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อัพเดตมุมมองกองทุน KT-Ashares
กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ ฟันด์
ที่มา : Morningstar (กองทุนรวมหลัก Share Class AT USD)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 64

“ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยัน
ถึงผลการดาเนินงานในอนาคต”

กองทุนรวมหลัก คือ Allianz China A-Shares

ที่มา: งานสัมมนา China Equities – where next? (วันที่ 26 ส.ค. 64)

มุมมองต่อการใช้กฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นของทาง
รัฐบาลจีน ทาง Allianz มองว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้น
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อหุน้ จีนทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหุน้ จีน
Offshore อย่างตลาดหุ้น ฮ่อ งกง (H-Shares) และตลาด
หุ้นสหรัฐฯ (ADRs) มากกว่าหุ้นจีน Onshore ที่จดทะเบียน
ในตลาดหุ้นจีน แผ่นดินใหญ่ (A-Shares) ทั้งนี้ เนื่องจาก
กฎระเบียบที่มีการบังคับใช้เพิ่มเติมนั้นเป็นการบังคับใช้แบบ
เฉพาะเจาะจงในรายอุตสาหกรรม ไม่ได้เป็นการบังคับใช้
แบบครอบคลุมทั้งหมด ยกตัวอย่างเช่นอุตสาหกรรมที่
ถูกกดดันอย่างหนัก อย่างกลุ่มอินเตอร์เน็ต หรือกลุ่ ม
“ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยัน
โรงเรียนกวดวิชานั้นก็จะจดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นฮ่องกง
ถึงผลการดาเนินงานในอนาคต”
และสหรัฐฯ เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นทาง Allianz จึงมองว่า
การที่ตลาดหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่ปรับตัวลงมาในครั้งนี้จึง ที่มา: Allianz Global Investors (ข้อมูล ณ วันที่ 26 ส.ค. 64)
ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการลงทุน และในช่วงที่ผ่านมา ทาง Allianz ก็ได้เข้าซื้อหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่เพิ่มเติมในหลายๆ
อุตสาหกรรมที่ทาง Allianz มองว่าระดับราคาได้ปรับตัวลงมาอยู่ในระดับที่น่าสนใจ

มุมมองต่อการแพร่ระบาดของโควิดสายพันธุ์เดลต้า ทาง Allianz
มองว่ารัฐบาลจีนสามารถควบคุม การแพร่ระบาดของโควิดระลอกใหม่นี้
ได้เป็นอย่างดี โดยปัจจุบันมีจานวนผู้ติดเชื้อใหม่รายวันในระดับเพียงหลัก
สิ บ คนเท่ า นั ้ น และมาตรการควบคุ ม แบบเข้ ม งวดต่ า งๆ หรื อ พวก
มาตรการล็อกดาวน์ต่างๆ ก็ได้ถูกยกเลิกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ทาง
Allianz มองว่า ผลกระทบต่อเศรษฐกิจจีนโดยรวมถือว่าค่อนข้างต่า เนื่องจากรัฐบาลจีนใช้มาตรการควบคุมแบบ
เฉพาะจุดและเฉพาะเจาะจง จึงทาให้ผลกระทบโดยรวมไม่ได้กระจายเป็นวงกว้าง
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การปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา ทาง Allianz ได้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นกลุม่ Materials
โดยเฉพาะกลุ่มวัสดุก่อสร้างที่มีการประกาศผลประกอบการออกมาฟื้นตัว ได้ดีขึ้น และกลุ่ม Supply Chain ของ
รถยนต์ไฟฟ้าทั้งหลายที่ราคาหุ้นปรับตัวลงในช่วงที่ผ่านมา ในขณะเดียวกัน ทาง Allianz ยังได้เข้าซื้อหุ้นกลุม่ Solar
และ Automation เช่นเดียวกัน หลังจากที่ราคาหุ้นได้ปรับตัวลงมาตั้งแต่ช่วง Q1 ที่ผ่านมา
นอกจากนี้ ทาง Allianz ยังได้ลดสัดส่วนการลงทุนในหุน้ กลุม่ Industrials ลง โดยเป็นการขายเพื่อทากาไรหลังจาก
ที่ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นมาเป็นอย่างมาก ซึ่งทาง Allianz มองว่าหุ้นกลุ่มนี้อาจจะถูกกดดันในระยะถัดไปจากแนวโน้ม
ของต้นทุนที่จะเริ่มปรับตัวสูงขึ้นนั่นเอง

