
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนเปด กองทุนเปด อเบอรดีนอเบอรดีน  อินคัมอินคัม  ครีเอชั่นครีเอชั่น  

รายงานครึ่งปรายงานครึ่งป  

1 มกราคม 2551 มกราคม 25588  ––  30 มิถุนายน 25530 มิถุนายน 25588 
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ขอมูลบริษัท 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนอเบอรดนี จํากัด มีผูถือหุนใหญ คือ Aberdeen Asset Management Asia Limited ตั้งอยูท่ีประเทศ

สิงคโปร ซึ่งเปนสํานักงานใหญในภาคพ้ืนเอเชีย และเปนสวนหน่ึงของกลุม Aberdeen Asset Management PLC เปนบริษัท

จัดการกองทุนท่ีจดทะเบียนในสหราชอาณาจักร  ใหบริการการบริหารกองทุนรวม และกองทุนสวนบุคคล สําหรับท้ังลูกคาสถาบัน 

และลูกคารายยอย โดย “กลุมอเบอรดีน” มีสํานักงานใหญอยูท่ีสหราชอาณาจักร และยังมีสํานักงานท่ี สหรัฐอเมริกา ฮองกง 

ออสเตรเลีย มาเลเซีย และสิงคโปร เปนตน เปาหมายของกลุมอเบอรดีนคือ การบริหารกองทุนโดยนํามาตรฐานและขั้นตอนการ

ลงทุนของกลุมมาเปนแนวทางปฏิบัติรวมกับการพิจารณาปจจัยภายในของแตละประเทศท่ีไปลงทุน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด มีชื่อเดิมคือ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม นครธนชโรเดอร จํากัด ซึ่งจัดตั้ง

เมื่อวันท่ี 22 ตุลาคม 2539 และไดรับอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนรวม เมื่อวันท่ี 15 

พฤศจิกายน 2539 และไดรับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนสวนบุคคล เมื่อวันท่ี 3 กันยายน 

2540 หลังจากน้ันในป2545 ไดทําการเปล่ียนชื่อเปน บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด ในป 2548 Aberdeen 

Asset Management Asia Limited ไดเขามาถือหุน 99.99% โดยอเบอรดีนประเทศไทยมีสินทรัพยภายใตการบริหารรวมท้ังส้ินเปน

จํานวน 1.45* พันลานเหรียญสหรัฐ (4.88 หมื่นลานบาท) 

 

*บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด ณ ส้ินเดือนมิถุนายน 2558 

 
ผูถือหุน 

 

1.บริษัท อเบอรดีน แอสเส็ท แมเนจเมนท เอเชีย ลิมิเต็ด      99.99% 

2. อ่ืน ๆ             0.01% 

 

กรรมการของบริษัท 

1. นายฮิว ยัง          กรรมการ 

2. นายแพททริค เจมส จัสติน คอรฟ        กรรมการ 

3. นายกรวุฒิ ลีนะบรรจง        กรรมการ 

4. นายโรเบิรต แซมมิวล เพนนาโลซา        กรรมการ 

5. นายปรกฤษฏ พรรคพานิช        กรรมการ 

6. นายอดิเทพ วรรณพฤกษ        กรรมการ 
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สารจากบริษัทจัดการ 

 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุน  

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด ขอเรียนใหทานผูถือหนวยลงทุนทราบถึงภาวะเศรษฐกิจไทย ตลาดตรา

สารทุน ตลาดตราสารหน้ี และภาพรวมของตราสารทุนและตราสารหน้ีตางประเทศ แบงตามภูมิภาคของการลงทุน ในชวงรอบ

ระยะเวลาบัญชีตั้งแต 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2558  และแนวโนมสําหรับคร่ึงหลังของป 2558 ดังน้ี 

 

ภาพรวมและแนวโนมตลาดตราสารทุนไทย 

 

หลังจากท่ีเสถียรภาพทางการเมืองไดกลับคืนมาสูประเทศไทยภายหลังการรัฐประหารในเดือนพฤษภาคม 2557 รัฐบาล

ชั่วคราวซึ่งนําโดยนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ยังคงนําพาประเทศไทยใหอยูในทิศทางท่ีดีขึ้น  โดยการผลักดัน

การปฎิรูปตางๆท่ีจําเปน  ในชวงคร่ึงแรกของป 2558 ขาวท่ีสรางความสนใจอยางตอเน่ืองยังคงอยูท่ีคณะกรรมาธิการการยกราง

รัฐธรรมนูญซึ่งไดเสนอรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมใหแกคณะกรรมาธิการสภาปฎิรูปแหงชาติเมื่อปลายเดือนเมษายน ซึ่งอยูในระหวาง

การอภิปรายและการปรับปรุงแกไข และคณะกรรมาธิการสภาปฎิรูปแหงชาติจะทําการพิจารณารับรางแกไขรัฐธรรมนูญในเดือน

กันยายนน้ี โดยคาดการณวาจะมีการจัดทําการลงประชามติตอรางรัฐธรรมนนูญใหมในเดือนมกราคม 2559  และหากทุกอยาง

เปนไปดวยดี ก็คาดการณไดวาการเลือกตั้งท่ัวประเทศคร้ังใหมนาจะมาถึงในชวงปลายปหนา  แมวาจะมีการยกเลิกกฎอัยการศึกไป

เมื่อเดือนเมษายนท่ีผานมา แตหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติไดประกาศใชอํานาจตามมาตรา 44 แหงรัฐธรรมนูญฉบับ

ชั่วคราว ซึ่งทําใหรัฐบาลทหารยังคงมีอํานาจเต็มท่ีในการควบคุมการบริหารราชการแผนดินตอไป  ถึงแมวารัฐบาลชุดน้ีจะไมไดมา

จากการเลือกตั้ง และมีสถานะท่ีสรางคําถามได โดยเฉพาะในสายตาของโลกตะวันตก  แตแนนอนวานักลงทุนตอบรับสถานการณ

ทางการเมืองท่ีกลับคืนสูความสงบเรียบรอยน้ีดวยความยินดี หลังจากท่ีไดผานพนความวุนวายปนปวนทางการเมืองท่ีไดบ่ันทอน

เศรษฐกิจของประเทศไทยมาในชวงทศวรรษท่ีผานมา    

 

เน่ืองจากสถานการณไมสงบภายในประเทศท่ีเกิดข้ึนในชวงคร่ึงปแรกของป 2557 ไดบ่ันทอนการเติบโตทางเศรษฐกิจลง 

โดยตัวเลขผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศประจําป 2557 เติบโตไดนอยเพียง 0.7% เทาน้ัน   ดังน้ันการคาดการณจึงสูงถึงการ

ฟนตัวอยางแข็งแกรงในป 2558   อยางไรก็ตามเน่ืองจากมีหลายปจจัยท้ังในตางประเทศและในประเทศท่ีเกิดขึ้นพรอมกัน  รัฐบาล

ท่ีมีฝายทหารเปนแกนนํายังไมสามารถท่ีจะขับเคล่ือนเศรษฐกิจใหเดินหนาไดอยางท่ีหลายฝายไดคาดหวังไว  โดยการลงทุนขนาด

ใหญท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศ สวนใหญยังไมสามารถดําเนินการได  ซึ่งในขณะน้ีดูจะกลายเปนโครงการ

ท่ีตองใชงบประมาณสูงเกินไป และยังคงติดหลมอยูท่ีความลาชาตามขั้นตอนของระบบราชการ  แมวาการลงทุนของรัฐในโครงการ

ขนาดเล็กไดแสดงสัญญาณของความคืบหนา แตการลงทุนและการบริโภคของภาคเอกชนกลับยังไมฟนตัวดีข้ึน  โดยดัชนีความ

เชื่อมั่นของผูบริโภคประจําเดือนพฤษภาคมปรับลดลงเปนเดือนท่ีหาติดตอกันมาอยูท่ีจุดต่ําสุดในรอบ 11 เดือนหลังจากรัฐประหาร 

ในขณะท่ีหน้ีสินของภาคครัวเรือนท่ีมีระดับสูงไดขยับสูงข้ึนมาอยูท่ี 86% ตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศแลว จนทําใหการ

บริโภคไมสามารถขยายตัวไดมากขึ้น  สวนรายไดของภาคครัวเรือนในชนบทยังคงถูกบ่ันทอนจากราคาโภคภัณฑการเกษตรท่ีตกต่ํา

ลงอยางตอเน่ือง  และถูกซ้ําเติมจากสถานการณภัยแลงท่ีมีความรุนแรงดวย   ดานภาคการสงออกท่ีเปนปจจัยสรางการเติบโตของ

เศรษฐกิจท่ีใหญท่ีสุด ซึ่งไดประสบกับอุปสรรคในชวงสองปท่ีผานมา อันเน่ืองมาจากเศรษฐกจิโลกท่ีออนแอ เชนเดียวกับราคานํ้ามนั

