ปรับกองทุนแนะนำในกลุ่มหุ้นไทยเป็ น กอง K-STAR-A(A)
สถำนกำรณ์ของหุ้นไทย
ภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังคงเปราะบางจากผลกระทบของการแพร่ร ะบาดของโรค COVID-19 โดยไวรัส ส่งผลให้เครื่องยนต์เศรษฐกิจหลักอย่ างภาค
การท่องเทีย่ วทรุดตัวจากรายได้และจานวนของนักท่องเทีย่ วจีนซึง่ มีสดั ส่วนเกือบ 30% (รูปที่ 1) ได้หดตัวลง รวมถึงภาคการส่งออกของไทยเองทีย่ งั ไม่ได้
ฟื้นตัวชัดเจนจากผลของสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ในปี 2562 โดยต้องจับตามาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจระยะสัน้ จากรัฐบาลเพือ่ พยุงการบริโภค
ในประเทศทีม่ คี วามเสีย่ งของการว่างงานทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ซึง่ เป็นผลมาจากอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและการส่งออกทีช่ ะลอตัว ในแง่ตลาดหุน้ เอง ปจั จัยความ
อ่อนแอของเศรษฐกิจอาจส่งผลให้แนวโน้มการคาดการณ์กาไรของบริษทั จดทะเบียนอาจปรับลดลงต่อเนื่อง ซึ่งเป็ นความเสีย่ งต่อระดับราคาหุน้ ไท ยทีแ่ ม้
จะอยู่ในระดับทีถ่ ูกเทียบกับค่าเฉลีย่ ระยะยาว (รูปที่ 2) ตลาดหุน้ ไทยในระยะถัดไปยังมีแนวโน้มผันผวนสูงและความเสีย่ งจากความไม่แน่ นอนของไวรัสที่
แพร่ระบาดไปในหลายภูมภิ าค
รูปที่ 1: สัดส่วนรำยได้และจำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ ที่เดิ นทำงเข้ำประเทศไทยปี 2019

รูปที่ 2: ระดับรำคำหุ้นไทยเทียบกับคำดกำรณ์กำไรบริ ษทั จดทะเบียนในอีก 12
เดือนข้ำงหน้ ำ

ทีม่ า: KKP Research, MOTS, ณ วันที่ 29 มกราคม 2563

ทีม่ า: Bloomberg, ณ วันที่ 9 มีนาคม 2563

ปรับ K-STAR-A(A) เป็ นกองทุนแนะนำในกลุ่ม Thai Equity Fund (ข้อมูลถึงวันที่ 28 ก.พ. 2563)
บริษทั ฯ ทาการวิเคราะห์กองทุน K-STAR-A(A) โดยคัดเลือกจากกองทุนหุน้ ไทยทัง้ หมดกว่า 342 กองทุน ซึ่งพบว่า K-STAR-A(A) มีผลการดาเนินงานที่
โดดเด่นและมีผลการดาเนิน งานระยะ 3 ปี ทีส่ ม่าเสมอและเหนือกว่า Benchmark โดยผู้จดั การกองทุนจะเน้นคัดเลือกหุน้ ทีม่ แี นวโน้มการเติบโตและมี
ั ยพืน้ ฐานทีด่ ี ผสานการปรับเพิม่ /ลดน้ าหนักการลงทุนในระยะสัน้ ตามกลุ่มอุตสาหกรรมทีม่ คี วามโดดเด่นเพือ่ สร้าง Alpha รวมถึงมีการกระจายลงทุนใน
ปจจั
หลากหลายกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมเพื่อ ลดความผั น ผวนของพอร์ ต โฟลิโ อโดยรวม จากกระบวนการลงทุ น ดัง กล่ า ว ท าให้ กองทุ น K-STAR-A(A)
มี Upside/Downside Capture ระยะ 3 ปี อยู่ท่ี 1.07/0.95 เท่า (Upside/Downside Capture คือค่าสถิตยิ อ้ นหลังทีเ่ ปรียบเทียบการปรับขึน้ /ลง ของกองทุน
เทียบ SET Index เช่น SET Index ขึน้ /ลง 1% ในอดีตกองทุนจะขึน้ ประมาณ 1.07% และปรับตัวลงเพียง -0.95%) และมีค่า Maximum Drawdown
ระยะ 3 ปี ทีร่ ะดับ -20.7% ต่ากว่า SET Index ที่ -21.9% ในด้านทีมบริหารกองทุน กอง K-STAR-A(A) บริหารโดยผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโสซึ่งมี
ประสบการณ์การทางานมากกว่า 18 ปี และมีผจู้ ดั การกองทุนตราสารทุน อีกกว่า 19 ท่าน ช่วยในการวิเคราะห์การลงทุน (ประสบการณ์เฉลีย่ มากกว่า 10
ปี) ดังนัน้ จึงปรับกองทุน K-STAR-A(A) เป็นกองทุนแนะนาในกลุ่ม Thai Equity Fund
รูปที่ 3: สัดส่วนกำรลงทุนของกองทุน และกำรลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

รูปที่ 4: ผลตอบแทนกองทุนแบบ Percentile Ranking เทียบกับกองทุน
ประเภทหุ้นไทยอื่นๆ ในตลำด

ผลการดาเนินงานระยะ 3 ปี และ 5 ปี อยู่อนั ดับต้น ๆ ของตลาด

ทีม่ า: Bloomberg, ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ทีม่ า: KAsset, ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

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