สถานะพอร์ตการลงทุน ณ ปัจจุบัน เน้นการกระจายตัวเพิ่มมากขึ้น พอร์ตการลงทุนถือว่า ค่อนข้างมี
ความกระจายตัว โดยปัจจุบันถือครองหุ้น อยู่ที่ราว 65 ตัว และ มีสัดส่วนการลงทุนในหุ้น Top 10 และ Top 20
Holdings คิด เป็นสัดส่วนเพียง 31% และ 53% ของพอร์ตการลงทุนเท่านั้น ตามล าดับ (ที่มา: Allianz Global
Investors, ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 64)

ส าหรับสถานะการลงทุนในรายอุตสาหกรรม ทาง Allianz ได้มีความพยายามที่จะกระจายการลงทุน ไปใน
หลายๆ อุตสาหกรรม เพื่อให้สอดคล้องไปกับดัชนีอา้ งอิง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ
เกิ ด Sector Rotation ในตลาดหุ ้ น จี น นั่ น เอง โดยปั จ จุ บ ั น ทาง Allianz ได้ Overweight การลงทุ น ในหุ ้ น กลุ่ ม
Consumer Discretionary (11.7% vs 8.3%) และหุ้นกลุ่ม Consumer Staple (13.0% vs 12.2%) และ Underweight
การลงทุน ในหุ้นกลุ่ม Energy (0.9% vs 1.3%) และหุ้นกลุ่ม Financials (14.5% vs 17.6%) (ที่มา: Allianz Global
Investors, ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 64, เมื่อเทียบกับดัชนีอ้างอิง ซึ่งได้แก่ MSCI China A Onshore Total Return
(Net) in USD)

ธีมการลงทุนในพอร์ตการลงทุน ณ ปัจจุบัน

“ผู้จัดการกองทุนอาจเปลี่ยนแปลงธีมการลงทุนได้ตามความเหมาะสม”
(ที่มา: Allianz Global Investors, ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 64)
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มุมมองตลาดหุ้นจีน ในระยะถัดไป ทาง Allianz

มองว่ า รั ฐ บาลจีน มี ค วามพยายามที่จ ะ Balance
ระหว่างการทา Structural Reform และการ Support
ภาคธุ ร กิ จ และตลาดทุ น มากขึ ้ น เพื ่ อ ไม่ ใ ห้ ส ่ ง ผล
กระทบต่อเศรษฐกิจ จีนมากจนเกินไป ซึ่งท าให้ทาง
Allianz มองว่ารัฐบาลจีนจะเข้ามา Intervene ตลาด
น้อยลง ซึ่งส่งผลดีต่อตลาดหุ้นจีน นอกจากนี้ ทาง
Allianz มองว่า การที่ตลาดหุ้น จีนมีค วามผันผวน
“ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยัน
ถึงผลการดาเนินงานในอนาคต”
เหมือนในช่วงที่ผ่านมาได้ส่งผลร้ายต่อตัวเศรษฐกิจ
จีน เนื่องจากตลาดหุ้นที่มีความผันผวน ไม่ว่าจะเป็น ที่มา: Allianz Global Investors (ข้อมูล ณ วันที่ 26 ส.ค. 64)
ตลาดหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่ หรือตลาดหุ้นฮ่องกง ส่งผลให้การระดมทุนของบริษัทจีนยากลาบากมากขึ้น
ทั้งนี้ ทาง Allianz มองว่านโยบายของรัฐบาลจีนยังคง Support อุตสาหกรรมที่มีความสาคัญต่อเศรษฐกิจจีนใน
อนาคต ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม Semiconductor, รถยนต์ไฟฟ้า, พลังงานทดแทน หรือเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
เป็นต้น ซึ่งอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ทาง Allianz กาลังลงทุนอยู่