และพืชผลการเกษตรท่ีลดลงดวย ก็ยังคงซบเซา โดยมูลคาการสงออกไดลดลง 4.2% ในชวงหาเดือนแรกของปน้ี  ในขณะเดียวกัน

ภาคการทองเท่ียวยังคงเปนจุดสดใสเหมือนอัศวินขี่มาขาวท่ีเขามาชวยพยุงเศรษฐกิจของไทยอยางตอเน่ือง  โดยมีปริมาณ

นักทองเท่ียวท่ีเดินทางเขามาในประเทศเพ่ิมขึ้นมากถึง 27.3% ในรอบคร่ึงแรกของป 2558 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนหนา 
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โดยสวนใหญเปนนักทองเท่ียวจากจีนท่ีมีปริมาณเพ่ิมขึ้นมาก  โดยสรุปแลวตัวเลขผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศในไตรมาสแรก

ของป 2558 ออกมาต่ํากวาท่ีคาดการณไว โดยมีอัตราการเติบโต 3% จากปกอน 

 

ส่ิงท่ีไมอยูในการคาดการณของหลายฝายในตลาดไดแกการปรับลดอัตราดอกเบ้ียนโยบายลงสองคร้ังโดยธนาคารแหง

ประเทศไทยมาอยูท่ีอัตรา 1.5% ในขณะน้ีจากการปรับลดลง 0.25% ในคร้ังหลังสุด ซึ่งนับวาเปนอัตราดอกเบ้ียนโยบายท่ีต่ําท่ีสุด

ตลอดกาล  โดยธนาคารแหงประเทศไทยไดใหเหตุผลในการปรับลดอัตราดอกเบ้ียท่ีมาจากภาวะเงินเฟอท่ีต่ําลง การสงออกท่ีออน

กําลัง และความกังวลเกี่ยวกับคาเงินบาทท่ีแข็งคา ซึ่งเปนอุปสรรคตอการสงออก  และการปรับลดอัตราดอกเบ้ียก็ไดสงผลกระทบ

อยางทันทีตอคาเงินบาท ซึ่งในชวงคร่ึงแรกของป 2558 ไดออนคาลงแลว 3% เมื่อเทียบกับเหรียญสหรัฐฯ และเปนหน่ึงในสกุลเงินท่ี

ออนคาลงมากท่ีสุดเมื่อเทียบกับเงินทองถิ่นสกุลอ่ืนๆในเอเซีย  นอกจากน้ี ขอมูลเศรษฐกิจท่ีตกต่ํามีสวนทําใหธนาคารแหงประเทศ

ไทยตองปรับลดประมาณการอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศประจําป 2558 ลงดวย จาก 3.8% มาเปน 

3.0%   

 

สําหรับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีมีดัชนีปรับตัวอยางสดใสในป 2557 แตมาในชวงคร่ึงแรกของป 2558 กลับตก

อยูในภาวะผันผวนและปดส้ินเดือนมิถุนายน 2558 หรือครบหกเดือนแรกของปน้ีดวยดัชนีท่ีทรงตัวอยูใกลเคียงระดับเดิม  

นอกเหนือจากปจจัยความไมแนนอนท่ีมาจากภายนอกประเทศ โดยเฉพาะจากวิกฤตการเงินในกรีซ รวมถึงความปนปวนในตลาด

หุนจีนแลว  กําไรสุทธิของบริษัทในตลาดหุนยังออนตัวลงดวย  โดยผลประกอบการในรอบไตรมาสแรกของป 2558 สวนใหญ

สะทอนใหเห็นถึงภาวะท่ีออนแอของเศรษฐกิจไทย   แตสวนผลประกอบการของบรรดาบริษัทท่ีอยูในการลงทุนของอเบอรดีนมีท้ัง

บวกและลบ แตสวนใหญหุนท่ียังคงแข็งแกรงไดแกท่ีอยูในภาคธุรกิจประกันภัย โทรคมนาคม และคาปลีก  ในขณะท่ีหุนของภาค

ธุรกิจยานยนต อสังหาริมทรัพย พลังงาน และส่ือ ออนแอกวา   ในขณะเดียวกันภาคธุรกิจสุขภาพมีการขยายตัวท่ีแข็งแกรงมาก

ท่ีสุด โดยไดแรงหนุนจากสถานการณภายในประเทศท่ีมีเสถียรภาพ และการกลับมาของนักทองเท่ียวเชิงการแพทย  อีกท้ังราคา

นํ้ามันท่ีอยูต่ํา ยังคงดีตอภาคธุรกิจปโตรเคมีอยางตอเน่ือง เน่ืองจากตนทุนวัตถุดิบและพลังงานท่ีลดลง   ทามกลางภาพรวมเชนน้ี 

หุนของภาคธุรกิจธนาคารเผชิญกับแรงเทขายหุนในตลาด เน่ืองจากการขยายตัวของการปลอยสินเชื่อจากธนาคารไมเพ่ิมขึ้น และ

หน้ีท่ีไมกอใหเกิดรายไดกลับเพ่ิมขึ้น จนทําใหตองมีการกันสํารองเงินสดเผ่ือหน้ีสูญเพ่ิมเติม   

 

เมื่อพิจารณาจากแรงหนุนเศรษฐกิจท่ีออนกําลังลงจากคร่ึงปแรก ซึ่งไดกําหนดทิศทางของตลาดในชวงท่ีเหลืออยูของปน้ี 

โดยแนวโนมสําหรับคร่ึงหลังของป 2558 ไมมีทีทาวาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจจะดีข้ึนอยางเดนชัด โดยความเห็นน้ีมีเคร่ือง

ยืนยันจากผลประกอบการของธุรกิจท่ีไดมีการรายงานจนถึงขณะน้ี  และจากการแสดงความเห็นจากฝายบริหารของบริษัทท่ี  

อเบอรดีนลงทุนในระยะหลังน้ี  โดยการฟนตัวของเศรษฐกิจไทยออนกําลังลงมากกวาท่ีมีการคาดการณไว  โดยการใชจายของภาค

ครัวเรือนและการลงทุนของภาคเอกชนยังคงต่ํากวาปกติ  อีกท้ังการสงออก ซึ่งเปนภาคสวนท่ีสําคัญในระบบเศรษฐกิจยังคงตกต่ํา 

โดยสวนหน่ึงเปนผลจากภาวะเศรษฐกิจท่ีออนแอของบรรดาประเทศคูคาของไทย  แมจะมีสัญญาณท่ีคอยๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับการฟน

ตัวของเศรษฐกิจเหลาน้ันก็ตาม  ในขณะเดียวกันการปรับลดอัตราดอกเบ้ียนโยบายลงสองคร้ังของธนาคารแหงประเทศไทยไดชวย

บรรเทาการแข็งคาของเงินบาท ซึ่งนาจะสงผลท่ีเอ้ืออํานวยตอการสงออกของไทย และหนุนภาคการทองเท่ียวท่ีไปไดดีอยูแลวใหดี

ยิ่งขึ้น  อเบอรดีนมีความหวังวาการใชจายและการลงทุนของภาครัฐจะสูงขึ้นในชวงคร่ึงหลังของปน้ี  ท่ีจะมีการเบิกจายงบประมาณ

แผนดินออกไปมากขึ้นในโครงการลงทุนท้ังขนาดใหญและขนาดเล็กของรัฐ   การคาดการณถึงการฟนตวัท่ียัง่ยืนของเศรษฐกิจไดถูก

เล่ือนออกไปเปนระยะปลายป 2558 และ 2559  โดยมีปจจัยแวดลอมท่ีสนับสนุนอันมาจากอัตราดอกเบ้ียและราคาพลังงานท่ีลวน

อยูในระดับต่ํา  ประกอบกับระบบการเงินของไทยยังเต็มไปดวยสภาพคลองท่ีมีมาก  อเบอรดีนเชื่อวาสถาบันการเงินกําลังอยูใน

สถานะท่ีมั่นคง และพรอมท่ีจะกาวผานภาวะเศรษฐกิจอันย่ําแยน้ีไปได เน่ืองจากมีงบดุลท่ีแข็งแกรงเปนแรงสนับสนุน 
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ตลาดหุนของไทยจะยังคงตกอยูในความผันผวนและปรับตัวในกรอบแคบๆตอไป   โดยไดรับอิทธิพลจากกระแสขาวท้ังใน

ประเทศและตางประเทศเปนเคร่ืองชี้นํา   แตปจจัยการเมืองไมมีทีทาวาจะสรางปจจัยลบตอเศรษฐกิจไทยในชวงคร่ึงหลังของปน้ี  

