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CEO TALK

สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่านค่ะ

เข้าสู่โค้งสุดท้ายของปี 2564 กันแล้วนะคะ หลายท่านคงก�ำลังเริ่มวางแผนภาษีกันแล้ว
TRUST Newsletter ฉบับนี้เลยขอน�ำเสนอ “ทริคการเลือกกองทุนลดหย่อนภาษีสร้างก�ำไรงาม”
มาช่วยให้ท่านผู้อ่านที่ก�ำลังลังเลใจระหว่างกองทุน RMF หรือกองทุน SSF ว่ากองทุนไหนที่ “ใช่”
เหมาะกับเป้าหมาย สไตล์การลงทุน และมีนโยบายการลงทุนทีเ่ หมาะสมกับความเสีย่ งทีท่ า่ นรับได้
บลจ.ทิสโก้ยงั คงเดินหน้าน�ำเสนอกองทุนทีม่ นี โยบายการลงทุนในธุรกิจแห่งอนาคตอย่างต่อเนือ่ ง
ล่าสุดได้เปิดเสนอขายกองทุน TISCO FinTech Fund (TFINTECH) มีนโยบายลงทุนในธุรกิจ
ฟินเทคหรือเทคโนโลยีทางการเงินทั่วโลก คลื่นลูกใหม่ที่ก�ำลังเฟื่องฟูตามพฤติกรรมการใช้จ่าย
ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมไร้เงินสดและการด�ำเนินธุรกิจของสถาบันการเงินด้วย
นวัตกรรมใหม่
กองทุนนีย้ งั มีความโดดเด่นตรงที่ BlackRock บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวมยักษ์ใหญ่
ของโลกเป็นผูบ้ ริหารและจัดการกองทุนหลัก ช่วยให้นกั ลงทุนมัน่ ใจได้ยงิ่ ขึน้ ว่า เงินลงทุนของท่าน
จะได้ รั บ การบริ ห ารจั ด การให้ ง อกเงยโดยผู ้ จั ด การกองทุ น ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญระดั บ โลก
ส่วนรายละเอียดกองทุนนี้จะเป็นอย่างไร สามารถติดตามอ่านได้ในคอลัมน์ Investment Tips ค่ะ
นอกจากนี้ ภายในเล่มทีมผู้จัดการกองทุนทิสโก้ ยังมาอัปเดตสถานการณ์เศรษฐกิจและ
การลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลก พร้อมธีมการลงทุนที่น่าสนใจมาให้ท่านได้อ่านด้วยนะคะ แต่ไม่ว่า
สถานการณ์ข้างหน้าจะเป็นอย่างไร เรายังเชื่อมั่นว่าโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีก็ยังมีให้
ค้นหาอยู่ตลอดค่ะ
ในปี 2565 ถือเป็นฤกษ์งามยามดีที่ บลจ.ทิสโก้ จะปรับโฉมช่องทางการน�ำเสนอ TRUST
Newsletter จากสือ่ สิง่ พิมพ์ไปสูร่ ปู แบบของเว็บไซต์ www.tiscoasset.com และ LINE @tiscomyfunds
ซึง่ จะช่วยให้ผอู้ า่ นเข้าถึงข้อมูลและบทวิเคราะห์ตา่ งๆ ได้งา่ ยและทันต่อสถานการณ์มากขึน้ โดยที่
เนื้อหาสาระยังคงเข้มข้น พร้อมการน�ำเสนอกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
มาให้ท่านได้เลือกสรรก่อนใคร เพื่อให้ทุกท่านไม่พลาดทุกจังหวะการลงทุนค่ะ
ท้ายนี้ ขอขอบคุณท่านผู้อ่านที่ติดตาม TRUST Newsletter มาตลอด 53 ฉบับ และเพื่อเป็น
การขอบคุณ บลจ.ทิสโก้ ขอมอบของขวัญเล็กๆ น้อยๆ โดยท่านสามารถร่วมสนุกได้ เพียงแค่
สแกนคิวอาร์โค้ดตอบแบบสอบถามด้านปกหลังของเล่มค่ะ
แล้วพบกันใหม่บนแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะ
ภาวิณี องค์วาสิฏฐ์
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บลจ.ทิสโก้
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เจาะทริคเลือกซื้อกองทุน
ลดหย่อนภาษี สร้างก�ำไรงาม
เริ่มใกล้สิ้นปีเข้ามาทุกทีแล้วนะคะ เชื่อว่าตอนนี้หลายๆ ท่าน
คงก�ำลังเริ่มมองหาการลงทุนเพื่อน�ำมาหักลดหย่อนภาษีกันอยู่
ซึ่งในปัจจุบัน กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ก็นับเป็นอีกตัวช่วยส�ำหรับคนที่อยาก
ลงทุนและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีไปพร้อมๆ กัน โดยทั้ง
SSF และ RMF ต่ า งก็ มี น โยบายการลงทุ น ที่ ห ลากหลาย
ทั้งนโยบายตราสารหนี้ กองทุนผสม กองทุนหุ้นไทย และกองทุน
หุ้นต่างประเทศ หากตอนนี้ใครยังนึกไม่ออกว่าควรจะลงทุนใน
SSF หรือ RMF ดี หรือใครยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกนโยบาย
การลงทุนแบบไหน บลจ.ทิสโก้มีทริคในการเลือกกองทุนดีๆ
มาฝากกันค่ะ

แล้วเราควรลงทุนใน SSF หรือ RMF ดี?

ด้วยเงื่อนไขทางภาษีที่ก�ำหนดให้การลดหย่อนภาษีจากการ
ลงทุนใน SSF, RMF และกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอื่นๆ
รวมอยู่ในวงเงินเดียวกัน คือไม่เกินปีละ 5 แสนบาท ท�ำให้
หลายคนตัดสินใจไม่ถกู ว่าจะเลือกลงทุนในกองทุนไหนดี แนะน�ำให้
พิจารณาเลือกลงทุนจากหลายๆ ปัจจัย ดังนี้ค่ะ
• เป้าหมายการลงทุน ส�ำหรับใครที่ตั้งใจจะออมเงินก้อนนี้
ไว้เพื่อใช้จ่ายหลังเกษียณ การลงทุนใน RMF ถือว่าเป็น
กองทุนที่ตอบโจทย์ได้ดีทีเดียวค่ะ ด้วยเงื่อนไขทางภาษี
ทีท่ ำ� ให้เราสามารถน�ำเงินออกมาได้ตอนอายุ 55 ปีบริบรู ณ์
ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่หลายๆ ท่านเกษียณอายุพอดี แต่หาก
ใครมองว่าระยะเวลาการลงทุนของเราไม่ได้ยาวขนาดนัน้
ต้องรู้ก่อนว่า SSF ต่างกับ RMF อย่างไร?
การลงทุนใน SSF ก็จะเป็นทางเลือกที่เหมาะกว่า เพราะ
จริงๆ แล้วทั้ง SSF และ RMF ถือเป็นกองทุนรวมที่สามารถ
เงือ่ นไขการลงทุนก�ำหนดให้ลงทุนเพียงแค่ 10 ปีเท่านัน้ ค่ะ
น�ำไปลดหย่อนภาษีทงั้ คูค่ ะ่ ความแตกต่างหลักๆ ของทัง้ 2 กองนี้
• แหล่งที่มาของเงินลงทุน ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ควรน�ำมา
จะอยู่ตรงเงื่อนไขการเข้าลงทุน และระยะเวลาที่ขายกองทุนได้
พิจารณาเลือกซื้อกองทุนค่ะ ซึ่งถ้าหากว่าเงินที่น�ำมา
ซึ่งสรุปได้ดังตารางด้านล่างนี้ค่ะ
ลงทุนมาจากรายได้ที่ไม่แน่นอน อย่างเช่น เงินโบนัส
ค่าคอมมิชชัน หรือเงินได้พิเศษ การลงทุนใน SSF ก็อาจ
กองทุนรวมเพื่อการออม
กองทุนรวม
จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า เนื่องจากเป็นกองทุนที่ไม่จำ� เป็น
(SSF)
เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
ต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปี ลงทุนปีไหนก็นำ� ไปหักลดหย่อน
ลดหย่อนได้สงู สุด
ไม่เกิน 30% ของรายได้ ไม่เกิน 30% ของรายได้
พึงประเมิน และไม่เกิน
พึงประเมิน และไม่เกิน
ได้ในปีนนั้ แต่ถา้ หากเงินก้อนนัน้ มาจากรายได้ประจ�ำหรือ
200,000 บาท และเมื่อ
500,000 บาท และเมื่อ
เงินเดือน ก็สามารถเลือกลงทุนใน RMF ได้ เพราะเป็น
รวมกับการลงทุนการออม รวมกับการลงทุนการออม
เพื่อการเกษียณอายุอื่นๆ เพื่อการเกษียณอายุอื่นๆ
กองทุนที่ต้องมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องทุกปีค่ะ
ต้องไม่เกิน 500,000 บาท ต้องไม่เกิน 500,000 บาท
• อายุ ส�ำหรับคนที่อายุน้อยกว่า 45 ปี การลงทุนใน SSF
ไม่จ�ำเป็นต้องซื้อทุกปี
ซื้อต่อเนื่องทุกปี
ความต่อเนื่อง
จะขายได้เร็วกว่า RMF ขณะที่ผู้ลงทุนที่มีอายุ 45-50 ปี
ในการลงทุน
อายุที่จะถือครอง SSF และ RMF จะใกล้เคียงกันมาก
ระยะเวลาถือครอง
ถือครบ 10 ปี
ครบ 5 ปี และอายุครบ 55 ปี
(นับแบบวันชนวัน)
(นับแบบวันชนวัน)
ในกรณีนี้จะเลือกซื้อ SSF หรือ RMF ก็ได้ค่ะ แต่ถ้าหาก
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหลักทรัพย์ได้ทุกประเภท ทั้งในประเทศ
คุณมีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป การลงทุนใน RMF ก็จะ
และต่างประเทศ
ถือครองสั้นกว่า SSF เพราะลงทุนเพียงแค่ 5 ปี ก็จะ
ปีที่ ใช้สิทธิลดหย่อนได้ 2563-2567
ตั้งแต่ 2563 เป็นต้นไป
สามารถขายหน่วยลงทุนที่ถืออยู่ทั้งหมดได้แล้วค่ะ
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เลือกได้แล้วว่าจะลงทุนกองทุนอะไร
แต่ก็ยังตัดสินใจไม่ถูกว่าจะลงทุนในนโยบายไหนดี?

