
เหตุผลท่ีควรลงทุนใน 

UBS China A 

Opportunity Fund 

เนื่องจากตลาดหุ้นจีน A Shares  ถูก

ขับเคลื่อนโดยนักลงทุนรายย่อย กองทุน 

>70% 
ลงทุนใน 

หุ้นขนาดใหญ ่หลักจึงเน้นลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ ชั้นดี  

(มากกว่า 70% ของกองทุนลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่) ซึ่งหุ้น

เหล่านี้ล้วนแต่อยู่ในอุตสาหกรรมที่เป็น “เศรษฐกิจใหม่” 

ของจีน เช่น การแพทย์ การอุปโภคบริโภค ประกัน ซึ่งได้รับ

ประโยชน์จากรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นและการปฏิรูปของจีน 

2.  ขับเคล่ือนโดยหลักทรพัย์ที่ผู้จัดการกองทุนมี

ความเช่ือมั่นสูง 

เฟ้นหาบริษัทชั้นน าจากการวิเคราะห์ที่เข้มข้นในเชิงลึก 

โดยเลือกลงทุนในบริษัทที ่ผู ้จ ัดการกองทุนมีความ

เชื่อม่ันสูง และหลีกเลี่ยงการลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพ

เติบโตต ่า โดยมีแนวทางการลงทุนที่ไม่ยึดติดกับดัชนี 

ผู้ผลิตยาชั้นน าของจีน  

ศักยภาพการเติบโตในระยะยาว จากแนวโน้มการ

เติบโตของก าไรที่เหนือกว่าค่าเฉลี่ย ซึ่งขับเคลื่อนโดย

ยาที่มีนวัตกรรมและการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ 

แหล่งข้อมูล: UBS Asset Management ณ 30 มิ.ย. 61 

3. ผลการด าเนินงานที่แข็งแกร่งของกองทุน 

ท าไมจึงควรลงทุนในหุ้นจีน A Shares 

1. เงินลงทุนจากทั่วโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  

การน าหุ้นจีน A Shares เข้าค านวณรวมในดัชนี 

Emerging market ของ MSCI ตั้งแต่เดือน มิ.ย. 61 ท า

ให้นักลงทุนมีการลงทุนในเชิงรุกต่อตลาดนี้มากขึ้น ซึ่ง

อาจท าให้ตลาดปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากการกระจายเงิน

ลงทุนของนักลงทุนต่างขาติมายังหุ้นจีน A Shares  

2.  ระดับราคายังคงมีความสมเหตุสมผล 

ระดับราคาของหุ้นจีน A Shares ยังคงไม่แพง โดยปัจจุบันมี

การซ้ือขายที่ระดับราคาใกล้เคียงกับหุ้นจีนที่จดทะเบียนใน

ตลาดต่างประเทศ และยังคงต ่ากว่าภูมิภาคเอเชียโดยรวม 

1.ลงทุนในหุ้นช้ันดี (Blue chips) ของบริษัทผู้น าใน

อุตสาหกรรมที่น่าสนใจ  

กองทุนหลักสามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างแข็งแกร่ง 

และเหนือกว่าดัชนีชี ้ว ัด ในช่วงระยะเวลาตั ้งแต่จัดตั ้ง

กองทุน พิสูจน์ถึงความส าคัญของการลงทุนในเชิงรุก 

ตัวอย่างหลักทรัพย์ลงทุน 
 

Jiangsu Hengrui Medicine  

3 
กองทุนหลกัของ KFACHINA 



มุมมองการลงทุน 

หุ้นจีน A Shares 

โดย Bin Shi ผู้จัดการกองทุน 

UBS China A Opportunity  

ปี 2560 เป็นปีที่ดีส าหรับตลาดหุ้นจีน A Shares ซึ่ง

ตลาดถูกขับเคลื่อนโดยตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาดีกว่า