โดยเสถียรภาพทางการเมืองคาดวาจะยังคงมีอยูตอไป   ในขณะท่ีประเทศชาติพัฒนาตอไปในทางท่ีดีข้ึนตามข้ันตอนในแผนการ

ของรัฐบาลทหาร ท่ีจะมีการมอบคืนประชาธิปไตยใหแกประชาชนชาวไทยตอไป  อัตราผลตอบแทนเฉล่ียจากอัตราดอกเบ้ียเงินฝาก

ในธนาคารท่ีต่ําลง ท่ีตามมาภายหลังการปรับลดอัตราดอกเบ้ียนโยบาย กลับจะเพ่ิมแรงดึงดูดใหแกการลงทุนในหุนของบริษัทท่ีมี

คุณภาพดีและใหผลตอบแทนแกนักลงทุนท่ีสูง  สําหรับอเบอรดีนซึ่งเปนนักลงทุนท่ีมีเปาหมายการลงทุนในระยะยาว ยังคงเชื่อมั่น

วาคุณภาพและโอกาสท่ีดีของบริษัทท่ีอยูในการลงทุนของเรา  และหากราคาหุนออนตัวลงถือเปนโอกาสท่ีดีในการซื้อหุนของบาง

บริษัทท่ีนาสนใจในราคาท่ีลดลง   บริษัทท่ีเราเลือกลงทุนไดแสดงความสามารถท่ีสูงในการบริหารจัดการธุรกิจไดดี ทามกลางภาวะ

แวดลอมธุรกิจท่ียากลําบากเชนในปจจุบัน  โดยมีหลายบริษัทไดเตรียมวางแผนการลงทุนในระยะยาวท้ังภายในประเทศและใน

ตลาดตางประเทศท่ีมีศกัยภาพในการเตบิโตสูง ซึ่งสามารถทําไดดวยการมงีบดลุท่ีแข็งแกรงของบริษัทเหลาน้ันเปนตัวชวย  สวนการ

กอหน้ีเพ่ือลงทุนยังคงอยูในสัดสวนท่ีต่ําเพียง 33% เมื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทนท่ีดีตอสวนของผูถือหุนและตอทรัพยสินโดยรวม   

พอรตการลงทุนของอเบอรดีนมีราคาซื้อขายหุน ณ ส้ินเดือนมิถุนายน 2558 อยูในระดับท่ีสมเหตุสมผล โดยมีอัตราสวนราคาหุน

เฉล่ียตอกําไรสุทธิตอหุนในป 2558 อยูท่ี 13.1 เทาและอัตราสวนราคาหุนเฉล่ียตอมูลคาตามบัญชีในป 2558 อยูท่ี 1.9 เทา และมี

อัตราผลตอบแทนเฉล่ียจากเงินปนผลอยูท่ี 3.5% 

 
ภาพรวมและแนวโนมตลาดตราสารหนี้ไทย 

 
มีการคาดการณท่ีสูงในชวงเขาสูป 2558 ซึ่งท้ังความเชื่อมั่นและความหวังวาเศรษฐกิจไทยจะสามารถเติบโตไดสูงขึ้น 

หลังจากผานชวงท่ียากลําบากมาแลวในป 2557 อันเปนผลจากรัฐประหารอีกคร้ังของทหาร แตในขณะน้ีท่ีผานพนคร่ึงแรกของป 

2558 มาแลว แตกิจกรรมของเศรษฐกิจภายในประเทศก็ยังไมไดเพ่ิมขึ้น  โดยดัชนีการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชนภายใน

คร่ึงปแรกยังคงอยูในระดับเดิม ในขณะท่ีภาคการผลิตและการสงออกยังคงหดตัวลงอยางตอเน่ือง อุปสงคจากตางชาติท่ีเปน

ประเทศคูคารายใหญของไทย เชนจีนและกลุมประเทศอาเซียน ตางลดลงตามภาวะชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเหลาน้ัน  

และเพ่ือท่ีจะสนับสนุนอุปสงคภายในประเทศใหขยายตัวได ธนาคารแหงประเทศไทยไดปรับลดอัตราดอกเบ้ียลงในเดือนมีนาคม

และเมษายนคร้ังละ 0.25% ท้ังสองเดือนมาอยูท่ี 1.50% ในปจจุบันน้ี  ความเส่ียงตอเศรษฐกิจเคล่ือนท่ีมาสูระดับการขยายตัว

มากกวาความมีเสถียรภาพ และจากการท่ีอัตราเงินเฟอท่ัวไปยังคงลดลงในตลอดหกเดือนแรกของปน้ี สถานการณเชนน้ีทําให

ธนาคารแหงประเทศไทย มีโอกาสมากท่ีจะจัดสรางแรงกระตุนเศรษฐกิจผานนโยบายการเงินเพ่ิมเติม นอกเหนือจากการปรับลด

อัตราดอกเบ้ียนโยบายลงแลว ธนาคารแหงประเทศไทยยังไดใชมาตรการท่ีชัดเจนและมีผลทําใหคาเงินบาทออนตัวลงดวย  อีกท้ัง

การสงเสริมใหมีเงินทุนไหลออกนอกประเทศผานการผอนคลายการอนุมัติการลงทุนในตางประเทศ ท่ีไดผานการตัดสินใจของ

คณะกรรมการนโยบายการเงินในการประชุมเมื่อเดือนเมษายน ไดทําใหเงินบาทออนคาลงแลว 2.8% เมื่อเทียบกับเหรียญสหรัฐฯ

เมื่อส้ินเดือนมิถุนายน  นโยบายท่ีโนมเอียงไปท่ีการทําใหเงินบาทออนคาลง เพ่ือสรางแรงหนุนใหแกภาคการสงออก พรอมกับ

บรรเทาความเส่ียงท่ีจะฉุดเศรษฐกิจใหดิ่งลงมากขึ้นจากภาวะเงินฝดท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน  อเบอรดีนเชื่อวาแนวทางการพยุง

เศรษฐกิจท้ังการปรับลดอัตราดอกเบ้ียสองคร้ังติดกัน และการทําใหเงินบาทออนคาลง มีความเหมาะสมกับสถานการณในขณะน้ี 

เน่ืองจากนโยบายการคลังยังไมไดมีบทบาทท่ีโดดเดนในการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ  

 

ตลาดพันธบัตรรัฐบาลไทยตอบสนองในดานดีตอนโยบายของทางการ หลังจากท่ีเศรษฐกิจไทยซบเซาลง ภาวะเงินเฟอ

ลดลงและมีการผอนคลายนโยบายการเงินลงมากขึ้น  โดยพันธบัตรระยะส้ันไดรับประโยชนมากท่ีสุดในชวงคร่ึงแรกของป 2558 

และทําใหมีอัตราผลตอบแทนเฉล่ียลดลง 0.50% มาอยูท่ี 1.55%  สวนดัชนีราคาพันธบัตรระยะยาว เชนกลุมระยะอายุ 10 ป มี

ความผันผวนของราคามากกวา เน่ืองจากไดรับอิทธิพลจากการเปล่ียนแปลงของนโยบายการเงินของสหรัฐอเมริกาและราคา

พันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐฯมากกวา สงผลใหอัตราผลตอบแทนเฉล่ียขยับข้ึน 0.30% มาอยูท่ี 2.90% โดยความผันผวนของราคา
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พันธบัตรรุนอายุ 10 ปเกิดขึ้นมากท่ีสุดในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน  ในระยะตอไปอเบอรดีนเชื่อวาตลาดพันธบัตรไทยจะยังคง

ตกอยูภายใตอิทธิพลของสภาวะทางการเงินท้ังภายในประเทศและตางประเทศ  ดานนโยบายการเงินท่ีผอนคลายของธนาคารแหง

ประเทศไทย จะยังคงสรางแรงหนุนตอพันธบัตรระยะส้ันของรัฐบาลไทยตอไป  และนโยบายการเงินท่ีเดินตางทิศทางกันระหวางไทย

และสหรัฐอเมริกา นาจะทําใหอัตราผลตอบแทนเฉล่ียของพันธบัตรไทยระยะส้ันและระยะยาวปรับตัวแตกตางกันมากขึ้นใน

ชวงเวลาท่ีเหลืออยูของปน้ี โดยอัตราผลตอบแทนเฉล่ียจากพันธบัตรอายุ 2 ปและ 10 ปไดปรับตัวตางกันมากขึ้นจากประมาณ 

0.60% เมื่อตนปน้ีมาเปนตางกัน 1.40% เมื่อส้ินเดือนมิถุนายน 

 

ภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนภูมิภาคเอเชีย 

 

ดัชนีตลาดหุนของเอเชยีปดส้ินเดอืนมิถุนายนปรับตัวลดลง โดยขาวจากตลาดหุนจีนยังเปนขาวใหญ โดยดัชนีตลาดหุนจีน

