Asia Pacific Bond
ภาพรวมตลาดตราสารหนีใ้ นปัจจุบัน
จากสถานการณ์ปจั จุบนั ทีม่ กี ารแพร่ระบาดของ COVID-19 ไปทัว่
โลก ทาให้ตลาดกังวลกับเศรษฐกิจในอนาคตว่าจะชะลอตัว ทาให้
หันไปซือ้ สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างพันธบัตรมากขึน้ จึงทาให้อตั รา
ดอกเบีย้ พันธบัตรปรับตัวลดลงมาก (ราคาพันธบัตรปรับตัวสูงขึน้ )
นอกจากนี้ เพื่อ เป็ น การพยุง เศรษฐกิจ ธนาคารกลางในหลายๆ
ประเทศก็มกี ารปรับลดอัตราดอกเบีย้ นโยบายลง ด้วยเหตุน้ีจงึ มีผล
ทาให้อตั ราผลตอบแทนจากพันธบัตรไทยปรับตัวลดลงต่ าสุดเป็ น
ประวัติการณ์ (ณ วันที่ 28 ก.พ. 2563 อัตราดอกเบี้ยพันธบัตร
รัฐบาลไทยอายุ 10 ปี อยู่ท่ี 1.09%) การกระจายการลงทุ น
บางส่ ว นในหุ้น กู้จ ากภู มิภ าคเอเชีย จึง เป็ น อีก ทางเลือ กหนึ่ ง ใน
การเพิม่ ผลตอบแทน (Yield enhancement) จากการลงทุนใน
ตราสารหนี้ทป่ี จั จุบนั ให้ผลตอบแทนในระดับต่า

•

กองทุนเหมาะสาหรับนักลงทุนทีร่ บั ความเสีย่ งได้สงู เนื่องจาก
มีสดั ส่วนการลงทุนในหุน้ กู้ประเภท High yield ที่สูงเพื่อ
คาดหวังการได้รบั Yield enhancement ในภาวะอัตรา
ดอกเบีย้ ในปจั จุบนั ทีอ่ ยู่ต่าเป็ นประวัตกิ ารณ์
• ไม่มนี โยบายจ่ายปนั ผล
• ป้ อ งกัน ความเสี่ย งจากอัต ราแลกเปลี่ย นไม่ น้ อ ยกว่ า ร้อ ยละ
75% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
รูปที่ 1: สัดส่วนการลงทุนของกองทุนแยกตาม Credit rating

ทีม่ า: Principal Asset Management, ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

K Asia Pacific Bond (K-APB)
•
•

•

•

ลงทุนใน LO Fund – Asia Value Bond Fund (USD)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
กองทุนหลักเน้ นลงทุนในหุ้นกู้ คุณภาพดีของบริษัทที่อยู่ใน
ภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิค มีการบริหารกองทุนแบบ Active และ
ไม่องิ กับ Benchmark ผ่านการวิเคราะห์ปจั จัยพื้นฐานเพื่อ
วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของหุน้ กู้ คัดเลือกบริษทั คุณภาพสูง
มีงบการเงินทีด่ ี
กองทุ น หลัก มีผ ลการด าเนิ น งานระยะยาวโดดเด่ น ข้อ มู ล
ณ วันที่ 16 มี.ค. 2563 ในระยะเวลา 3, 5 ปี สามารถสร้าง
ผลตอบแทนได้ท่ี 3.84%, 5.49% ตามลาดับ แต่ผลการ
ด าเนิ น งานระยะสั น้ ได้ ร ั บ ผลกระทบจากสถานการณ์
โรคระบาด COVID-19 ทาให้ Spread ของหุน้ กูส้ งู มากขึน้
(เกิดแรงเทขาย) จึงส่งผลให้ผลตอบแทน 1Y และ YTD ทาได้
ที่ 1.70% และ -7.65% ตามลาดับ
กองทุ น K-APB มีร ะดับความเสี่ย งที่สูงกว่ ากองทุ นรวม
ตราสารหนี้ ท วั ่ ไป เนื่อ งจากกองทุ นสามารถลงทุ นในหุ้น กู้
ประเภท High Yield ได้สงู สุด 40% (ปจั จุบนั อยู่ท่ี 38%) และ
สามารถลงทุนในหุ้นกู้นอกเอเชียได้สูงสุด 25% เพื่อเพิ่ม
ผลตอบแทน (สัด ส่ ว นการลงทุ น ณ วัน ที่ 31 ม.ค. 2563
มีการลงทุนในหุน้ กูป้ ระเภท Investment Grade ประมาณ
62% และ High yield ประมาณ 38%)

รูปที่ 2: สัดส่วนการลงทุนของกองทุนแยกตามภูมิภาค

ทีม่ า: KAsset, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ตารางที่ 1: ผลตอบแทนย้อนหลังกองทุน K-APB
ผลการดาเนินงานนับย ้อนหลัง (%)
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ทีม่ า: KAsset, ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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