เรื่องนี้ต้องขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การลงทุนและความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้ของแต่ละบุคคลเป็นหลักค่ะ ถ้าหากคุณเป็นคนที่
ต้องการผลตอบแทนจากการลดหย่อนภาษีเป็นหลัก ผลตอบแทน
จากการลงทุนไม่ต้องเยอะ กลัวการขาดทุน แนะน�ำให้ลงทุน
ในกองทุนตราสารหนี้ โดยกองทุนตราสารหนี้ของ บลจ.ทิสโก้
เน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหรือหุน้ กูภ้ าคเอกชนทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือ
ระดับ A- ขึ้นไป ความผันผวนต�่ำ มีความมั่นคงสูง อย่างเช่น
กองทุน TISCO Fixed Income Select Fund (Class SSF) และ
TISCO Fixed Income RMF
ส� ำ หรั บ ผู ้ ท่ี ก ลั ว ความเสี่ ย งแต่ ก็ ยั ง อยากได้ ผ ลตอบแทน
ในระยะยาวที่มากกว่าเงินฝากและเงินเฟ้อ แนะน�ำให้ลงทุน
ในกองทุนผสมที่มีนโยบายการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลาย
ทั้งในตราสารหนี้ หุ้น รวมถึงกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน
อย่างเช่น กองทุน TISCO Income Plus Fund (Class SSF) และ
TISCO Income Plus RMF ค่ะ
สุดท้าย ส�ำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงได้ ต้องการทั้งผลตอบแทน
จากการลดหย่อนภาษีและอยากเพิม่ โอกาสทีจ่ ะได้รบั ผลตอบแทน
สู ง ขึ้ น แนะน� ำ ลงทุ น ในกองทุ น ที่ มี น โยบายลงทุ น ในหุ ้ น ค่ ะ
โดยบลจ.ทิสโก้มีกองทุนหุ้นให้เลือกหลากหลายทั้งหุ้นไทยและ
หุ้นต่างประเทศ
กองทุนหุ้นไทยที่หลายท่านรู้จักกันดีอย่างกองทุน TISCO
Strategic Fund ทีไ่ ด้รบั 5 ดาวจาก Morningstar Thailand ติดต่อ
กันหลายปี ปัจจุบันก็ได้เปิดเป็น Class SSF เพื่อให้ลงทุนเพื่อลด
หย่อนภาษีได้แล้วนะคะ กองทุนนี้มีกลยุทธ์การลงทุนแบบ High
Conviction ลงทุนในหุ้น 10-15 ตัว เน้นการเลือกลงทุนเป็น
รายหลักทรัพย์เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุด มีความยืดหยุ่น
ในการปรับกลยุทธ์ตามสภาวะตลาด เป็นกองทุนทีส่ ามารถลงทุน
ในระยะยาวได้คะ่ หรือถ้าใครชอบการลงทุนในหุน้ ปันผล ก็แนะน�ำ
กองทุน TISCO High Dividend Equity RMF ที่เน้นลงทุนในหุ้น
ที่อยู่ในดัชนี SETHD กองทุนนี้ก็ได้รับ 5 ดาวจาก Morningstar
Thailand เช่นกันค่ะ
ส�ำหรับใครที่ อ ยากกระจายการลงทุน ไปยังต่างประเทศ
บลจ.ทิสโก้กม็ กี องทุนให้เลือกลงทุนในหลายตลาดทีม่ ศี กั ยภาพสูง
โดยการลงทุนที่น่าสนใจส�ำหรับการลงทุนระยะยาว อาทิ TISCO
China A-Shares Equity Fund (Class SSF) จากศักยภาพการ
เติบโตที่สูงของจีน บวกกับ Valuation ที่ยังไม่แพงเมื่อเทียบกับ
ตลาดหุ้นขนาดใหญ่อื่นๆ หรือจะเป็นประเทศที่ได้รับประโยชน์
จากการกลับมาเปิดเศรษฐกิจอย่าง TISCO Europe Equity RMF
ที่ ผ ลการด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท จดทะเบี ย นมี แ นวโน้ ม สดใส

มาตรการทางการคลังและการเงินยังสนับสนุนการเติบโตของ
เศรษฐกิจต่อเนื่องในระยะยาว ขณะที่ Valuation ยังไม่แพง
เมื่อเทียบกับตลาดหุ้นสหรัฐฯ
และถ้าหากว่าใครสามารถรับความเสี่ยงได้เพิ่มขึ้นอีกหน่อย
การลงทุนในกองทุนกลุม่ อุตสาหกรรมทีเ่ ป็น Megatrend อย่างเช่น
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีหรืออุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการดูแล
สุขภาพ ก็เป็นอีกทางเลือกที่อยากแนะน�ำค่ะ เนื่องจากกองทุน
ในอุตสาหกรรมเหล่านีม้ แี นวโน้มเติบโตสูงล้อไปกับเทรนของโลก
ยุคใหม่ มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ในระยะยาว กองทุนที่
แนะน�ำได้แก่ TISCO China Technology Equity Fund (Class
SSF), TISCO Technology Equity RMF และ TISCO Global
Healthcare RMF ค่ะ
จะเห็นได้ว่าการเลือกลงทุนใน SSF และ RMF ไม่ได้ยาก
อย่างที่คิดนะคะ นอกเหนือจากเงื่อนไขต่างๆ ของกองทุนแล้ว
เรายังต้องท�ำความเข้าใจกับตัวเองให้ได้ด้วยว่าต้องการลงทุน
เพือ่ อะไร และยอมรับการขาดทุนได้มากน้อยแค่ไหน และอย่าลืมว่า
สิ่งที่ส�ำคัญที่สุดในการลงทุนก็คือ ควรมีการกระจายการลงทุน
ที่เหมาะสม ไม่ลงทุนกระจุกตัวอยู่ ในสินทรัพย์ ใดสินทรัพย์หนึ่ง
หรือตลาดใดตลาดหนึง่ มากจนเกินไป ซึง่ ถ้าหากเรามีความเข้าใจ
และเลือกการลงทุนได้เหมาะสม ก็จะเพิ่มโอกาสในการสร้าง
ผลตอบแทนที่ดี ให้กับพอร์ตการลงทุนในระยะยาว ไปพร้อมกับ
การลดหย่อนภาษีของทุกท่านได้คะ่

หมายเหตุ: ข้อมูลในรายงานนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จ�ำกัด มิได้ยืนยัน
หรือรับรองถึงความถูกต้องหรือสมบูรณ์ โดยความคิดเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานนี้
เป็นเพียงการนําเสนอในมุมมองของบริษทั และเป็นความคิดเห็น ณ วันทีท่ ปี่ รากฏในรายงาน
เท่านัน้ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว ในกรณีทมี่ กี ารเผยแพร่เอกสารต่อบุคคล
ภายนอก บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการนําข้อมูลหรือความคิดเห็นใดๆ ไปใช้ ในทุกกรณี
ผูล้ งทุนควรท�ำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงือ่ นไขผลตอบแทน และความเสีย่ งก่อนตัดสินใจ
ลงทุน กองทุนอาจมีความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ นจากการลงทุนในต่างประเทศ ซึง่ กองทุน
มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน
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PORTFOLIO RECOMMENDATION
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20.0%
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10.9%

50.0%
80.0%

27.2%

CONSERVATIVE
Fixed Income
Asset Class

กองทุนตราสารหนี้
Fixed Income
กองทุนตราสารทุน (ต่างประเทศ)
Global Equities
สหรัฐฯ
ญี่ปุ่น
นอร์ธเอเชีย (จีน ฮ่องกง ไต้หวัน เกาหลีใต้)
อินเดีย
เยอรมนี ยุโรป
กองทุนตราสารทุน (ในประเทศ)
Local Equities
กองทุนทางเลือก
Alternative Investment
REIT
Oil
Gold

32.2%

43.5%

MODERATE
Global Equities

AGGRESSIVE
Local Equities

Alternnative Investment

Conservative
(Weight %)

Moderate
(Weight %)

Aggressive
(Weight %)

กองทุนแนะน�ำ

80%

50%

20%

TISCOFIX

10.9%

27.2%

43.5%

5.7%
1.1%
2.2%
0.0%
2.0%
8.0%

14.1%
2.7%
5.4%
0.0%
4.9%
20.1%

22.6%
4.3%
8.7%
0.0%
7.8%
32.2%

1.1%

2.7%

4.3%

1.1%
0.0%
0.0%

2.7%
0.0%
0.0%

4.3%
0.0%
0.0%

TFINTECH, TGHDIGI
TISCOJP, TISCOJPA
TCHTECH, TISCOCHA
TISCOEU, TISCOGY
TSF

TTHREIT, TISCOGIF-R
TGOLD

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2564

Conservative พอร์ตรักษาเงินต้น

เหมาะส�ำหรับนักลงทุนที่มีความ
ระมัดระวังสูง ยอมรับความเสี่ยงได้
จ�ำกัด แต่ตอ้ งการผลตอบแทนทีส่ งู กว่า
เงินฝากประจ�ำหรือตั๋วแลกเงินทั่วไป
โดยสัดส่วนกองทุนหลักประมาณ 80%
เน้นลงทุนในกองทุนตราสารหนีภ้ าครัฐฯ
หรือเงินฝากและสัดส่วนพอร์ตการลงทุน
ที่เหลือประมาณ 20% จะมีสัดส่วน
ผสมระหว่างกองทุนที่ลงทุนในตลาด
หุ้นต่างประเทศและในประเทศ
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Moderate พอร์ตสมดุล

เหมาะส�ำหรับนักลงทุนที่มีความ
รอบคอบ รั บ ความเสี่ ย งได้ ร ะดั บ
ปานกลาง ดั ง นั้ น พอร์ ต การลงทุ น
จึ ง มี ค วามสมดุ ล ระหว่ า งสิ น ทรั พ ย์
ที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง และสิ น ทรั พ ย์ ที่ มี
ความเสี่ ย งต�่ ำ ดั ง นั้ น พอร์ ต ลงทุ น
จะมี สั ด ส่ ว นของกองทุ น ตราสารหนี้
และกองทุ น ตลาดหุ ้ น ต่ า งประเทศ/
ในประเทศ ที่ระดับประมาณ 50:50