ไดดิ่งรวงลง ทามกลางการปราบปรามการปลอยกูใหแกนักลงทุนโดยสถาบันการเงินและการรับรูวาราคาหุนจีนแพงเกินควรแลว 

หลังจากท่ีดัชนีพุงขึ้นอยางรวดเร็วในชวงคร่ึงปแรก  ท้ังน้ีดัชนีตลาดหุนจีนท้ังตลาดหุนเซินเจิ้นและเซี่ยงไฮรวงลงไปมากกวา 7% ใน

ระยะเวลาเพียงหน่ึงวัน โดยธนาคารกลางของจีนใชความวองไวในการปรับลดอัตราดอกเบ้ียและลดเกณฑอัตราสวนเงินสดกัน

สํารองจากเงินฝากใหแกภาคธนาคาร เพ่ือพยายามสรางเสถียรภาพใหแกตลาดหุน  ในอีกดานหน่ึงสถานการณหน้ีสาธารณะของ

กรีซยังคงส่ันคลอนมุมมองของนักลงทุนอยางตอเน่ือง ท่ีสงผลใหเกิดความวิตกกังวลท่ีเกิดจากความคาดหวังวาการบรรลุขอตกลง

กับเจาหน้ีจะทําใหรัฐบาลของกรีซสามารถเบิกเงินกูมาใชจายเพ่ือฟนฟูเศรษฐกิจได และความส้ินหวังวาประเทศกรีซอาจจะไม

สามารถชําระคืนหน้ีสินไดทันกําหนด ซึ่งกอใหเกิดสัญญาณวาการออกจากการอยูรวมกันในภูมิภาคท่ีใชเงินยูโรของกรีซมีความ

เปนไปได   ในขณะท่ีเขียนรายงานฉบับน้ี กรีซไมสามารถชําระหน้ีรายการหน่ึงท่ีติดคางอยูกับกองทุนการเงินระหวางประเทศได จน

ทําใหแผนฟนฟูเศรษฐกิจของกรีซมีอันตองส้ินอายุไป 

 

การคาดการณวาธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาจะทําการปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียในเร็วๆน้ี มีสวนกดดันดัชนีตลาดหุนให

ลดลง แมวาภายหลังธนาคารกลางของสหรัฐฯจะไดออกมาสรางความมั่นใจใหแกนักลงทุนวาอัตราดอกเบ้ียจะปรับข้ึนอยางคอย

เปนคอยไปเทาน้ัน สําหรับธนาคารกลางอ่ืนๆในภูมิภาคเอเชีย ลวนยังคงอยูในวงจรการผอนคลายนโยบายการเงิน  โดยธนาคาร

กลางของญ่ีปุนยังคงดําเนินมาตรการกระตุนเศรษฐกิจดวยงบประมาณท่ีสูงเปนประวัติการณ  สวนธนาคารกลางของเกาหลีทําการ

ปรับลดอัตราดอกเบ้ียลง เพ่ือตอกรกับผลกระทบในทางลบท่ีเปนไปไดจากการแพรระบาดของโรคจากไวรัส MERS   ดานธนาคาร

กลางของอินเดียทําการปรับลดอัตราดอกเบ้ียลงดวยเชนกัน ทามกลางอัตราเงินเฟอท่ีชะลอตัวลง  สวนขาวอ่ืนๆท่ีเกี่ยวกับนโยบาย

ของทางการ สวนใหญสรางความพอใจ โดยธนาคารกลางของอินเดียไดเสนอกฎระเบียบใหมท่ียอมใหธนาคารของอินเดียเขาควบ

รวมบริษัทท่ีติดหน้ีธนาคารได โดยการแปลงหน้ีเปนทุนได ถาความพยายามในการฟนฟูธุรกิจของบริษัทท่ีเปนหน้ีธนาคารลมเหลว

ลงหลังจากผานกรอบเวลาท่ีกาํหนดไวแลว  ซึ่งสรางความหวังวาจะชวยทําใหงบดุลของบรรดาธนาคารท่ีเปนกิจการของรัฐปรับดีขึ้น  

ในอินโดนีเซีย กฎเกณฑในการปลอยสินเชื่ออสังหาริมทรัพยและสินเชื่อรถยนตไดรับการผอนปรน เพ่ือพยายามสงเสริมธุรกิจ

ธนาคารภายในประเทศ ในระยะท่ีสถานการณแวดลอมเศรษฐกิจกําลังออนแอ 

 

การเทขายหุนในตลาดหุนจีนอยางรุนแรงเมื่อเร็วๆน้ี บงชี้วานักลงทุนกําลังพบความยากลําบากมากขึ้นในการหนุนมูลคา

หุน โดยไมมีการเพ่ิมขึ้นของกําไรสุทธิและการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีมีนัยสําคัญมาชวย  ภาวะเศรษฐกิจในยุโรปแผนดินใหญยังคง

ไมราบร่ืน และการชะลอตัวทางเศรษฐกิจท่ีหนักกวาท่ีคาดการณไว อาจจะบ่ันทอนความเชื่อมั่นไดมากขึ้น  อเบอรดีนยังคงสบายใจ 

เน่ืองจากการพลิกฟนของเศรษฐกิจจะทําใหปจจัยพ้ืนฐานเปนตัวนําพาทิศทางของตลาดหุนอยางสมเหตุสมผล  แตอาจจะตอง

ไดรับแรงขับเคล่ือนท่ีมากขึ้น เมื่อธนาคารกลางของสหรัฐฯตัดสินใจปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียในท่ีสุด  แมวาการเติบโตของกําไรสุทธิ

ของธุรกิจในภูมิภาคเอเชียนาจะยังคงอยูในระดับต่ํา เน่ืองจากท้ังการสงออกท่ียังคงตกต่ําและอุปสงคภายในประเทศท่ียังคงออน
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แรง ทามกลางหน้ีสินของภาคครัวเรือนท่ีสูงขึ้น กลยุทธของอเบอรดีนท่ีจะลงทุนแตในบริษัทท่ีมีความมั่นคงและความรอบคอบ ซึ่งมี

รูปแบบการทําธุรกิจท่ียั่งยืน นาจะชวยสรางความมั่นใจไดถึงผลตอบแทนรวมจากการลงทุนท่ีจะสูงในระยะยาว 

 

ภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนภูมิภาคตลาดเกิดใหม 

 

ดัชนีตลาดหุนของกลุมตลาดเกิดใหมปรับตัวลดลง โดยมีสาเหตุจากภาวะการซื้อขายท่ีผันผวนในเดือนมิถุนายน  

สถานการณท่ีไมแนนอนท่ีแวดลอมวิกฤตหน้ีสาธารณะของกรีซและตลาดหุนท่ีทรุดลงของจีน ลวนกดดันความสนใจท่ีจะรับความ

เส่ียงของนักลงทุน 

 

ความเปล่ียนแปลงในกรีซเปนเคร่ืองชี้นําการเคล่ือนไหวของตลาดหุนในระดับมาก  ในขณะท่ีเขียนรายงานฉบับน้ี รัฐสภา

ของกรีซไดลงมติท่ีจะสนับสนุนการปฎิรูปท่ีเปนท่ีตองการของบรรดาเจาหน้ีของกรีซในภูมิภาคท่ีใชเงินยูโร  เน่ืองจากเปนเงื่อนไขใน

การขอรับเงินกูฟนฟูวิกฤตการเงินเปนรอบท่ีสามของกรีซ  และหากมีการดําเนินมาตรการรัดเข็มขัดงบประมาณก็นาจะชวยใหกรีซ

สามารถหลีกเล่ียงการถอนตัวออกจากภูมิภาคท่ีใชเงินยูโรท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นได  ซึ่งตลาดไดตกอยูในความวิตกกังวลจากความ

ลมเหลวในการเจรจาระหวางรัฐบาลของกรีซและบรรดาเจาหน้ี หลังจากท่ีนายก รัฐมนตรี Alexix Tsipras จัดใหมีการลงประชามติ

ตอขอตกลงการขอรับเงินกูฟนฟูวกิฤตการเงินจากเจาหน้ี   สวนบรรดาธนาคารของกรีซท่ีหยุดทําการไปนับตั้งแตสัปดาหสุดทายของ

เดือนมิถุนายน ก็ไดเปดทําการอีกคร้ัง แมวายังมีการจํากัดการเบิกถอนเงินสด และการควบคุมการเคล่ือนยายเงินทุนอยางเขมงวด

อยูก็ตาม  เศรษฐกิจของกรีซถือวามีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับเศรษฐกิจของภูมิภาคท่ีใชเงินยูโร  แตท่ีสรางประเด็นขอกังวลไดมากกวา

คือความเปนไปไดท่ีภูมิภาคท่ีใชเงินยูโรอาจจะตองลมสลายลง หากกรีซถูกบังคับใหตองออกจากกลุมน้ี  แตพอรตการลงทุนของ 