ที ่คาด และการปรับเพิ ่มคาดการณ์ก  าไรส ุทธิของ

นักวิเคราะห์ จากกระแสเงินสดและความสามารถในการ

ท าก าไรที่ปรับตัวดีขึ้น 

ส าหรับปี 2561 ผู้จัดการกองทุนยังคงมองเห็นโอกาส

การลงทุนในหุ ้นของบริษัทชั้นน าในตลาดหุ ้นจีน A 

Shares จากปัจจัยดังต่อไปน้ี   

ก าไรสุทธิได้เติบโตอย่างต่อเน่ือง และยังคงมีโอกาส

ส าหรับการเติบโตในปี 2561 โดยผู้จัดการกองทุน

คาดว่านักวิเคราะห์อาจมีการปรับเพิ่มคาดการณ์

ก าไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนในอนาคต 

โอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเงินลงทุนจากนักลงทุน

ต่างชาติที ่เข้ามาลงทุนในตลาดจากการถูกเข้า

ค านวณในดัชนี MSCI ต้ังแต่เดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา 

ทีมผู ้จ ัดการกองท ุนม ีม ุมมองการลงท ุนในเช ิงล ึก 

เนื่องจากการเข้าพบปะกับบริษัทต่างๆอย่างเป็นประจ า 

และการเล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของบริษัทต่างๆใน

หลายอุตสาหกรรมที่ก าลังพัฒนาความสามารถทางการ

แข่งขัน การปรับปรุงคุณภาพของบริษัทที ่ดีขึ ้น เมื ่อ

ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของจีน ส่งผล

ให้ตลาดหุ้นจีน A Shares มีความน่าดึงดูดเพิ่มมากขึ้นใน

สายตาของนักลงทุนระยะยาว 

ทีมผู้จัดการกองทุนเชื่อว่านักลงทุนสามารถมั่นใจได้ถึง

อนาคต หากนักลงทุนเน้นลงทุนในบริษัทที่มีนวัตกรรม 

บริษัทที่เป็นผู้น าในตลาดในหลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่ง

ทีมผู้จัดการกองทุนมีประสบการณ์ในการคัดเลือกบริษัท

ที่ดีเยี่ยมเหล่านี้มาเป็นเวลานาน และมีประวัติการสร้าง

ผลตอบแทนที่โดดเด่นให้กับนักลงทุน 

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิต้ี (KFACHINA)  

ค าเตือน : ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข

ผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการ

ด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผล

การด าเนินงานในอนาคต ๏ กองทุนรวมนี้อาจมีการลงทุน

ในตราสารหนี้ที ่มีอันดับความน่าเชื ่อถือต ่ากว่าอันดับที่

สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 

ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้รับช าระคืนเงิน

ต้นและดอกเบี้ย ๏ เอกสารฉบับนี้เป็นการแปลเป็นภาษาไทย

โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด (บริษัท) 

ซ่ึงเป็นการแปลจากต้นฉบับของ UBS Asset Management  

ในเน้ือหาเพียงบางส่วนเท่าน้ัน ทั้งน้ี กองทุนหลักและบริษัทฯ 

มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื ่อถือ และความ

สมบูรณ์ของข้อมูลทั ้งหมด โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์

เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า ๏ กองทุนอาจเข้าท าสัญญาป้องกันความเสี่ยง

จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท

จัดการ ซึ่งอาจมีต้นทุนส าหรับการท าธุรกรรมฯ โดยท าให้

ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น 

และในกรณีที่ไม่ได้ท าสัญญาป้องกันความเสี่ยงฯ ผู้ลงทุน

อาจขาดทุนหรือได้รับผลก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินหรือ

ได้รับเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรบัหนังสอืชี้ชวนได้ที ่  

บริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด 

โทร 0 2657 5757 ธนาคารกรงุศรีอยุธยา จ ากัด 

(มหาชน) /ผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

นโยบายการลงทุน ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ UBS 

(Lux) Investment SICAV - China A Opportunity 

Fund (Class P-Acc) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปี

บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ของ NAV  

ระดับความเสี่ยงกองทุน ระดับ 6 

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ป้องกัน

ความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ โดย

ปกติกองทุนจะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

เฉลี่ยร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ  

บริษัทขนาดใหญ่ของ

จีนมีความสามารถ

ทางการแข่งขันเพิ ่ม

ส ู ง ข ึ ้ น  แล ะก  า ล ั ง

เปลี่ยนแปลงจากผู้น า

ธุรกิจในจีนไปสู ่การ

เป็นผู้น าในตลาดโลก  