Aggressive พอร์ตเติบโต

เหมาะส� ำ หรั บ นั ก ลงทุ น ที่ รั บ
ความเสี่ ย งและความผั น ผวนของ
การลงทุนได้ในระดับสูง ดังนั้นพอร์ต
การลงทุ น จะมี น�้ ำ หนั ก การลงทุ น
ในตลาดหุ ้ น /การลงทุ น ทางเลื อ ก
ประมาณ 80% และมีสัดส่วนที่เหลือ
ประมาณ 20% ในกองทุนตราสารหนี้

THAI EQUITY MARKET

ลุ้นหุ้นไทยปี 2021

อาจเห็นดัชนี 1,690 จุด
เหตุการณ์สำ� คัญทีเ่ กิดในช่วงไตรมาสที่
3/2564 หลี ก หนี ไ ม่ พ ้ น สถานการณ์
การระบาดเชือ้ ไวรัส COVID-19 สายพันธุ์
Delta ในประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบ
เป็นวงกว้างมากกว่าทุกรอบการระบาด
และกระทบในทุ ก อุ ต สาหกรรมไม่ ม าก
ก็ น ้ อ ย ความสามารถในการฉี ด วั ค ซี น
ให้ทั่วถึงตามไม่ทันกับความเร็วในการ
แพร่ ร ะบาดของไวรั ส สายพั น ธุ ์ ใ หม่
จนน�ำไปสู่ค�ำสั่ง Lockdown ของรัฐบาล
ในหลายพื้ น ที่ ข องประเทศ และเกิ ด
ความกังวลว่า GDP ของไทยในปี 2564
มี โ อกาสที่ จ ะไม่ ส ามารถฟื ้ น ตั ว ได้ จ าก
ระดับในปีที่แล้ว
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ปัจจุบัน
ถือว่าค่อนข้างผ่อนคลายเป็นไปในเชิงบวก
มากขึ้น และน่าจะเรียกได้ว่าผ่านจุดต�่ำสุด
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจไปแล้ว สะท้อน
จากการลดลงของจ�ำนวนผู ้ ติดเชื้อและ
ผู้เสียชีวิต COVID-19 รายวัน รวมถึง
อัตราการครองเตียงในระบบสาธารณสุข
ที่ มี แ นวโน้ ม ที่ ดีขึ้ น ส่ ว นส� ำคั ญ อั น หนึ่ ง
เกิ ด จากความสามารถในการกระจาย
วั ค ซี น และฉี ด วั ค ซี น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เพิม่ มากขึน้ กว่ารอบก่อน รวมถึงการปรับตัว
และเรียนรู้ของผู้คนต่อสถานการณ์ต่างๆ
ที่เป็นอยู่ จนท�ำให้ภาครัฐมีแนวโน้มที่จะ
ทยอยผ่อนคลายมาตรการ Lockdown
ต่างๆ เพื่อเปิดเศรษฐกิจอีกครั้ง
และหากพิ จ ารณาถึ ง กรณี ศึ ก ษาใน
ประเทศอื่นๆ ที่เผชิญกับการระบาดของ
ไวรัส COVID-19 สายพันธุ์ Delta ไปก่อน
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หน้ า นี้ จ นสามารถกลั บ มาเปิ ด เมื อ งได้
อีกครั้งหนึ่ง จะพบว่าประเทศไทยก็จะเจอ
กับทางออกเช่นเดียวกับประเทศต่างๆ
เหล่ า นั้ น เมื่ อ ภู มิ คุ ้ ม กั น หมู ่ เ ริ่ ม เกิ ด ขึ้ น
เป็ น ไปตามการระดมฉี ด วั ค ซี น ที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพถื อ ที่ ท� ำ ได้ อ ย่ า งเร่ ง ตั ว
ขึ้ น มากในไทยตอนนี้ แม้ ว ่ า แนวโน้ ม
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจมีโอกาสที่จะใช้
ระยะเวลาหนึ่ ง กว่ า จะกลั บ ไปถึ ง ระดั บ
ก่อนการระบาด (Pre-COVID) อีกครั้ง
ซึ่ ง ส่ ว นหนึ่ ง มาจากปั ญ หาด้ า นอุ ป ทาน
ที่ขาดแคลนในตลาด แต่มองไปข้างหน้า
หลังจากสามารถควบคุมการระบาดได้
แล้ ว เชื่ อ ว่ า สามารถคาดหวั ง มาตรการ
การคลังเพื่อกระตุ้นอุปสงค์ทางเศรษฐกิจ
ได้ ม ากขึ้ น เนื่ อ งจากการอั ด ฉี ด เม็ ด เงิ น
เข้าสู่ระบบในช่วงเวลานั้ นจะท�ำให้ เกิ ด
การหมุนเวียนของเงินได้ดีกว่า
ในส่วนของความกังวลของนักลงทุน
ต่ อ การถอนคั น เร่ ง ในการใช้ ม าตรการ
ทางการเงินแบบผ่อนคลายดูเหมือนว่า
จะเบาลงไป ซึ่งนอกจากสาเหตุที่เชื่อว่า
ตลาดให้ น�้ ำ หนั ก กั บ ความคาดหวั ง ของ
การฟื ้ น ตั ว หลั ง COVID-19 มากกว่ า
แล้ ว นั้ น การสื่ อ สารของธนาคารกลาง
โดยเฉพาะ Fed ถือว่าท�ำได้อย่างเหมาะสม
และให้ความชัดเจนกับตลาดอย่างต่อเนือ่ ง
เป็นระยะ โดยไม่สร้างความตื่นตระหนก
ให้กับตลาดเงินตลาดทุนเหมือนในช่วงปี
2013 ที่ เ ริ่ ม มี ก ารถอนมาตรการ QE
เป็นครั้งแรก ประกอบกับที่นักลงทุนมี
ความคุ้นชินกับมาตรการ QE มากกว่า

ในอดีต โดยล่าสุด Fed ยังคงใช้มาตรการ
QE แม้ จ ะทยอยลดวงเงิ น การเข้ า ซื้ อ
สินทรัพย์ก็ตาม และจะยังคงใช้นโยบาย
ดอกเบี้ยต�ำ่ ต่อไป
โดยภาพรวมแล้วบลจ.ทิสโก้ยังคงมี
มุมมองในเชิงบวกต่อการลงทุนในหุน้ ไทย
ในปี 2021 และมองเป้าหมาย SET Index
ปี 2021 ในกรณีฐาน (Base Case) ทีร่ ะดับ
1,600 จุด และกรณีดีที่สุด (Best Case)
ที่ระดับ 1,690 จุด นอกจากการฟื้นตัว
ในภาพใหญ่ดังที่กล่าวไปในข้างต้นแล้ว
การเคลื่ อ นไหวของบริ ษั ท จดทะเบี ย น
หลังวิกฤตถือเป็นประเด็นน่าสนใจที่ต้อง
ติ ดตาม ไม่ ว ่ าจะเป็ นการเปลี่ ย นแปลง
โครงสร้างการถือหุน้ การเพิม่ ทุนขนาดใหญ่
รวมถึ ง การท� ำ M&A และการร่ ว มทุ น
ระหว่ า งบริ ษั ท ต่ า งๆ โดยให้ น้� ำ หนั ก
การลงทุ น มากกว่ า ตลาดในหุ ้ น กลุ ่ ม
ท่ อ งเที่ ย ว หุ ้ น กลุ ่ ม บรรจุ ภั ณ ฑ์ แ ละ
ปิ โ ตรเคมี กลุ ่ ม พาณิ ช ย์ แ ละค้ า ปลี ก
กลุ่มการเงิน กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม
ชดเชยกับน�ำ้ หนักการลงทุนทีน่ อ้ ยกว่าตลาด
ในกลุม่ ขนส่ง กลุม่ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

DEVELOPED MARKETS STRATEGY

เปิด 2 กลุ่มหุ้นเด็ดน่าลงทุน
ในสหรัฐฯ และยุโรป

ในช่วงครึ่งปีแรก เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว
ฟื้นตัวได้ดีหลังจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
COVID-19 ในปีทแี่ ล้ว โดยเฉพาะในกลุม่ ประเทศทีม่ กี ารฉัดวัคซีน
ที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นวงกว้าง ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ฟืน้ ตัวได้ดี เช่น สหรัฐฯ และหลายๆ ประเทศในยุโรป อย่างไรก็ตาม
การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 สายพันธุ์ Delta
ส่ ง ผลให้ แ นวโน้ ม การฟื ้ น ตั ว ของเศรษฐกิ จ ในไตรมาสที่ 3
ชะลอตัวลงในหลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะในสหรัฐฯ ที่มาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจหลายมาตรการก�ำลังจะสิ้นสุดลง นอกจากนี้
ในช่วงปลายปีมีแนวโน้มว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจประกาศ
ลดวงเงินส�ำหรับมาตรการ Quantitative Easing (QE) หลังจาก
ตัวเลขเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึน้ และเศรษฐกิจฟืน้ ตัวได้ตามเป้าหมาย
ซึง่ จะส่งผลให้สภาพคล่องในระบบเริม่ ลดลงและอาจท�ำให้เศรษฐกิจ
ชะลอตัวลงในระยะถัดไป
ในส่วนของตลาดหุ้น การลงทุนในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว
ให้ผลตอบแทนค่อนข้างดี นับจนถึงช่วงต้นเดือนกันยายน ในขณะที่
ตลาดหุน้ ญีป่ นุ่ ปรับตัวสูงขึน้ ภายหลังนายกรัฐมนตรีประกาศลาออก
โดยตลาดคาดว่านายกฯ คนใหม่จะมีการกระตุน้ เศรษฐกิจเพิม่ เติม
เราคิดว่ามีโอกาสทีต่ ลาดหุน้ จะผันผวนอีกครัง้ ในช่วงปลายปีนี้
จากแนวโน้มการลดวงเงิน QE ของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ระดับ
Valuation ของตลาดยังมีแนวโน้มปรับตัวลดลงเข้าใกล้ค่าเฉลี่ย
10