อเบอรดีนไมไดมีการถือครองหุนของกรีซแตอยางใด 

 

ทางการจีนไดทําการปรับลดอัตราดอกเบ้ียนโยบายลงและปรับลดเกณฑอัตราสวนเงินสดกันสํารองจากเงินฝากของ

ธนาคารลง เพ่ือสกัดกั้นการรวงลงอยางรุนแรงของตลาดหุนภายในประเทศจีน ซึ่งแกวงตัวอยางรุนแรง โดยสวนหน่ึงเปนเพราะ

มาตรการปราบปรามการปลอยกูของสถาบันการเงินใหแกนักลงทุนเพ่ือมาซื้อหุน  อยางไรก็ตาม การผอนคลายนโยบายการเงินท่ี

สรางความแปลกใจน้ี กลับไมสามารถท่ีจะฟนฟูมุมมองของนักลงทุนใหดีขึ้นไดแตอยางใด 

 

อินโดนีเซียและเกาหลีเปนอีกสองตลาดหุนท่ีปรับตัวร้ังทายตลาดหุนอ่ืนๆในภูมิภาคกลุมตลาดเกิดใหม โดยเศรษฐกิจและ

การสงออกท่ีลวนตกต่ําลง ทามกลางแรงกระตุนภาวะเงินเฟอท่ีสูงขึ้น สงผลเสียตอตลาดหุนและคาเงินรูเปยหของอินโดนีเซีย  อีกท้ัง

การบริโภคและการลงทุนท่ีเติบโตนอย ลวนผลักดันใหรัฐบาลของท้ังอินโดนีเซียและเกาหลี รวมถึงกองทุนการเงินระหวางประเทศ 

ตองทําการปรับลดประมาณการอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของปน้ีลง  สําหรับเกาหลีใต ยังอยูระหวางการตอสูเพ่ือควบคุม

ผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคไวรัส MERS ซึ่งไดบ่ันทอนเศรษฐกิจภายใน ประเทศและอุตสาหกรรมการทองเท่ียวของ

เกาหลี   ดานประมาณการอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศถูกปรับลดลง และมีการรางแผนงบประมาณเสริม

เพ่ือชวยหนุนเศรษฐกิจท่ีกําลังถูกกดดันจากการแพรระบาดของไวรัส MERS ดวย  นอกจากน้ี ไดมีการปรับลดอัตราดอกเบ้ียลง

ในชวงตนเดือน ทามกลางความกังวลเกี่ยวกับอุปสงคภายในประเทศท่ีกําลังหดตัวลง และการสงออกท่ีกําลังลดลง รวมถึงยอดขาย

ปลีกท่ีกําลังตกต่ําลง 

 

ในประเทศอ่ืนๆ เชน ตุรกี พรรค AK Party ท่ีเปนรัฐบาลของตุรกีสูญเสียเสียงสวนใหญในรัฐสภาไปในการเลือกตั้งคร้ัง

ใหญ  สงผลใหเกิดความไมแนนอนเกี่ยวกับอนาคตทางการเมืองจนกดดันดัชนีตลาดหุนในทองถิ่น  อเบอรดีนคิดวาผลการเลือกตั้ง

อาจจะดสํีาหรับตุรกีในอนาคตระยะยาว หากหมายความวาประธานาธิบดี Erdogan ของตุรกีท่ีมีแนวโนมจะครองอํานาจเด็ดขาด 

ถูกลดอํานาจลง หรือเจือจางลงจากการมีสวนรวมของพรรคการเมืองอ่ืนๆท่ีเขารวมรัฐบาลผสมชุดใหม  
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ความส่ันคลอนของตลาดหุนในกลุมตลาดเกดิใหมท่ีเกดิขึ้นในชวงคร่ึงปแรกนาจะคงอยูตอไปในชวงเวลาท่ีเหลืออยูของปน้ี  

นอกจากวิกฤตการเงินในกรีซแลว ยังมีประเด็นขอกังวลอ่ืนๆท่ียังคางคาอยูดวย ซึ่งท่ีเดนท่ีสุดไดแกประเด็นเวลาท่ีธนาคารกลางของ

สหรัฐอเมริกาจะเร่ิมทําการปรับนโยบายการเงินใหเขาสูภาวะปกติ และผลกระทบจากเร่ืองน้ีตอตลาดการเงิน (อเบอรดีนคิดวากลุม 

ตลาดเกิดใหมจะตองนําปจจัยการปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียมารวมในราคาหุนในระดับหน่ึง)  สถานการณหุนรวงในจีนเปนอีกหน่ึง

ความกังวล   ความปนปวนท่ีมากขึ้นในตลาดหุนภายในประเทศน้ี สามารถท่ีจะบ่ันทอนเสถียรภาพของเศรษฐกิจจีนไดในเวลาใด

เวลาหน่ึงในขณะท่ีเศรษฐกิจจีนกาํลังชะลอการเติบโตลงอยูแลว   และภาวะเศรษฐกิจตกต่ําท่ีเปนผลจากตลาดหุนท่ีรวงลงน้ี อาจจะ

ขยายผลไปไกลกวาจีนแผนดินใหญ  แตรัฐบาลจีนก็ยังคงมุงท่ีจะใหการสนับสนุนท้ังตลาดหุนและเศรษฐกิจตอไป  ในขณะท่ีเขียน

รายงานฉบับน้ี รัฐบาลกลางของจีนก็ไดปรับลดอัตราดอกเบ้ียนโยบายลงติดตอกัน เพ่ือกระตุนการเติบโตของเศรษฐกิจและทําการ

ประกาศชุดมาตรการตางๆท่ีมีเปาหมายเพ่ือฟนฟูความเชื่อมั่นของนักลงทุน  ภายหลังการเทขายหุนอยางรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในตลาด

หุนภายในประเทศเมื่อเร็วๆน้ี  นอกเหนือจากน้ี  ยังมีการคาดการณวาจะมีการแทรกแซงเพ่ิมเติมโดยรัฐบาลเพ่ือนําพาเศรษฐกิจให

กลับคืนสูเสถียรภาพ ไมวาจะเปนการปรับลดอัตราดอกเบ้ียลงอีก หรือการใชจายของรัฐบาลท่ีสูงข้ึนในโครงการพัฒนา

สาธารณูปโภค 

 

ปญหาของเศรษฐกิจมหภาคเหลาน้ี แมจะมีนัยสําคัญ แตไมทําใหแรงดึงดูดจากหลักทรัพยของกลุมตลาดเกิดใหมในระยะ

ยาวตองหมองมัวไป  เหตุผลหน่ึงก็คือเราทําการลงทุนในหุนของบางบริษัทเทาน้ัน ท่ีไมไดข้ึนกับเศรษฐกิจท้ังหมด  ประวัติศาสตร

กําลังแสดงใหเห็นวามีความสัมพันธกันเพียงเล็กนอยระหวางอัตราผลตอบแทนรวมจากหุนและการเติบโตทางเศรษฐกิจ   

นอกจากน้ี ชองวางระหวางราคาหุนของแตละภูมิภาคท่ีกวางขึ้น ยังมีสวนชวยใหหุนของกลุมตลาดเกดิใหมมีความนาสนใจมากกวา  

ในภาพรวม หุนจากกลุมตลาดเกดิใหม ยังอยูในราคาซื้อขายท่ีถูกกวาเมื่อเทียบกับระดับราคาท่ีผานมาในอดตี และยังคงมีแรงดึงดูด

มากกวาหุนของบรรดาประเทศท่ีพัฒนาแลว  แมวาอุปสงคท่ีซบเซาในกลุมประเทศท่ีพัฒนาแลว ไดบ่ันทอนการสงออกและกําไร

สุทธิของธุรกิจในบรรดาประเทศกําลังพัฒนา แตไดรับการประเมินวาจะฟนตัวดีข้ึนในชวงปลายปน้ี   จึงนาท่ีจะชวยใหกระแสพลิก

กลับมาดี  สําหรับบริษัทท่ีอยูนอกภาคอุตสาหกรรมโภคภัณฑ  กําลังมีกําไรสวนตางท่ีสูงข้ึนแลวจากมาตรการลดตนทุน หรือจาก

ราคาวัตถุดิบท่ีลดลง  โอกาสท่ียอดขายจะสูงขึ้นในอนาคต จึงอาจจะไมเปนส่ิงท่ีไกลเกินไป 

 

ภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนตราสารหนี้ภูมิภาคตลาดเกิดใหม 

 

ดัชนีตลาดตราสารหน้ีของกลุมตลาดเกิดใหมปรับตัวตางทิศทางกันในชวงไตรมาสสอง โดยเอนเอียงไปทางลบมากกวา 