ตัวอย่างหลักทรัพย์ที่ถือครองสูงสุด 3 อันดับแรก
ชือ่ หลักทรัพย์
CONTEMPORARY
AMPEREX TECHN

WILL SEMICONDUCTOR

YUNNAN ENERGY
NEW MATERIAL

อุตสาหกรรม

เหตุผลในการลงทุน

Industrials

ผู้ผลิตแบตเตอรี่ลเิ ธียมไออนชัน้ นาของโลกซึง่ เป็นแหล่งพลังงานของรถยนต์
ไฟฟ้า โดยบริษทั มีการขยายกาลังการผลิตที่แข็งแกร่งซึ่งจะช่วยสนับสนุนการ
เติบโตของรายได้ ในอนาคต

Information
Technology

ผู้นาด้านการผลิตเซมิคอนดัคเตอร์ในจีนซึง่ ได้ประโยชน์จากความต้องการด้าน
เซ็นเซอร์รปู ภาพบนมือถือสมาร์ทโฟนที่เพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งบริษทั ยังมีส่วนแบ่งทาง
การตลาดที่มากขึน้ จากคู่แข่งต่างชาติอกี ด้วย

Materials

ผู้เชี่ยวชาญในการผลิตและจัดจาหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์กระดาษและฟิล์ม
พลาสติก โดยมีผลิตภัณฑ์ เช่น ฟิลม์ ฉนวนแบตเตอรีล่ ิเธียม ฟิล์มโพลีโพรพิลีน
เชิงแกนสองแกน กล่องบรรจุภัณฑ์ ฉลากบุหรี่ ผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์ปลอด
เชื้อ และกระดาษพิเศษ (กระดาษป้องกันการปลอมแปลงด้วยเลเซอร์ กระดาษ
เคลือบโดยตรง และกระดาษเคลือบ เป็นต้น)

ที่มา: Allianz Global Investors (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 64)
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สาหรับรายละเอียดข้อมูลกองทุนรวมหลัก สามารถดูเพิ่มเติมได้ดังนี้
https://lu.allianzgi.com/en-gb/our-funds/funds/list/allianz-china-a-shares-pt-usd

“ผูล้ งทุนต้องทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงือ่ นไขผลตอบแทน และความเสีย่ ง ก่อนตัดสินใจลงทุน”
ผูล้ งทุนจะมีความเสีย่ งในด้านอัตราแลกเปลีย่ น ความผันผวนจากอัตราแลกเปลีย่ นระหว่างสกุลเงินของกองทุนรวม
หลัก และสกุลเงินบาท อาจทาให้ผลู้ งทุนได้รบั เงินคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริม่ แรกเมือ่ มีการขายคืนหน่วยลงทุน
อย่างไรก็ดี กองทุนนีม้ ีการป้องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ นตามดุลยพินจิ ของผูจ้ ดั การกองทุน ในกรณีที่
กองทุนไม่ได้มนี โยบายป้องกันความเสีย่ งอัตราแลกเปลีย่ นทัง้ จานวน ผูล้ งทุนอาจจะขาดทุนหรือจะได้รบั กาไรจาก
อัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนตา่ กว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
“กองทุนรวมนีล้ งทุนกระจุกตัวในสาธารณรัฐประชาชนจีน ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสีย่ งของ
พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย”
เอกสารนีม้ ใิ ช่หนังสือชีช้ วน และจัดทาขึน้ เพือ่ ให้ขอ้ มูลเป็นการทัว่ ไปเท่านัน้ และหากท่านมีขอ้ สงสัยหรือต้องการ
ข้อมูลเพิม่ เติมหรือหนังสือชีช้ วน โปรดติดต่อ บมจ. หลักทรัพย์จดั การกองทุนกรุงไทย เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์
ทาวเวอร์ ชัน้ 32 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร. 02-686-6100 ต่างจังหวัด
โทรฟรี 1-800-295-592 www.ktam.co.th หรือผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของกองทุน
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