ระยะยาวมากขึ้นเรื่อยๆ ตาม Earnings ของตลาดที่เติบโต
ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งหาก Earnings ของบริษัท
ในตลาดยังคงเติบโตได้ต่อ เรามองว่าการผันผวนจะเป็นเพียง
เหตุการณ์ชั่วคราว ก่อนที่ Earnings จะเป็นปัจจัยที่สนับสนุน
ผลตอบแทนในตลาดในระยะถัดไป
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ให้ผลตอบแทนมากกว่า 18% ตั้งแต่ต้นปี
จนถึงช่วงต้นเดือนกันยายน น�ำโดยหุ้นในกลุ่ม Cyclicals เช่น
กลุ่ม Financials ที่ให้ผลตอบแทนดีตลอดช่วงครึ่งแรกของปี
ก่อนที่หุ้นกลุ่ม Technology และ Healthcare จะฟื้นตัวขึ้นมาได้
ในช่วงเดือนมิถุนายนเป็นต้นมา
จากราคาของหุ้นในตลาดที่ปรับตัวขึ้นมาสูง เมื่อพิจารณา
แนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี เรามี
มุมมองเป็นกลางต่อตลาดหุน้ สหรัฐฯ โดยมองว่ามีโอกาสผันผวน
สูงขึน้ ในช่วงทีธ่ นาคารกลางก�ำลังจะประกาศลดวงเงิน QE ในช่วง
ปลายปี อย่างไรก็ตาม เรามีมมุ มองเป็นบวกกับกลุม่ อุตสาหกรรม
Healthcare ที่ยังมีระดับ Valuation น่าสนใจกว่าหุ้นในตลาด
รวมถึงมี Sensitivity ต่อการเคลื่อนไหวของ Bond Yields
ค่อนข้างต�ำ ่ โดยเรามองว่า Bond Yields ในช่วงทีเ่ หลือของปีมีโอกาส
ที่จะปรับตัวสูงขึ้นและสร้างความผันผวนต่อตลาดหุ้นอีกครั้ง

แผนภาพที่ 1: ระดับ PE Ratio ของหุ้นกลุ่ม Healthcare
เทียบกับบริษัทขนาดใหญ่ 500 อันดับแรกในสหรัฐฯ
1.8

Fwd PE: Health Care Relative to Top 500
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ที่มา: Morgan Stanley Research

อีกประเด็นที่ยังต้องติดตามใกล้ชิดคือมาตรการเพิ่มอัตรา
ภาษีนิติบุคคล ซึ่งจะส่งผลต่อก�ำไรของบริษัทในตลาด หากไม่มี
มาตรการเพิ่มอัตราภาษี เรามองว่าก�ำไรของบริษัทในตลาด
สหรัฐฯ ในปีหน้าน่าจะเพิ่มขึ้นราว 10% จากปีนี้ อย่างไรก็ตาม
หากมีการปรับเพิ่มอัตราภาษี ก�ำไรของบริษัทที่จะลดลงก็จะ
ส่งผลให้ผลตอบแทนในตลาดที่เราคาดหวังไว้ลดลงตามไปด้วย
ซึ่งล่าสุดพรรค Democrat เสนอให้เพิ่มอัตราภาษีน้อยกว่าที่
ประธานาธิบดี Biden ต้องการ เรามองว่าอาจท�ำให้ความกังวล
ในด้านดังกล่าวลดน้อยลงไป

2011

2016

2021

ทีส่ ำ� คัญมาจากสัดส่วนหุน้ ในกลุม่ เติบโตสูง เช่น กลุม่ Technology
ในยุ โรปมี น้ อ ยกว่ า อย่ างไรก็ ตาม จากแนวโน้ ม การเติ บ โต
ของการใช้พลังงานทางเลือก หรือ Renewables ในยุโรปที่ก�ำลัง
เพิ่มขึ้น ประกอบกับการที่กลุ่มผู้น�ำประเทศในภูมิภาคยุโรป
มี ค วามตื่ น ตั ว เรื่ อ งดั ง กล่ าว ท� ำ ให้ เรามองว่ า กลุ ่ ม บริ ษัทที่ มี
การด�ำเนินการเกีย่ วข้องกับพลังงานทางเลือกในยุโรป มีศกั ยภาพ
ในการเติบโตสูง จึงเป็นตัวเลือกการลงทุนที่น่าสนใจในระยะยาว

ตลาดหุ้นยุโรป
เรายังคงมุมมองเป็นบวกต่อตลาดยุโรปต่อไป แม้วา่ สถานการณ์ แผนภาพที่ 2: ประมาณการอัตราการเติบโต
การระบาดของ Delta จะเร่งตัวขึน้ แต่ในภาพรวมความเป็นไปได้ เฉลี่ยต่อปี (CAGR) ของหุ้นในกลุ่มต่างๆ
2023/2019 CAGR (Median)
ในการที่จะต้องปิดเมืองเพื่อลดกิจกรรมทางสังคมอีกครั้งยังต�่ำ
600
ในขณะที่ระดับ Valuation ของตลาดหุ้นยุโรปยังคงน่าสนใจ 16 STOXX
EU Renewables
AC World
14
โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับฝั่งตลาดสหรัฐฯ ในขณะที่การฟื้นตัว 14 MSCI
Nasdaq 100
12
12 12
ของเศรษฐกิจยังคงด�ำเนินต่อไป โดยเรามองว่าธนาคารกลางยุโรป 12 Global Renewables11
10
จะเริม่ เพิม่ ความเข้มงวดของนโยบายการเงินช้ากว่าทางฝัง่ สหรัฐฯ 10
ท�ำให้ยังไม่มีความกังวลเรื่องสภาพคล่องที่จะลดลงไปในเร็วๆ นี้ 8
7
7 7
6
นอกจากนี้ เรามองว่าตลาดหุ้นยุโรปมีสัดส่วนหุ้นที่เป็นกลุ่ม 6
5
5
4 4
Cyclicals สูง มีโอกาสทีจ่ ะได้ประโยชน์จากการปรับตัวสูงขึน้ ของ 4
2
Bond Yields ในช่วงที่เหลือของปี
2
ในระยะยาว เรามองว่ายุโรปมีความน่าสนใจเพิม่ ขึน้ เมือ่ เทียบกับ 0
Sales
EBITDA
EBIT
ในช่วงที่ผ่านมา แม้ว่าก�ำไรของบริษัทในยุโรปเติบโตไม่สูงเท่า
หุ้นในตลาดสหรัฐฯ ในสองสามปีที่ผ่านมา โดยความแตกต่าง ที่มา: Goldman Sachs Global Investment Research

15
13
10
8
5

EPS
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ลงทุนหุ้นจีน

ต้องใช้กลยุทธ์ Selective
หลังจากที่เศรษฐกิจโลกได้ฟื้นตัวอย่างมีนัยยะแล้วในช่วง
ครึง่ ปีแรกของปี เราคาดว่าเศรษฐกิจโลกนัน้ น่าจะได้ผา่ นจุดสูงสุด
ไปแล้ว โดยเห็นได้จากการที่เศรษฐกิจในประเทศหลักต่างๆ
เติบโตได้ช้าลง เช่น เศรษฐกิจจีนในไตรมาส 2 ที่ขยายตัวได้
7.9% YoY ต�ำ่ กว่าไตรมาสแรกทีข่ ยายตัวได้ 18.3% YoY นอกจาก
การชะลอตั ว ลงของเศรษฐกิ จ โลกแล้ ว ประเทศในกลุ ่ ม EM
ยังเผชิญกับปัญหาการระบาดของไวรัสสายพันธุ์ Delta ซึง่ ปัญหา
ต่างๆ เหล่านีส้ ง่ ผลให้ดชั นี Composite PMI ของประเทศกลุม่ EM
ส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง และอยู่ในระดับต�่ำกว่า 50 โดยดัชนี

Caixin Composite PMI ของจีนในเดือนสิงหาคมปรับตัวลดลง
5.9 จุด เป็น 47.2 จุด อย่างไรก็ตามเรายังมองว่ากลุ่มประเทศ
EM จะยังคงการผ่อนคลายนโยบายการเงินและการคลัง เนือ่ งจาก
ระดับอัตราเงินเฟ้อในกลุ่ม EM ยังอยู่ในระดับต�่ำ โดยต�่ำกว่า
สหรัฐฯ ถึง 2.5%
ในส่วนของการลงทุนในตลาดหุ้น EM เรามีมุมมองเป็นลบ
ในระยะสัน้ ถึงกลาง เนือ่ งจากยังคงมีปจั จัยเสีย่ งเรือ่ งนโยบายของ
รัฐบาลจีนที่จะออกมาควบคุมบริษัทขนาดใหญ่ ทั้งในเรื่องของ
ความเหลื่อมล�ำ้ ทางรายได้ การผูกขาดตลาด การปกป้องข้อมูล

แผนภาพที่ 1: ดัชนี Composite PMI เดือนสิงหาคมของประเทศหลักส่วนใหญ่ชะลอตัวลง
หลังท�ำจุดสูงสุดไปแล้วในช่วงก่อนหน้านี้
Composite PMI (PMI Minus 50)
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ที่มา: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