หลังจากผานการปรับตัวอยางแข็งแกรงในชวงเดือนเมษายน ท่ีเปนผลจากราคานํ้ามันในตลาดฟนตวัสูงขึ้น  แตกลับปรับตัวลดลงใน

เดือนตอๆมา  เน่ืองจากนักลงทุนสวนใหญตกอยูในมุมมองท่ีหลีกเล่ียงความเส่ียง 

 

ในตลาดตราสารหน้ีโลก ขาวใหญยังคงเกี่ยวกับการคาดการณถึงการเร่ิมปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียของธนาคารกลางของ

สหรัฐอเมริกา รวมถึงวิกฤตการเงินท่ีกําลังเกิดขึ้นในกรีซในขณะน้ี  ขอมูลเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาท่ีสรางความผิดหวัง ทําใหความ

เปนไปไดท่ีจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียในเดือนมิถุนายนหมดไปอยางรวดเร็ว   และในขณะน้ีตลาดกําลังคาดการณโดยท่ียังขาด

ขอมูลท่ีครบถวนวานาจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียคร้ังแรกในสหรัฐฯในเดือนกันยายนน้ี  สําหรับขาวจากประเทศอ่ืนๆ เชน กรีซ 

ซึ่งมีการเจรจากับกลุมเจาหน้ีของรัฐบาลท่ีประกอบดวย คณะรัฐมนตรีคลังของภูมิภาคท่ีใชเงินยูโร  ธนาคารกลางของยุโรป และ

กองทุนการเงินระหวางประเทศ แตไดลมเหลวลง และนายกรัฐมนตรี Alexis Tsipras จัดใหมีการลงประชามติในนาทีสุดทายเพ่ือให

ประชาชนชาวกรีซไดตัดสินใจวาจะยอมรับมาตรการรัดเข็มขัดงบประมาณของประเทศตอไปอีกหรือไม  ในท่ีสุดหน่ึงใน

คณะกรรมการของธนาคารกลางยุโรป Benoit Coeure กลาววาธนาคารกลางยุโรปจะทําการรับซื้อพันธบัตรในชวงตนของโครงการ

อัดฉีดสภาพคลอง ในปริมาณท่ีมากกวาในชวงทายโครงการพอประมาณ  ดวยสาเหตุท่ีวาตลาดจะมีสภาพคลองนอยในชวงฤดูรอน 
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ซึ่งความเห็นน้ีสรางความยนิดีในทันทีในตลาด และทําใหระดับการแข็งคาของเงินยูโรออนคาลงท้ังหมด ดังท่ีไดเกิดขึ้นในชวงตนไตร

มาสสองมาแลว 

 

ในไตรมาสสองของปน้ี  อัตราผลตอบแทนรวมท่ีคํานวณจากดัชนีรวมราคาพันธบัตรรัฐบาลในกลุมตลาดเกิดใหมท่ีอยูใน

สกุลเงินสากลหรือดัชนี JP Morgan EMBI Global Diversified Index  ปรับตัวลดลง -0.34%  โดยมีอัตราผลตอบแทนเฉล่ียสูงกวา

ของพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา 3.53% ซึ่งสวนท่ีสูงกวาน้ีไดลดลง 0.16%  ท้ังน้ี ดัชนีราคาของกลุมพันธบัตรท่ีมีอันดับความ

นาเชื่อถือต่ําแตมีอัตราผลตอบแทนเฉล่ียสูง  ปรับตัวสูงข้ึนมากกวาดัชนีราคากลุมพันธบัตรท่ีมีอันดับความนาเชื่อถือ Investment 

grade อยูมากในรอบไตรมาสสอง โดยกลุมท่ีมีอันดับความนาเชื่อถือต่ํา ใหอัตราผลตอบแทนรวมสูงข้ึน 2.15% ในขณะท่ีกลุมท่ีมี

อันดับความนาเชื่อถือ Investment grade ใหอัตราผลตอบแทนรวมลดลง -2.00%   และสรุปดัชนีราคาพันธบัตรของแตละประเทศ

ในไตรมาสเดียวกัน มีดัชนีราคาพันธบัตรของยูเครนท่ีปรับตัวสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ และใหอัตราผลตอบแทนรวมเพ่ิมขึ้น 36.49%  

เชนเดียวกับดัชนีราคาพันธบัตรของเวเนซูเอลาท่ีปรับตัวสูงข้ึนมาก และใหอัตราผลตอบแทนรวมเพ่ิมขึ้น 12.73%  ในทางกลับกัน  

ดัชนีราคาพันธบัตรของอารเจนตินา โคลอมเบีย และอุรุกวัย ตางปรับตัวลดลงจากไตรมาสกอนหนา และใหอัตราผลตอบแทนรวม

ลดลง (-4.71%),(- 4.05%) และ (-4.49%) ตามลําดับ 

 

สําหรับอัตราผลตอบแทนรวมท่ีคํานวณจากดัชนีรวมราคาพันธบัตรรัฐบาลในกลุมตลาดเกิดใหมท่ีอยูในสกุลเงินทองถิ่น

หรือดัชนี JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index ปรับตัวลดลง -0.96%  โดยดัชนีรวมไดปจจัยบวกท่ีสําคัญมาจากดัชนี

ราคาพันธบัตรของลาตินอเมริกา เชน บราซิล ซึ่งใหอัตราผลตอบแทนรวมสูงขึ้น  (6.17%) และโคลอมเบีย ซึ่งใหอัตราผลตอบแทน

รวมลดลง (-0.04%)   เชนเดียวกับดัชนีราคาพันธบัตรของรัสเซีย ซึ่งใหอัตราผลตอบแทนรวมสูงข้ึน (11.61%) สวนปจจัยลบของ

ดัชนีรวมไดแก  ดัชนีราคาพันธบัตรของอินโดนีซีย  ตุรกีและเปรู ซึ่งใหอัตราผลตอบแทนรวมลดลง  (-5.21%), (-4.91%) และ         

(-5.35%) ตามลําดับ  สวนคาเงินทองถิ่นของกลุมตลาดเกิดใหมท่ีออนคาลงเมื่อเทียบกับเหรียญสหรัฐฯ  ทําใหดัชนีรวมราคา

พันธบัตรรัฐบาลในกลุมตลาดเกิดใหมท่ีอยูในสกุลเงินทองถิ่นลดลงมากขึ้นดวย 

 

มีการออกพันธบัตรใหมในปน้ีมากและสอดคลองกับขอบงชี้ในชวงไมกี่ปท่ีผานมาน้ีวากลุมประเทศใหญท่ีเปนแกนนําของ

กลุมตลาดเกิดใหม ท่ีเปนผูออกพันธบัตรใหมรายใหญนอกประเทศ ไมใชกระแสหลักในตลาดพันธบัตรโลกอีกตอไป แตกลับเปน

บรรดาประเทศท่ีไมใชแกนนําของกลุมตลาดเกิดใหม ท่ีเปนผูออกพันธบัตรในอันดับความนาเชื่อถือต่ําแตใหอัตราผลตอบแทนเฉล่ีย

สูงในตลาดโลก  ท้ังน้ีการออกพันธบัตรในอันดับ Investment grade เกิดข้ึนมากกวาในตลาดพันธบัตรภายในประเทศของผูออก

พันธบัตร เพ่ือตอบสนองความตองการระดมทุน มากกวาท่ีจะทําการออกพันธบัตรในตางประเทศในสกุลเงินตางชาติ  ในขณะท่ี

บรรดาประเทศท่ีเปนผูออกพันธบัตรในอันดับความนาเชื่อถือต่ําแตใหอัตราผลตอบแทนเฉล่ียสูง ยังไมไดมีระบบกองทุนบํานาญ 

หรือมีอุตสาหกรรมธนาคาร ธุรกิจจัดการกองทุน หรือธุรกิจประกันภัย ท่ีมีพัฒนาการสูง ท่ีจะสามารถรับซื้อพันธบัตรหรือตั๋วแลกเงิน

ของรัฐบาลท่ีมีปริมาณมากได  การออกพันธบัตรใหมในปน้ีจากประเทศเชน สาธารณรัฐโดมินิกัน อารเมเนีย ตูนิเซีย และกาบอง ทํา

ใหเราคาดการณไดวาน่ีจะเปนกระแสท่ีจะเกิดขึ้นอยางตอเน่ืองในเสนทางการเติบโตของตลาดพันธบัตรของกลุมประเทศท่ีพัฒนา

นอยกวากลุมตลาดเกิดใหม  แมเราไดพิจารณาถึงแรงดึงดูดจากปจจัยราคาพันธบัตรท่ีเกิดขึน้ในขณะน้ี แตความเส่ียงตางๆท่ีเกิดขึ้น

นอกกลุมประเทศเหลาน้ี เชนท่ีเกี่ยวกับกรีซและนโยบายการเงินของสหรัฐอเมริกา นาจะคงอยูตอไป และทําใหการยอมรับความ

