุน KFACHINA-A ทาผลตอบแทนได้ต่ากว่า Benchmark เนื่องจากการอ่อนค่าของไทยบาท
ทีม่ คี วามผันผวนสูงระยะสัน้ โดยกองทุนมีการป้องกันความเสีย่ งตามดุลยพิจนิจของผูจ้ ดั การกองทุน

ทีม่ า:UBS Asset Management, Krunsri Asset Management,

คาเตือน: ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการ/ดาเนินงานในอนาคตควรทาความเข้าใจลักษณะกองทุนเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ ยงก่อนตัดสินใจลงทุน; ทัง้ นี้เอกสารนี้จดั ทาโดยการ
เรียบเรียงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสาธารณะเพื่อใช้เป็ นข้อมูลสาหรับภายในมิใช่สาหรับการเผยแพร่และไม่ได้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อชักชวนชีน้ าหรือเสนอขายหลักทรัพย์ใดๆ จึงไม่ถอื เป็ นการให้ความเห็นหรือคาแนะนาใน
การตัดสินใจการลงทุนทางการเงินโดยสิ้นเชิงอนึ่งข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเอกสารฉนับนี้ถูกจัดทาและรวบรวมด้วยความสุจริต และพยายามจัดทาขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มคี วามน่ าเชื่อถือเพื่อให้เป็ นข้อมูลที่
ถูกต้อง แต่บริษทั มิอาจรับประกันความถูกต้องครบถ้วนหรือความน่าเชือ่ ถือของข้อมูลดังกล่าวได้ผใู้ ช้ขอ้ มูลนี้ตอ้ งใช้ความระมัดระวังด้วยวิจารณญานของตนเองและรับผิดชอบในความเสีย่ งต่างๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้