12

Italy

2
-0.7

-10.0

Spain

Germany
Eurozone

8
5.0

Expanding & Rising

EM

-6

Japan

-10

Contracting & Falling

-5

0

Contracting & Rising

PMI Change VS Previous Month

5

10

ส่วนบุคคล และความมั่นคงของชาติ ถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมานั้น
นโยบายต่างๆ ทีอ่ อกมาท�ำให้ราคาหุน้ ในกลุม่ บริษทั Technology
ขนาดใหญ่ เช่น Tencent, Alibaba, Meituan, Pinduoduo และ
กลุ่มบริษัท After School Tutoring เช่น TAL Education,
New Oriental Education ปรับตัวลงแรง
แต่เรายังคงมองว่าความเสี่ยงยังคงมีอยู่หลังจากรัฐบาลจีน
ได้มกี ารผลักดันนโยบาย “Common Prosperity” โดยให้ความส�ำคัญ
กับการลดความเหลื่อมล�้ำทางชนชั้น และการเพิ่มจ�ำนวนของ
ชนชั้นกลาง เช่น การที่ China’s Supreme People’s Court
ออกมากล่าวว่า การท�ำงานแบบ “996” (ท�ำงาน 9.00-21.00 น.
6 วันต่ออาทิตย์) นั้นผิดกฎหมาย หรือการที่หน่วยงานภาครัฐ
ได้พูดถึงรายได้และสวัสดิการของพนักงานส่งอาหาร นโยบายนี้
แผนภาพที่ 2: ประมาณการก�ำไรบริษัท Internet
ถูกปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง
MXCN EPS Revision (Average of 2021/22 EPS, CNY), %
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ท�ำให้บริษัทเอกชนต่างๆ อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนโยบาย
และเพิ่ ม รายจ่ า ยในหลายๆ ส่ ว นเพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า บริ ษั ท นั้ น
ปฏิ บั ติ ต ามนโยบายของรั ฐ บาล ซึ่ ง การเปลี่ ย นแปลงเหล่ า นี้
อาจจะส่งผลให้ความสามารถในการท�ำก�ำไรของบริษัทเหล่านี้
เติบโตได้น้อยลง
อย่างไรก็ตามเรามองว่านโยบายของรัฐบาลจีนในปัจจุบัน
จะสามารถท�ำให้เศรษฐกิจจีนเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพมากขึน้
และคาดว่าการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ นัน้ ไม่นา่ จะได้รบั
ผลกระทบ เนื่องจากตลาดภายในประเทศจีนมีขนาดใหญ่มาก
มีทรัพยากรเพียบพร้อมทั้งในแง่ของบุคลากรและเงินทุน อีกทั้ง
ประเทศจีนยังถูกกดดันในเรื่องของสินค้าเทคโนโลยีจากทาง
สหรัฐฯ ท�ำให้จนี นัน้ ต้องหันมาพึง่ ตัวเองมากขึน้ ดังนัน้ เราจึงมองว่า
ในระยะยาวการลงทุนในประเทศจีนยังคงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถ
มองข้ามไปได้
ถึงแม้วา่ โดยรวมนัน้ เราจะมองว่าตลาดจีนจะได้รบั แรงกดดัน
ในระยะสั้นถึงกลาง เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่มีการออกกฎ
ระเบียบใหม่ๆ มาควบคุมบริษัทเอกชนมากขึ้น แต่ถ้าเราดูถึง
รายละเอียดในแผนพัฒนาฯ 5 ปีฉบับที่ 14 แล้ว (แผนภาพที่ 3)
เราจะเห็ นได้ ชัดเจนมากขึ้ นว่ านอกจากธุ รกิ จ ที่ จ ะโดนก�ำกั บ
และตรวจสอบมากขึ้น เช่น Platform ขนาดใหญ่ที่มีการผูกขาด
โรงเรียนกวดวิชา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ ยังมีธรุ กิจบางชนิด
ที่จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลมากขึ้น เช่น กลุ่ม Hard
Technology (Semiconductor), Cloud Computing, AI, Internet
Securities, Renewable Energy, Bio-related Technology
ซึ่งถ้าต้องการลงทุนในจีนในระยะสั้นถึงกลางนั้นอาจจะต้องเน้น
การท� ำ Selective มากขึ้ น และเน้ น ลงทุ น ในกลุ ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ
การสนับสนุนในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 14

ที่มา: FactSet, Goldman Sachs GIR

แผนภาพที่ 3: The 14th Five-Year Plan: กลุ่มธุรกิจที่จะได้รับการสนับสนุนและกลุ่มธุรกิจที่จะโดนก�ำกับเพิ่มเติม

ที่มา: 14th Five-Year Plan, Goldman Sachs GIR
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กองทุน TFINTECH

การลงทุนในโลกนวัตกรรมทางการเงินยุคใหม่
ที่ก�ำลังก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่ง
ในการใช้ชีวิตของคนคนไทยหรือผู้คนทั่วโลกในปัจจุบันนั้น
ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าพฤติกรรมทางการเงินที่มีความเกี่ยวข้องกับ
เงินสดนัน้ ลดจ�ำนวนลงเรือ่ ยๆ โดยสิง่ ทีเ่ ข้ามาทดแทนก็คอื นวัตกรรม
ทางการเงินต่างๆ ที่นับวันจะยิ่งมีบทบาทในชีวิตของผู้คนและ
บทบาทในโลกการเงินเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เช่น การที่เราซื้อของ
ผ่านทาง Application ต่างๆ โดยไม่ใช้เงินสด การใช้บตั รเครดิตในการ
ช�ำระเงิน หรือแม้กระทัง่ ธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ทีเ่ ราท�ำกับธนาคาร
โดยโลกการเงินยุคใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมนั้นสามารถเกิดขึ้นได้
ก็ด้วยการน�ำเอาโลกของเทคโนโลยีเข้ามาผสานเข้ากับโลกของ
การเงิน Financial + Technology หรือที่เรียกว่า “Fintech” นั่นเอง
ซึง่ ถึงแม้ดเู หมือนว่า Fintech จะมีบทบาทส�ำคัญในชีวติ ปัจจุบนั
ของเราอยู่แล้วแต่ศักยภาพในการเติบโตของ Fintech นั้นยังมีอยู่
อีกมาก ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศสหรัฐฯ ที่ได้ชื่อว่าเป็นประเทศ
ผู้น�ำทางด้านเทคโนโลยีนั้นปรากฏว่าจ�ำนวนการท�ำธุรกรรมโดยที่
ไม่ได้ใช้เงินสดยังมีเพียงไม่ถงึ 50% จากข้อมูลในช่วงเดือนมกราคม
ที่ผ่านมา หรืออย่างในอินเดียประเทศที่คาดว่าจะก้าวขึ้นมาเป็น
ประเทศทีม่ จี ำ� นวนประชากรมากทีส่ ดุ ในโลกในระยะข้างหน้าพบว่า
มีเพียงแค่ประชากร 3 คนใน 100 คนที่มีบัตรเครดิต เทียบกับจีน
ทีป่ ระชากรจ�ำนวน 42 คนจาก 100 คนทีม่ บี ตั รเครดิต ตัวเลขเหล่านี้
ก็คงพอจะท�ำให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนว่าศักยภาพในการเติบโต
ของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Fintech นั้นยังมีมากเพียงใด
โดย บลจ.ทิสโก้กไ็ ด้มองเห็นโอกาสการลงทุนในธุรกิจ Fintech
ด้วยการเสนอขายกองทุนเปิด TISCO FinTech Fund (TFINTECH)
ความเสี่ยงระดับ 6 โดยมีนโยบายลงทุนใน BGF FinTech Fund
(กองทุนหลัก) ที่เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลกที่มีรายได้
จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Fintech

คุณสวภพ ยนต์ศรี
Senior Wealth Manager

ส�ำหรับตัวอย่างหุน้ ของบริษทั ทีอ่ ยูใ่ นกองทุนหลักนัน้ มีทงั้ บริษทั
ยักษ์ใหญ่ที่เราคุ้นชื่อรู้จักกันเป็นอย่างดี ยกตัวอย่างเช่น VISA ผู้นำ�
ทางด้านทางด้านระบบ Digital Payment ผูอ้ ยูเ่ บือ้ งหลังกาช�ำระเงิน
ผ่านทั้งบัตรเดบิตและเครดิตที่ใช้งานกันอยู่ทั่วโลก ซึ่งปริมาณ
การช�ำระเงินผ่าน VISA นั้นมีมากกว่า 8.8 ล้านล้านเหรียญดอลลาร์
สหรัฐฯ ต่อปี และมีเครือข่ายร้านค้าสูงถึงกว่า 40 ล้านรายใน 200
ประเทศทั่วโลก
นอกจากนี้ หุน้ ทีก่ องทุนหลักลงทุนยังมีบริษทั ทีเ่ ราอาจจะไม่เคย
รู้จักได้ยินชื่อมาก่อนแต่ถือเป็นผู้น�ำในธุรกิจ Fintech เช่น บริษัท
Kaspi.kz ที่ถือเป็นเจ้าของ Super App ในประเทศคาซัคสถาน
ที่มีฟีเจอร์ทั้งการซื้อของ ช�ำระเงิน และกู้เงินผ่าน Application
ได้ ใน App เดียว โดยปัจจุบันจ�ำนวนผู้ ใช้งาน Kaspi.kz มีสูงถึง
10 ล้านคนต่อเดือน หรือบริษัท Temenos ที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลัง
การปฏิวัติวงการ “Banking” ไปสู่ “Fintech” โดยให้บริการ
Software ที่ใช้ในธุรกิจการเงินการธนาคารมามากกว่า 20 ปี โดยมี
ลูกค้ากว่า 3,000 รายทั่วโลก
ซึ่งหลังจากนี้โลกเทคโนโลยีที่หมุนไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่ง
ก็เป็นเหมือนการการันตีได้เป็นอย่างดีวา่ โลกนวัตกรรมทางการเงิน
ยุคใหม่ หรือ “Fintech” จะหมุนไปข้างหน้าอย่างไม่มีวันย้อนกลับ
เช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าของ Mobile Technology
ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ การที่สกุลเงินต่างๆ ถูกเปลี่ยนเป็น Digital
หรือการเข้ามาของเทคโนโลยี Big Data, Machine Learning และ
Technology Blockchain ก็จะยิ่งช่วยให้ธุรกิจ Fintech เติบโตขึ้น
อย่างรวดเร็วหลังจากนี้ และการลงทุนในกองทุน TFINTECH ก็ถือ
เป็นการสร้างโอกาสเติบโตของเงินลงทุนไปพร้อมกับการเติบโต
ของธุรกิจ Fintech ทีก่ ำ� ลังก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิง่ นัน่ เอง

หมายเหตุ: ข้อมูลในรายงานนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จ�ำกัด มิได้ยืนยันหรือรับรองถึงความถูกต้องหรือสมบูรณ์ โดยความคิดเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานนี้เป็นเพียงการ
นําเสนอในมุมมองของบริษัทฯ และเป็นความคิดเห็น ณ วันที่ที่ปรากฏในรายงานเท่านั้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว ในกรณีที่มีการเผยแพร่เอกสารต่อบุคคลภายนอก
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการนําข้อมูลหรือความคิดเห็นใดๆ ไปใช้ในทุกกรณี ผู้ลงทุนควรท�ำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน กองทุน
อาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน
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Tesla กับนวัตกรรมใหม่
ที่เป็นได้มากกว่ายานยนต์
ภาณุพัศ ธารีบูรณ์ชัย
Assistant Wealth Manager