เส่ียงของนักลงทุนลดลง   แตการปรับขึ้นอันดับความนาเชื่อถือของพันธบัตรจากอุรุกวัยและจาไมกา รวมถึงการปรับแนวโนมอันดับ

ความนาเชื่อถือของพันธบัตรจากมาเลเซียใหสูงขึ้นเมื่อไมนานมาน้ี ลวนแสดงถึงพ้ืนฐานท่ีดีข้ึนของบางประเทศในกลุมตลาดเกิด

ใหม 
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ภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนทั่วโลก 

 
ภาพท่ีเราไดเห็นไมบอยนักในขณะน้ีคือภาพของเศรษฐกิจในภูมิภาคท่ีใชเงินยูโรสามารถขยายตัวไดมากกวาเศรษฐกิจท้ัง

ในสหรัฐอเมริกาและในสหราชอาณาจักร โดยมีอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในภูมิภาคในรอบไตรมาสแรกของป 

2558 เพ่ิมขึ้น 0.4% ฃึ่งดีกวาเศรษฐกิจของสหรัฐฯท่ีหดตัวลง 0.7% และเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรท่ีขยายตัวไดเพียง 0.3% 

และเศรษฐกิจของสเปนเปนดาวเดนท่ีขยายตัวไดถึง 0.9% และเศรษฐกิจของฝร่ังเศสท่ีขยายตัวไดดีเหนือการคาดการณเชนกันใน

อัตรา 0.6%   สวนเศรษฐกิจของเยอรมนีและอิตาลีขยายตัวไดแข็งแกรงพอกนัในอัตรา 0.3% ท้ังคู  และแมแตเศรษฐกิจของกรีซกย็ัง

ปรับตัวดีขึ้น แมกลับเขาสูภาวะถดถอยอีกคร้ังก็ตาม โดยมีอัตราการถดถอยท่ีนอยกวาท่ีคาดการณไว  ท้ังน้ีภูมิภาคท่ีใชเงินยูโรสราง

ความแปลกใจไมเพียงแตขอมูลเศรษฐกิจในชวงไมกี่สัปดาหท่ีผานมา แตตลาดพันธบัตรของภูมิภาคยังมีความผันผวนมากเปน

พิเศษดวย โดยราคาพันธบัตรของเยอรมนีท่ีไดปรับตัวสูงข้ึนมาตลอดในชวงประมาณหาเดือนท่ีผานมา และไดลดลงมาสูจุดเดิม

เพียงเล็กนอยภายในระยะเวลากวาหาวัน และท้ังสองเหตุการณมีความเชื่อมโยงกันหรือไมอยางไร? และไดบอกอะไรเราบาง

เกี่ยวกับแนวโนมของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนในภูมิภาคท่ีใชเงินยูโร?  

 

แนนอนวาขอมูลเศรษฐกิจไดทําใหตลาดพันธบัตรของภูมิภาคท่ีใชเงินยูโรมีอันตองขาดกิจกรรมไปชวงหน่ึง ไมเพียง

กิจกรรมการซื้อขายในตลาด แตยังมีเร่ืองอัตราเงินเฟอดวย  รายงานดัชนีราคาผูบริโภคท่ัวไปฉบับลาสุดไดแสดงใหเห็นวาภูมิภาคท่ี

ใชเงินยูโรไดยุติภาวะเงินเฟอท่ีไดเกิดขึ้นมานานส่ีเดือนไดสําเร็จ โดยระดับราคาสินคาทรงตัวไมเปล่ียนแปลงตั้งแตตนปจนถึงส้ิน

เดือนเมษายน และไดเพ่ิมขึ้น 0.3% จากหน่ึงปกอนหนาในเดือนพฤษภาคม   นอกจากน้ีราคานํ้ามันดิบเบรนทยังไดสูงขึ้นจนถึง

ระดับราคา 65 เหรียญสหรัฐฯตอบารเรล จากท่ีเคยอยูในระดับต่ํา 45 เหรียญสหรัฐฯตอบารเรล ท่ีไดเกิดขึ้นในชวงกอนหนาน้ีในปน้ี  

หากเปนเชนน้ีตอไป จะมีสิทธิ์ทําใหอัตราเงินเฟอท่ัวไปท่ีอางอิงดัชนีราคาผูบริโภคสูงข้ึนดวย ซึ่งจะสัมพันธกับการคาดการณของ

ผูบริโภคในชวงเวลาท่ีเหลืออยูของปน้ี   การท่ีตัวเลขผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศสูงมากข้ึนยังดูจะเปนการยืนยันความเห็น

ของธนาคารกลางของยุโรปดวยวา เมื่อความเส่ียงท่ีจะเกิดภาวะเงินฝดท่ีเปนอันตรายตอเศรษฐกิจกําลังลดลง ในขณะท่ี

ตลาดแรงงานปรับตัวไดแข็งแกรง และอุปสงคของผูบริโภคฟนตัวดีขึ้น รวมถึงเม็ดเงินจากสินเชื่อท่ีไดขยายตัวมากขึ้น ท้ังหมดน้ีลวน

สนับสนุนกิจกรรมการลงทุน  ดังน้ันเมื่อไดขอสรุปจากขอมูลเศรษฐกิจเหลาน้ี ตลาดพันธบัตรในภูมิภาคท่ีใชเงินยูโรก็ดูจะคลาย

ความวิตกกังวลท่ีหนักท่ีสุดตอความเส่ียงท่ีจะเกิดภาวะเงินฝดไปไดมาก 

 

แมกระน้ันตัวเลขเศรษฐกิจก็ไมไดสรางเหตุผลใหแกการเคล่ือนไหวในตลาดพันธบัตรท้ังหมด โดยตัวเลขเศรษฐกิจใน

ภูมิภาคท่ีใชเงินยูโรอาจจะกําลังดีขึ้น แตก็ยังหางไกลความสดใสในชวงตั้งแตตนปจนถึงปจจุบัน   โดยเศรษฐกิจของภูมิภาคท่ีใชเงิน

ยูโรสามารถขยายตัวไดเพียง 1.0%   ในขณะท่ีเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาสามารถขยายตัวไดมากกวาใน

อัตรา 2.4% และ 3.0%  ตามลําดับ  อีกท้ังตัวเลขเศรษฐกิจของภูมิภาคท่ีใชเงินยูโรท่ีดีข้ึนกวาเดิมในไตรมาสแรกยังดูดียิ่งขึ้น เมื่อ

สภาพอากาศอันรุนแรงสงผลเสียตอเศรษฐกจิของสหรัฐฯ   กําลังการผลิตท่ียังมีเหลือเฟอยังคงเปนปญหา ในขณะท่ีอัตราการวางยัง

อยูท่ีมากกวา 11%  และอเบอรดีนคาดการณวาอัตราเงินเฟอจะออกมาต่ํากวาเปาหมายอัตราเงินเฟอของธนาคารกลางของยุโรปท่ี

อยูในระดับท่ีต่ํากวาแตใกลเคียงกับ 2% ท่ีไดตั้งไวสําหรับอีกหลายปตอจากน้ี  ความกังวลตอภาวะเงินฝดอาจจะลดลง แตไมได

หมายความวาจะกาวเขาสูโลกของความเส่ียงของภาวะเงินลนอยางไมรูตัว 

 

แลวอนาคตจะเปนอยางไรตอไป มีสามปจจัยท่ีอาจจะมีบทบาทสูง ปจจัยแรกไดแกขอมูลเศรษฐกจิ ไมวาจะเปนตัวเลขเงิน

เฟอท่ีกลับมาติดลบอีก หรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีตกต่ําจนนาผิดหวัง ลวนสามารถทําใหนักลงทุนกลับไปลงทุนในตลาดท่ีใหอัตรา

ผลตอบแทนเฉล่ียท่ีต่ําลง  ปจจัยท่ีสองไดแกความเห็นของตลาดตอมาตรการของธนาคารกลางมีทีทาวาจะกลายเปนปจจัยท่ีสําคัญ

ยิ่ง  หากมีสัญญาณอะไรท่ีชี้วาธนาคารกลางของยุโรปนาจะเพ่ิมการรับซื้อพันธบัตร ไมวาจะเพ่ือเปนการตอบสนองขอมูลเศรษฐกิจ

ท่ีออกมาย่ําแย หรือเพ่ือลดความเส่ียงตอเศรษฐกิจท่ีกําลังเพ่ิมขึ้น (กรณีกรีซเปนความเส่ียงท่ีชัดเจนท่ีสุดในขณะน้ี) ก็อาจจะทําให
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เกิดแรงกดดันอัตราผลตอบแทนเฉล่ียของพันธบัตรใหลดลงไดอีกคร้ัง  และท่ีไมยิ่งหยอนกวากันไดแก สัญญาณวาอัตราคาจางปรับ

