Global Infrastructure Equities
ลักษณะทัวไป
่
เป็ นการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ดาเนินธุรกิจ และเป็ นเจ้าของ
ในสิน ทรัพ ย์ ท่ีเ ป็ น โครงสร้ า งพื้น ฐานทัว่ โลกเช่ น โรงไฟฟ้ า,
ทางด่วน, สนามบิน, ท่อส่งน้ ามัน และ เสาโทรคมนาคม เป็ นต้น
ซึง่ เป็ นธุรกิจทีม่ รี ายได้สม่าเสมอ และมีความอ่อนไหวต่อสภาวะ
เศรษฐกิ จ น้ อ ยกกว่ า ธุ ร กิ จ อื่ น ๆ โดยมี ลัก ษณะของธุ ร กิ จ ที่
ส่วนใหญ่เป็ นแบบผูกขาด ที่มกั จะได้สมั ปทานจากทางรัฐบาล
ในการดาเนินธุรกิจ ทาให้คู่แข่งใหม่ๆ เกิดขึ้นยาก (Barrier to
entry)
แต่ มีค วามเสี่ย งหลัก ที่อ าจส่ ง ผลกระทบต่ อ ธุ ร กิจ
คือนโยบายรัฐบาลในประเทศต่ างๆ ที่แตกต่ างกันและคาดเดา
การเปลีย่ นแปลงได้ค่อนข้างยาก สินทรัพย์ประเภทนี้จงึ เหมาะกับ
นัก ลงทุ น ที่ต้ อ งการกระจายความเสี่ย งจากการลงทุ น ในกลุ่ ม
REIT เพียงอย่างเดียว (ซึง่ ส่วนใหญ่ลงทุนใน REIT ในประเทศ
ไทยและสิงคโปร์) และเหมาะกับการลงทุนในระยะกลางถึงยาว
และสามารถรับความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นได้
สถานการณ์ของ Global Listed infrastructure equities
ความผัน ผวนของตลาดหุ้น สูง ขึ้น ตัง้ แต่ ต้น ปี จ ากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทาให้ตลาดหุ้นทัวโลกปรั
่
บตัว
ลดลง -9% ตัง้ แต่ต้นปี จนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ส่วนหุ้น
ในกลุ่ม Global listed Infrastructure Equity (MSCI WOLD
Infrastructure) ปรับตัวลดลง -5.19% ซึง่ น้อยกว่า Global Equity
ค่อนข้างมาก เนื่องจากมีความอ่อนไหวต่อสภาวะเศรษฐกิจน้อย
กว่าธุรกิจอื่นๆ รวมถึงการมีปจั จัยบวกจากระดับอัตราดอกเบีย้ ที่
ต่าจากการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางทีอ่ อกมา
อย่างต่อเนื่องเพื่อพยุงเศรษฐกิจ ในระยะต่อไปหากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสทาให้เศรษฐกิจโลกเข้าสู่สภาวะถดถอย
อาจจะส่งผลลบต่อผลประกอบการของหุน้ ในกลุ่มอุ ตสาหกรรมนี้
ได้ แต่ อ ย่ า งไรก็ต ามอัต ราดอกเบี้ ย ที่ ต่ า จากการผ่ อ นคลาย
นโยบายการเงินของธนาคารกลางจะช่วยให้การปรับตัวลดลงของ
หุน้ ประเภทนี้ไม่รุนแรงเท่าหุน้ ในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ
TMBGINFRA
• ลงทุนใน Lazared Global Listed Infrastructure Equity
(Class I) (master fund) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
• ลงทุนในหุน้ กลุ่ม Utility และ Industrail เป็ นส่วนใหญ่
• ไม่มนี โยบายจ่ายปนั ผล
• การป้องกันความเสีย่ งอัตราแลกเปลีย่ นเป็ นไปตามดุลพินจิ ของ
ผูจ้ ดั การกองทุน

ตารางที่1 : ผลการดาเนิ นงานย้อนหลัง (ข้อมูลถึงสิ้ นเดือนกุมภาพันธ์ 2563)
ผลการดาเนินงานนับย ้อนหลัง (%)
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ทีม่ า: TMBAM, ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ตารางที่2: เปรียบเทียบผลตอบแทนย้อนหลังกองทุน Lazard Global
Listed Infrastructure (กองทุนหลัก) กับ MSCI ACWI (Global equity)
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ทีม่ า: Bloomberg, ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

รูปที่ 1: สัดส่วนการลงทุนของกองทุนแยกตามหมวดอุตสาหกรรม

ทีม่ า: TMBAM, ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

คาเตือน: ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการ/ดาเนินงานในอนาคตควรทาความเข้าใจลักษณะกองทุนเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ ยงก่อนตัดสินใจลงทุน; ทัง้ นี้เอกสารนี้จดั ทาโดยการ
เรียบเรียงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสาธารณะเพื่อใช้เป็ นข้อมูลสาหรับภายในมิใช่สาหรับการเผยแพร่และไม่ได้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อชักชวนชีน้ าหรือเสนอขายหลักทรัพย์ใดๆ จึงไม่ถอื เป็ นการให้ความเห็นหรือคาแนะนาในการ
ตัดสินใจการลงทุนทางการเงินโดยสิ้นเชิงอนึ่งข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเอกสารฉนับนี้ถูกจัดทาและรวบรวมด้วยความสุจริต และพยายามจัดทาขึน้ บนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มคี วามน่ าเชื่อถือเพื่อให้เป็ นข้อมูลที่ถูกต้อง
แต่บริษทั มิอาจรับประกันความถูกต้องครบถ้วนหรือความน่าเชือ่ ถือของข้อมูลดังกล่าวได้ผใู้ ช้ขอ้ มูลนี้ตอ้ งใช้ความระมัดระวังด้วยวิจารณญานของตนเองและรับผิดชอบในความเสีย่ งต่างๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้