ไตรมาส 2 ปี 2021 ถื อ เป็ น ช่ ว งเวลาที่ บ ริ ษั ท Tesla
ประสบความส�ำเร็จเพิ่มขึ้นไปอีกขั้นกับรายได้ 11.95 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีกำ� ไรสุทธิมากถึง 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
เติบโตขึ้นถึง 10 เท่า เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันเมื่อปี 2020
และเป็นตัวเลขก�ำไรทีม่ ากทีส่ ดุ นับตัง้ แต่บริษทั ก่อตัง้ มา โดยรายได้หลัก
ยังคงมาจากการขายรถยนต์ทมี่ กี ารส่งมอบไปกว่า 201,250 คัน
ในช่วงไตรมาส 2 ที่ผ่านมา แต่ทราบหรือไม่ว่า Tesla ไม่ได้มีดี
แค่รถยนต์ไฟฟ้าเท่านั้น?
Tesla อาจกลายเป็นธุรกิจพลังงาน
ที่ใหญ่อันดับต้นๆ ของโลก

ไฟฟ้าได้) ซึ่งต่างจาก Solar Panel ตรงที่จะเป็นการติดตั้งเป็น
หลังคาบ้านส�ำเร็จรูป โดยแผ่นหลังจะเป็นแก้วที่มีแผงโซลาร์อยู่
ข้างใน ซึง่ มีความสวยงามและมีความทนทานมากกว่าหลังคาปกติ
ถึง 3 เท่า ซึ่งไตรมาส 2 ที่ผ่านมาธุรกิจ Solar ของบริษัทเติบโต
ขึ้น 215% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกับเมื่อปี 2020
ยิ่งไปกว่านั้นยังมีธุรกิจ Battery ที่ใช้ชื่อว่า Powerpacks หรือ
Megapacks ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกุญแจส�ำคัญของธุรกิจพลังงาน โดย
จะเน้นกลุม่ ลูกค้าทีเ่ ป็นองค์กรหรือภาครัฐ โดยหน้าทีห่ ลักของมันคือ
การกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) และสร้างเสถียรภาพของ
ระบบไฟฟ้าในพื้นที่นั้นๆ ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดและได้แหล่ง
พลังงานทีบ่ ริสทุ ธิอ์ กี ด้วย ล่าสุด Tesla ได้เริม่ ก่อสร้าง Megapacks
ในประเทศอังกฤษ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาไฟฟ้าไม่เพียงพอ อีกทั้ง
ยังสามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าในชั่วโมงเร่งด่วนได้ด้วย โดยแหล่ง
พลังงานนีม้ ขี นาด 99 Megawatts ซึง่ ใหญ่ทส่ี ดุ ในประเทศอังกฤษ
โดยคาดว่าจะสร้างเสร็จช่วงต้นปี 2023

ผู้คนทั่วโลกอาจจะคุ้นเคยกับการที่ Tesla เป็นผู้น�ำด้าน
รถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า แต่หลายท่านอาจจะยัง
ไม่ทราบว่าธุรกิจพลังงานของบริษัทเริ่มมีบทบาทขึ้นเรื่อยๆ
โดยในปี 2020 ธุรกิจพลังงานมีสัดส่วนรายได้ราว 6.5% ซึ่งนาย
Elon Musk คาดหวังว่าอนาคตของธุรกิจพลังงานจะใหญ่พอๆ กับ
จากรถยนต์ไฟฟ้าพัฒนาสู่หุ่นยนต์ “Humanoid”
ธุรกิจยานยนต์ในอนาคต
อีกหนึง่ ไฮไลท์สำ� คัญในช่วงทีผ่ า่ นมา คือ งาน “Tesla AI Day”
1,500
ทีถ่ กู จัดขึน้ ไปเมือ่ 19 สิงหาคม 2564 โดยงานนีจ้ ะเป็นการพูดถึง
1,000
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี AI ของบริษัท ซึ่งได้มีการเปิดเผย
ถึงแผนการสร้างหุ่นยนต์รูปร่างเหมือนมนุษย์ (Humanoid) ที่มี
500
ชือ่ ว่า “Tesla Bot” โดยเน้นออกแบบให้เป็นมิตรกับมนุษย์ เพือ่ ใช้
0
ช่วยเหลือในงานต่างๆ ที่ไม่ปลอดภัย หรืองานที่ต้องซ�้ำๆ หรือ
อาจต่อยอดไปยังธุรกิจ SpaceX ทีม่ เี ป้าหมายส่งมนุษย์ไปดาวอังคาร
-500
โดย Tesla Bot จะช่วยสนับสนุนงานทีม่ คี วามเสีย่ งสูงในด้านต่างๆ
-1,000
จาก Allied Market Research คาดว่ามูลค่าตลาดหุ้นยนต์ในปี
2019 อยูท่ ี่ 62 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และคาดว่าจะเติบโตเฉลีย่
ที่มา: Bloomberg
ปีละ 13.5% ตั้งแต่ปี 2020-2027
โดยปัจจุบันผลิตภัณฑ์เริ่มมีความหลากหลายมากขึ้น เช่น
ทัง้ นี้ Tesla ยังคงมีผลิตภัณฑ์ทรี่ อเปิดตัวอีกมากมายในระยะ
Solar Panel (แผงโซลาร์ เ ซลล์ ) ที่ เ น้ น กลุ ่ ม ลู ก ค้ า ภาค ข้างหน้า ไม่ว่าจะเป็น Cybertruck หรือ Semi Truck ที่คาดว่า
ครัวเรือน ติดตัง้ พร้อมกับ Power Wall (แบตเตอรีก่ กั เก็บพลังงาน จะเปิดตัวในปี 2022 อีกทั้งยังคาดว่าจะเริ่มผลิตรถยนต์ Model Y
ไว้ใช้ยามฉุกเฉิน) ซึ่งจะท�ำให้แต่ละบ้านสามารถผลิตไฟฟ้าไว้ใช้ บน Gigafactory ในรัฐ Texas และเมือง Berlin ประเทศเยอรมนี
เองได้ และถ้าหากเหลือใช้กส็ ามารถขายไฟฟ้าคืนได้อกี ด้วย และ ได้ภายในปี 2021 นีอ้ กี ด้วย ซึง่ ทัง้ หมดนีเ้ ป็นภาพสะท้อนได้อย่าง
อีกนวัตกรรมที่ล�้ำสมัยมากๆ นั่นก็คือ Solar Roof (หลังคาที่ผลิต ชัดเจนแล้วว่า Tesla เป็นบริษทั นวัตกรรมทีเ่ ป็นได้มากกว่ายานยนต์
ผลการดำเนินงาน Tesla รายไตรมาส (million)
เพ�่มข�้นกาวกระโดด

อนาคตเพ�่มธุรกิจใหมๆ

Humanoid
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2024

Solar Panel

2025

2023

2022

Q4 2021 Est

Q2 2021

Q3 2021 Est

Q4 2020

Q1 2021

Q3 2020

Q2 2020

Q4 2019

Q1 2020

Q3 2019

Q2 2019

Q1 2019

Energy Storage

FUND PERFORMANCE
กองทุนเปิด

ผลการด�ำเนินงานของกองทุนรวมที่บริหารโดย บลจ. ทิสโก้ จ�ำกัด
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ผลการด�ำเนินงานย้อนหลัง
% ตามช่วงเวลา
มูลค่า
หน่วยลงทุน ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน
1 ปี
3 ปี

ก องทุนผสม 
กองทุนเปิด ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์
105.9996
เกณฑ์มาตรฐาน 4
กองทุนเปิด ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล พลัส
60.269
เกณฑ์มาตรฐาน 4
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส (Class R)
12.0145
เกณฑ์มาตรฐาน 36
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส (Class A)
12.0487
เกณฑ์มาตรฐาน 36
กองทุนเปิด ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้
8.3398
แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล
เกณฑ์มาตรฐาน 63
กองทุนตราสารทุน
กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ (Class A)
83.0057
เกณฑ์มาตรฐาน 2
กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ (Class A)
21.0723
เกณฑ์มาตรฐาน 2
กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being
10.7629
เกณฑ์มาตรฐาน 54
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ผสม
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส (Class R)
12.6894
เกณฑ์มาตรฐาน 49
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส (Class A)
12.6906
เกณฑ์มาตรฐาน 49
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-Shares อิควิตี้
7.6646
เกณฑ์มาตรฐาน 13
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้
14.1109
เกณฑ์มาตรฐาน 20
กองทุนเปิด ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อิควิตี้
15.712
เกณฑ์มาตรฐาน 21
กองทุนเปิด ทิสโก้ เยอรมัน อิควิตี้
14.212
เกณฑ์มาตรฐาน 22
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล คอนซูเมอร์
12.96
เกณฑ์มาตรฐาน 42
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (Class R) 10.649
เกณฑ์มาตรฐาน 46
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อิควิตี้ (Class A)
21.0983
เกณฑ์มาตรฐาน 47
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ไฟแนนเชียล (Class A)
12.6595
เกณฑ์มาตรฐาน 48
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้
17.6798
เกณฑ์มาตรฐาน 51
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิควิตี้ (Class A)
12.984
เกณฑ์มาตรฐาน 58

18

22.03%
6.84%
35.66%
6.84%
5.27%
1.87%
5.35%
1.87%

% ต่อปี
5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน

-1.19% 0.64%
-0.85% 1.09%
-1.91% 4.87%
-0.85% 1.09%
-0.70% 0.74%
-0.77% -0.10%
-0.69% 0.76%
-0.77% -0.10%

4.59%
1.62%
6.57%
1.62%
2.24%
0.58%
2.29%
0.58%

37.56% 15.10% 13.60% 12.52%
16.10% 2.42% 4.01% 6.52%
58.80% 20.91% 16.66% 14.08%
16.10% 2.42% 4.01% 6.52%
8.98% 1.24% 3.18%
n.a.
4.02% 1.55% 3.60%
n.a.
9.09% 1.34%
n.a.
n.a.
4.02% 1.55%
n.a.
n.a.

12.12%
n.a.
7.34%
n.a.
3.39%
4.06%
1.57%
1.87%

-0.81% -2.29% -2.51%

1.38%

-3.46%

n.a.

n.a.

n.a.

-10.76%

1.98%

-2.54% -2.12%

0.93%

-0.29%

n.a.

n.a.

n.a.

-8.87%

29.88%
13.79%
25.28%
13.79%
16.48%
12.53%

-0.32% 5.62% 6.35% 57.31% 16.54% 16.75% 14.45%
-1.62% 2.08% 2.99% 33.56% 0.17% 4.79% 9.24%
-3.08% -1.91% 0.60% 37.04% 8.09% 9.13%
n.a.
-1.62% 2.08% 2.99% 33.56% 0.17% 4.79%
n.a.
-1.47% 1.91% -0.97% 21.07%
n.a.
n.a.
n.a.
-3.38% -0.61% -1.80% 14.63%
n.a.
n.a.
n.a.

6.67% -1.97%
16.26% 1.70%
6.68% -1.97%
16.26% 1.70%
-16.89%
-5.76%
15.44%
23.05%
-4.39%
7.81%
10.17%
18.75%
3.63%
16.75%
6.74%
20.06%
9.28%
28.08%
30.01%
47.56%
-8.60%
3.15%
-3.17%
8.22%

-3.78%
0.62%
-2.80%
-0.57%
-4.02%
-0.50%
-3.33%
-0.79%
-3.27%
0.76%
-3.27%
0.75%
-4.74%
-1.45%
-1.39%
2.95%
-6.07%
-1.76%
1.53%
5.72%

0.53%
4.33%
0.53%
4.33%

5.55%
11.37%
5.55%
11.37%

12.02%
16.88%
12.02%
16.88%

7.69%
8.92%
7.69%
8.92%

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

-17.06%
-12.14%
-0.07%
2.85%
-12.15%
-7.25%
-2.22%
1.22%
-2.18%
3.60%
-0.14%
4.74%
-1.31%
5.37%
2.91%
8.41%
-10.47%
-5.29%
-5.38%
-0.62%

-18.99%
-11.73%
5.27%
11.89%
-9.08%
-1.06%
1.16%
8.64%
3.55%
12.61%
2.95%
9.63%
11.44%
19.70%
11.00%
20.37%
-3.03%
4.59%
-1.01%
6.58%

-6.77%
0.75%
28.26%
36.66%
13.51%
24.20%
17.41%
26.61%
8.84%
17.99%
12.17%
20.50%
25.75%
38.74%
55.60%
70.02%
14.56%
23.78%
11.55%
19.55%

-7.28% -1.58%
-3.16% 0.31%
7.75% 8.13%
9.99% 8.98%
5.69% 7.33%
10.91% 10.15%
5.71% 6.17%
9.20% 8.02%
5.87%
n.a.
9.98%
n.a.
3.33%
n.a.
8.70%
n.a.
25.13%
n.a.
27.58%
n.a.
9.24%
n.a.
15.08%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

12.81%
9.14%
9.48%
4.58%
3.14%
0.39%

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

7.27%
8.88%
7.17%
8.42%

1.12%
3.72%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

-2.40%
1.71%
4.61%
4.45%
6.16%
9.42%
5.06%
6.04%
5.51%
7.45%
1.53%
5.92%
20.44%
25.89%
6.37%
11.48%
24.62%
29.76%
12.33%
19.05%

กองทุนเปิด
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้ (Class A)
เกณฑ์มาตรฐาน 62
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์แคร์
เกณฑ์มาตรฐาน 33
กองทุนเปิด ทิสโก้ Cloud Computing อิควิตี้
เกณฑ์มาตรฐาน 66
กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet
เกณฑ์มาตรฐาน 67
กองทุนเปิด ทิสโก้ Genomic Revolution
เกณฑ์มาตรฐาน 70
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า คอนซูเมอร์
เกณฑ์มาตรฐาน 71
กองทุนเปิด ทิสโก้ New Energy
เกณฑ์มาตรฐาน 72
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส Mid/Small Cap อิควิตี้
เกณฑ์มาตรฐาน 26
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส รีท
เกณฑ์มาตรฐาน 18
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน รีท
เกณฑ์มาตรฐาน 27
กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชียน รีท
เกณฑ์มาตรฐาน 55
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล รีท
เกณฑ์มาตรฐาน 59
ค�ำอธิบายเกณฑ์มาตรฐาน

2. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
4. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 50%
2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วน
25% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่
ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี ในสัดส่วน 25% (1) (2)
13. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการด�ำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Hang Seng China Enterprises Index ETF) A5:L50
เพื่อค�ำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่ค�ำนวณผลตอบแทน ในสัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากประจ�ำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษีในสัดส่วน 5%
18. ผลการด�ำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Vanguard Real Estate ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อค�ำนวณ
ผลตอบแทนให้อยู่ในรูป สกุลเงินบาท ณ วันที่ค�ำนวณผลตอบแทนในสัดส่วนร้อยละ 100
20. ดัชนี EURO STOXX 50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อค�ำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท
ณ วันที่ค�ำนวณผลตอบแทน
21. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI Korea TRN ในสัดส่วน 25% 2) ดัชนี MSCI Taiwan TRN ในสัดส่วน 25%
3) ดัชนี MSCI China TRN ในสัดส่วน 25% 4) ดัชนี Hang Seng ในสัดส่วน 25% ทั้งนี้ดัชนีดังกล่าวจะถูกปรับ
ด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อค�ำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่ค�ำนวณผลตอบแทน
22. ดัชนี DAX ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อค�ำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำ� นวณ
ผลตอบแทน
26. ผลการด�ำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Granahan US SMID Select Fund ชนิดหน่วยลงทุน A (Acc)-USD)
ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อค�ำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูป สกุลเงินบาท ณ วันที่ค�ำนวณผลตอบแทน
ในสัดส่วนร้อยละ 100
27. ดัชนี Tokyo Stock Exchange REIT ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อค�ำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท
ณ วันที่ค�ำนวณผลตอบแทน
33. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการด�ำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Polar Capital Funds plc -Biotechnology
ชนิดหน่วยลงทุน I US Dollar) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อค�ำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท
ณ วันที่ค�ำนวณผลตอบแทน ในสัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท
เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
หลังหักภาษีในสัดส่วน 5%
36. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ในสัดส่วน 75% 2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 12.50%
3) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(PF&REIT Total Return Index) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในสัดส่วน 12.50% (1) (2)
42. ดัชนี S&P Global 1200 Consumer Staples Sector ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
เพื่อค�ำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่ค�ำนวณผลตอบแทน
46. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อค�ำนวณ
ผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่ค�ำนวณผลตอบแทน ในสัดส่วน 70% 2) ดัชนี FTSE Global Core
Infrastructure 50/50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อค�ำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่
ค�ำนวณผลตอบแทน ในสัดส่วน 30% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI World Core Infrastructure
USD Net Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อค�ำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่
ค�ำนวณผลตอบแทนในสัดส่วน 50% 2) ดัชนี FTSE Global Core Infrastructure 50/50 ปรับด้วยอัตราแลก
เปลี่ยน เพื่อค�ำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่ค�ำนวณผลตอบแทน ในสัดส่วน 50%
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564

ผลการด�ำเนินงานย้อนหลัง
% ตามช่วงเวลา
มูลค่า
หน่วยลงทุน ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน
1 ปี
3 ปี
10.9939
19.2174
13.1936
11.8405
6.9301
6.6054
7.6167
10.3311

17.3892
12.4694
11.0375
10.7946

-20.07%
-8.46%
6.38%
19.60%
4.22%
18.00%
-5.72%
6.09%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

-6.75%
-2.61%
-4.64%
-0.31%
-4.12%
0.40%
-7.53%
-3.58%
-12.69%
-8.53%
-7.78%
-3.64%
-5.06%
-0.92%
-0.85%
3.78%

-21.63%
-16.70%
1.15%
6.43%
2.59%
8.22%
-9.59%
-4.89%
-19.38%
-14.76%
-20.64%
-16.35%
-16.91%
-12.54%
-2.78%
2.93%

23.63%
39.88%
19.00%
23.75%
17.37%
17.94%
11.98%
25.34%

-5.12% 0.93% 12.68% 31.72% 8.94%
-1.07% 6.17% 21.40% 45.69% 14.45%
-2.87% -2.14% 4.92% 22.66% 7.09%
-0.30% 1.17% 11.46% 24.84% 10.94%
0.34% 0.39% 8.89% 21.77%
n.a.
0.48% 0.94% 9.35% 22.97%
n.a.
-6.90% -1.24% 8.58% 21.31%
n.a.
-2.37% 4.27% 17.11% 30.20%
n.a.

47. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI All Country World Information Technology ในสัดส่วน 70% 2) ดัชนี S&P
Global 1200 Information Technology Sector ในสัดส่วน 30% ซึ่งได้คำ� นวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาทแล้ว
และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI All Country World Information Technology ซึ่งได้คำ� นวณให้อยู่
ในรูปเงินสกุลบาทแล้ว ในสัดส่วน 70% 2) ดัชนี Dow Jones World Technology ซึ่งได้คำ� นวณให้อยู่ในรูปเงิน
สกุลบาทแล้ว ในสัดส่วน 30% เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI All
Country World Information Technology ซึ่งได้ค�ำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาทแล้ว “ในสัดส่วน 50% 2) ดัชนี
Dow Jones World Technology ซึง่ ได้คำ� นวณให้อยูใ่ นรูปเงินสกุลบาทแล้ว ในสัดส่วน 50% เมือ่ วันที่ 11 มีนาคม 2562
48. ดัชนี Financial Select Sector ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อค�ำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท
ณ วันที่ค�ำนวณผลตอบแทน
49. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD
ในสัดส่วน 50% 2) ดัชนี MSCI AC World Daily Total Return Net USD ในสัดส่วน 30% 3) ดัชนี FTSE
EPRA/NAREIT Developed - USD Net ในสัดส่วน 10% (ดัชนีในข้อ 1) 2) 3) จะถูกปรับด้วยอัตรา
แลกเปลี่ยน เพื่อค่านวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำ� นวณผลตอบแทน) และ 4)
ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT)
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในสัดส่วน 10%
51. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการด�ำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (CS (Lux) Global Digital Health Equity Fund IB
USD) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อค�ำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่ค�ำนวณผลตอบแทน
ในสัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์
ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษีในสัดส่วน 5%
54. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET Well-being (SETWB TRI)
55. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการด�ำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (B&I Asian Real Estate Securities (UCITS)
Class A Reinvesting) ปรับด้วยอัตราแลกเปลีย่ น เพือ่ ค�ำนวณผลตอบแทนให้อยูใ่ นรูปสกุลเงินบาท ณ วันทีค่ �ำนวณ
ผลตอบแทน ในสัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ
3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
หลังหักภาษีในสัดส่วน 5%
58. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการด�ำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยอัตรา
แลกเปลี่ยน เพื่อค�ำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำ� นวณผลตอบแทน ในสัดส่วน 95% 2)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษีในสัดส่วน 5%
59. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการด�ำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (B&I Global Real Estate Securities Fund (UCITS)
ชนิดหน่วยลงทุน s) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อค�ำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่ค�ำนวณ
ผลตอบแทน ในสัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ
3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี
ในสัดส่วน 5%
62 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการด�ำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco China Technology ETF) ปรับด้วย
อัตราแลกเปลี่ยน เพื่อค�ำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำ� นวณผลตอบแทน ในสัดส่วน 95%
2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่
ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษีในสัดส่วน 5%
63. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในสัดส่วน 80%
2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่
ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษีในสัดส่วน 20%

* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจ�ำนวน
** เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging) ของแต่ละกองทุน หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานของกองทุนนั้น ซึ่งค�ำนวณในรูปสกุลเงินของแต่ละดัชนีในสัดส่วนที่กองทุนท�ำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
และค�ำนวณในรูปเงินสกุลบาทในสัดส่วนที่กองทุนไม่ได้ท�ำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยวันที่เริ่มค�ำนวณตามสัดส่วนดังกล่าว จะเริ่มค�ำนวณตามวันที่ที่ บลจ. เริ่มท�ำการป้องกันความเสี่ยง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยนหรือมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนนั้นๆ ทั้งนี้ เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging) เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ บลจ. ทิสโก้ จัดท�ำขึ้นเพิ่มเติม
เพื่อใช้วัดผลการด�ำเนินงานของกองทุนให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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-18.92%
-11.99%
6.60%
14.37%
13.71%
22.99%
-5.34%
1.83%
-15.91%
-8.95%
-15.98%
-9.45%
-20.97%
-15.12%
n.a.
n.a.

-6.55%
1.80%
18.70%
28.07%
20.41%
30.95%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

% ต่อปี
5 ปี

10 ปี

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน
6.04%
13.67%
52.16%
58.35%
25.59%
34.45%
18.41%
31.35%
-30.70%
-20.29%
-33.95%
-25.13%
-23.83%
-18.84%
3.31%
11.45%

4.73%
7.46%
4.33%
3.37%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

6.87%
10.41%
3.37%
6.15%
4.40%
6.56%
3.79%
11.91%

66. ผลการด�ำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X Cloud Computing ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
เพื่อค�ำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูป สกุลเงินบาท ณ วันที่ค�ำนวณผลตอบแทนในสัดส่วนร้อยละ 100
67. ผลการด�ำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ARK Next Generation Internet ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
เพื่อค�ำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูป สกุลเงินบาท ณ วันที่ค�ำนวณผลตอบแทนในสัดส่วนร้อยละ 100
70 ผลการด�ำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ARK Genomic Revolution ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อค�ำนวณ
ผลตอบแทนให้อยู่ในรูป สกุลเงินบาท ณ วันที่ค�ำนวณผลตอบแทนในสัดส่วนร้อยละ 100
71. ผลการด�ำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) ปรับด้วยอัตรา
แลกเปลี่ยน เพื่อค�ำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูป สกุลเงินบาท ณ วันที่ค�ำนวณผลตอบแทนในสัดส่วนร้อยละ 100
72. ผลการด�ำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco WilderHill Clean Energy ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
เพื่อค�ำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูป สกุลเงินบาท ณ วันที่ค�ำนวณผลตอบแทนในสัดส่วนร้อยละ 100
(1)
ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด (Benchmark) ได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส�ำคัญ
(2)
การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการด�ำเนินงานในช่วงแรกอาจท�ำให้ผลการด�ำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัด
มาตรฐานใหม่ค�ำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

ท่านสามารถติดตามรายละเอียด
กองทุนอื่นๆ ได้ที่
www.tiscoasset.com

หมายเหตุ:
(1) เอกสารการวัดผลการด�ำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและน�ำเสนอผลการด�ำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน
(2) ผลการด�ำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการด�ำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
(3) ผลการด�ำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด�ำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย Well-Being

ACTIVITY

รางวัลแห่งความส�ำเร็จ

ลดหย่อนภาษี 2 เท่า

อาคารเรียนเดิม

ต.ค. - บลจ.ทิสโก้คว้า 2 รางวัลระดับนานาชาติ จากสือ่ การเงิน
ชัน้ น�ำของโลก ได้แก่ รางวัล Best Asset Management Company
Awards จาก International Finance Awards 2021 และรางวัล
Decade of Excellence Provident Fund Management Thailand
2021 จาก Global Banking and Finance Review สะท้อนถึง
การท� ำ งานอย่ า งมื อ อาชี พ ช่ ว ยสร้ า งผลตอบแทนที่ ดีใ ห้ กั บ
นักลงทุน น�ำเสนอทางเลือกการลงทุนที่สร้างสรรค์ พร้อมสร้าง
โอกาสการลงทุนและการเกษียณที่ดีให้กับลูกค้า

ชวนร่วมสมทบทุน
ต.ค. - มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ขอเชิญท่านร่วม
ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาของนั ก เรี ย นที่ ข าดแคลนทุ น ทรั พ ย์
ให้ความช่วยเหลือด้านค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยอนาถา
และช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการประกอบอาชีพ
ร่วมสมทบทุนได้ที่ บัญชีกระแสรายวันพิเศษธนาคารทิสโก้
สาขาส�ำนักงานใหญ่ ชื่อบัญชี “มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล”
เลขที่ 0001-127-005008-0 สามารถลดหย่อนภาษี
ได้ 1 เท่า รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2633 7501-7 หรือ
ติดต่อผ่านทางอีเมล tiscofoundation@tiscofoundation.org
หรือ Inbox ทาง Facebook TISCO Foundation
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ก.ค. - กลุ่มทิสโก้เชิญชวนท่านร่วมสมทบทุนสร้าง
อาคารเรียนหลังใหม่ให้แก่โรงเรียนบ้านคลองก�ำ จังหวัด
กระบี่ บัญชีออมทรัพย์ธนาคารทิสโก้ สาขากระบี่ ชื่อบัญชี
“โครงการทิสโก้ร่วมใจ 11 เพื่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียน
บ้านคลองก�ำ จังหวัดกระบี”่ เลขที่ 0129-217-005078-7
เปิดรับบริจาคถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2564 สามารถน�ำมา
ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2633
6000 กด #7 หรือที่ www.tisco.co.th

ต้นแบบอาคารเรียนใหม่

สู้ภัย COVID-19
ส.ค. - บลจ.ทิ ส โก้ ร ่ ว มกั บ ส� ำ นั ก งานประกั น สั ง คม
กระทรวงแรงงาน ร่วมบริจาคเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด
5 ลิตร เพื่อน�ำไปช่วยเหลือผู้ป่วย COVID–19 ที่เข้ารักษา
ในโรงพยาบาลสนาม จังหวัดจันทบุรี ซึ่งจัดตั้งโดยองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และโรงพยาบาลพระปกเกล้า
โดยมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึง
การรักษาที่มีคุณภาพ

ECONOMIC OUTLOOK
GDP Growth (%YoY)
2020
2021F

Global Economic Forecast

World
USA
Japan
Euroland
China
India
Thailand

-3.2
-3.4
-4.7
-6.3
2.3
-7.3
-6.1

Inflation (%YoY)
2020
2021F

5.9
5.9
2.4
5
8.4
9.5
0.6

3.2
1.2
0.0
0.3
2.5
6.2
-0.8

Policy Rate (%)
(as of 30-Sep-21)

3.5
4.3
-0.1
2.2
1.2
4.9
1.0

0.25
-0.10
0.00
4.35
4.00
0.50

Note: Bloomberg’s consensus forecast except Thailand is TISCO’s Forecast
- China’s Policy rate= 1 Year Lending rate		
- India 2021 inflation use IMF forecast

Equity Markets

Value

SET Index
SET50
S&P500
NIKKEI 225
MSCI Asia Pac ex Japan
China (HSCEI)
India (SENSEX)
EURO STOXX50 (SX5E)

Percentage Change (%)
1Q21
2Q21

4Q20

1,605.68
964.35
4,307.54
29,452.66
636.63
8,726.38
59,126.36
4,048.08

17.16
16.57
11.69
18.37
18.83
14.27
25.44
11.24

9.51
6.68
5.77
6.32
2.34
2.18
3.68
10.32

3Q21

0.04
-1.80
8.17
-1.33
3.42
-2.81
6.01
3.70

1.13%
1.11%
0.23%
2.30%
-9.16%
-18.17%
12.66%
-0.40%

Source: Bloomberg, IMF, TISCO Research

Value
(Sep-21)

Commodities

Corn (US$/Bushel)
Soybean (US$/Bushel)
Wheat (US$/Bushel)
Sugar (US$/Pound)
Gold (USD/Onz)
WTI Cushing Crude Oil Spot Price

Percentage Change (%QoQ - period end)
1Q21
2Q21

4Q20

536.75
1,256.00
725.50
19.83
1,756.95
75.03

27.70
28.51
10.81
18.52
0.66
20.64

16.58
9.24
-3.51
-4.65
-10.04
21.93

27.60
0.92
8.66
19.36
4.13
24.19

3Q21

-25.45
-13.38
8.04
12.48
-0.74
2.12

Sources: Bloomberg

Currency
3Q20

THB/USD

JPY/USD

EUR/USD

Thai Baht
1Q21

4Q20

31.68 105.48

0.85

29.96 103.25

0.82

31.26 110.72

2Q21

0.85

32.07 110.49

3Q21

0.84

33.70 111.29

0.86

Source: Bloomberg

Government Bond Yield (% pa. (Avg.))
3-Mth
6-Mth
1-Yr
3-Yrs
5-Yrs
10-Yrs

1.34

0.61
2020

0.91

0.73

0.63
0.64

1.38

0.45
0.47
4Q20 0.49

0.82

0.62

1.58

0.37
0.41
1Q21

0.91

0.45
0.62

0.35
0.43
1.84 2Q21 0.46
1.02

0.65

0.41
1.65

0.46

3Q21 0.48

0.81 0.56

Source: THAIBMA http://www.thaibma.or.th/EN/Market/YieldCurve/Government.aspx
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