ขึ้นหรือราคาสินคาแพงขึ้น หรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจขยายตัวมากขึ้น  เหลาน้ีก็อาจจะทําใหเกิดกระแสการคาดการณอยางเขมขน

อีกคร้ังตอการปรับลดเม็ดเงินการอัดฉีดสภาพคลองของธนาคารกลางของยุโรป ท่ีจะสงผลใหอัตราผลตอบแทนเฉล่ียของพันธบัตร

กลับมาสูงขึ้นไดอีกคร้ัง  ธนาคารกลางของยุโรปจะไมเปนธนาคารกลางเพียงรายเดียว ท่ีจะสงอิทธิพลไปถึงตลาดพันธบัตรในอีก

ไมกี่เดือนตอจากน้ี แตยังมีอีกหลายธนาคารกลาง เชน ธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา ท่ีไดออกแถลงเกี่ยวกับกําหนดเวลาและ

ทิศทางในการปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียในอนาคต  ซึ่งอยางนอยมีทีทาจะกดดันความคิดของนักลงทุนเชนกัน  รายงานขอมูลการจาง

งานในสหรัฐฯฉบับลาสุดมีความสอดคลองกับความเห็นของอเบอรดีนวาธนาคารกลางของสหรัฐฯจะปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียในเดือน

กันยายนน้ี   ในท่ีสุดเหตุปจจัยทางเทคนิค เชนปริมาณการลงทุนของนักลงทุน  หรือแรงกดดันจากดานกฎระเบียบของทางการ  

อาจจะสงผล ท้ังชวยขยายหรือลดอิทธิพลท่ีมาจากนโยบายทางการหรือจากขอมูลเศรษฐกิจ  ทามกลางปจจัยตางๆท่ีเกี่ยวของใน

ตลาดการลงทุน ทิศทางการเคล่ือนไหวอยางตอเน่ืองในตลาดการลงทุนจึงดูไมนาจะมีแคทิศทางเดียว ความผันผวนจึงคอนขาง

เปนไปไดมากท่ีจะกลายเปนวิถีประจําวันในตลาดสําหรับชวงเวลาสองสามเดือนตอจากน้ีไปเปนอยางนอย 

 

สหรัฐอเมริกา 

 

การปรับลดประมาณการอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศประจําป 2558 ของสหรัฐฯท่ีจัดทําโดย 

อเบอรดีน สะทอนใหเห็นถึงความซบเซาของเศรษฐกิจในสหรัฐฯในรอบไตรมาสแรก  อยางไรก็ตามปจจัยพ้ืนฐานของเศรษฐกิจยังคง

แข็งแกรง และการปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียยังคงเตรียมพรอมท่ีจะเกิดขึ้นภายในคร่ึงหลังของปน้ี  ท้ังน้ีเศรษฐกิจในสหรัฐฯเกิดการหด

ตัวลง 0.7% ในไตรมาสแรก โดยการใชจายของผูบริโภคเพ่ิมข้ึน 1.8% แตตองถูกหักลางไป โดยการลดลงอยางรุนแรง 2.8% ของ

การลงทุนทางธุรกิจ  ในขณะท่ีภาคธุรกิจพลังงานเติบโตลดลงเมื่อราคานํ้ามันลดลง  ดังน้ันจึงมีการปรับลดประมาณการอัตราการ

เติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯประจําป  2558 ใหลงมาอยู ท่ี  2.1% จากประมาณการเดิมท่ีอยู ท่ี  2.3% ในเดือนกอน              

แมวาอเบอรดีนยังคงคาดการณถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีจะเพ่ิมข้ึนก็ตาม และประมาณการอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของ

สหรัฐฯประจําป 2559 ของเรายังคงอยูท่ี 2.8% ตามเดิม   ทางดานอัตราการจางงานเพ่ิมขึ้นมาก โดยอัตราการจางงานของภาค

ธุรกิจท่ีไมใชเกษตรกรรมเพ่ิมขึ้นมาก 280,000 ตําแหนงในเดือนพฤษภาคม ซึ่งนาจะเปนแรงสนับสนุนการเติบโตของกําไรสุทธิและ

การบริโภค  นอกจากน้ีดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจท่ีนาพอใจ ยังไดชี้ถึงการลงทุนทางธุรกิจท่ีจะมากขึ้น ในขณะท่ีกิจกรรมการซื้อขายท่ี

อยูอาศัยเติบโตเพ่ิมขึ้น ซึ่งนาจะสนับสนุนการลงทุนในอสังหาริมทรัพยท่ีอยูอาศัย  สวนอัตราเงินเฟอท่ัวไปมีทีทาท่ีจะขยับเพ่ิมขึ้นมา

ใกลเคียง 2.0% ในระยะใกลน้ี เน่ืองจากราคานํ้ามันเบนซินฟนตัวสูงข้ึน และผลจากการแข็งคาของเหรียญสหรัฐฯกําลังจะหมดไป  

ดานอัตราเงินเฟอพ้ืนฐานเพ่ิมขึ้นเชนกัน  อเบอรดีนมีความเชื่อมั่นพอประมาณวาธนาคารกลางของสหรัฐฯนาจะตัดสินใจปรับขึ้น

อัตราดอกเบ้ียนโยบายภายในชวงเดือนกันยายนน้ี  

 

ดัชนีตลาดหุนของสหรัฐฯปรับลดลง 1.9% ในรอบเดือนมิถุนายน สะทอนใหเห็นถึงมุมมองท่ีหลีกเล่ียงความเส่ียงของนัก

ลงทุนท่ีมีสาเหตุมาจากเหตุการณในกรีซ  อัตราผลตอบแทนเฉล่ียจากพันธบัตรของกระทรวงการคลังอายุ 10 ปของสหรัฐฯปรับตัว

สูงขึ้นจาก 2.09% มาอยู ท่ี 2.36%  ซึ่งนับวาสูงท่ีสุดในรอบหน่ึงเดือนนับตั้งแตเดือนตุลาคมปท่ีแลว โดยขอมูลเศรษฐกิจ

ภายในประเทศท่ีแข็งแกรงสงอิทธิพลตอราคาพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐฯในชวงเดือนมิถุนายน 

 

สหราชอาณาจักร  

 

แนวโนมการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีสดใสและอัตราเงินเฟอท่ีชะลอตัวชี้ถึงความเปนไปไดท่ีจะมีการปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ีย

ในสหราชอาณาจักรในชวงตนปหนา  การประเมินอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศประจําไตรมาสแรกเปน

รอบท่ีสองยังคงอยูท่ีเดิมท่ี 0.3%  แมวาขอมูลอ่ืนๆสวนใหญชี้ถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีขยายตัวขึ้น  ซึ่งทําใหอเบอรดีนคาดการณ
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วานาจะมีการปรับขึ้นประมาณการอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายใน ประเทศประจําไตรมาสแรกในระยะตอไป  

โดยเฉพาะเมื่อยอดขายปลีกยังคงขยายตัวอยางตอเน่ืองในอัตราตอปประมาณ 5.0%  สวนอํานาจการใชจายของภาคครัวเรือน ได

สูงขึ้นโดยเกือบจะปราศจากเงินเฟอ  โดยเปนผลจากอัตราคาแรงท่ีสูงขึ้นเปนแรงหนุน  ดานแนวโนมการลงทุนยังคงเอ้ืออํานวย

เชนกัน เมื่อพิจารณาจากการสํารวจท่ีใหผลลัพธท่ีดีและฐานะการเงินท่ีแข็งแกรงของภาคธุรกิจ  แตการลดการขาดดุลงบประมาณ

แผนดินจะยังคงเปนปจจัยบ่ันทอนการเติบโตทางเศรษฐกิจตอไป  ในขณะท่ีการประกาศแผนงบประมาณเมื่อวันท่ี 8 กรกฎาคมให

รายละเอียดมากกวาน้ี   โดยสรุปอเบอรดีนคาดการณวาเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรจะขยายตัวอยางแข็งแกรงในอัตรา 2.6% 

ในปน้ี และ 2.8% ในปหนา  โดยอัตราเงินเฟอท่ัวไปมีทีทาจะเฉล่ียอยูท่ีเพียง 0.3% ในปน้ี (และสูงข้ึนเปน 1.7% ในป 2559)  

ธนาคารกลางของอังกฤษเตรียมจะปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียอยางคอยเปนคอยไปนับจากไตรมาสแรกของ 2559 เปนตนไป 

 

ตลาดหุนของสหราชอาณาจักรนับเปนตลาดหุนสําคัญท่ีปรับตัวต่ํามากท่ีสุดในรอบเดือนมิถุนายน  โดยอัตราผลตอบแทน

รวมของดัชนีตลาดหุน FTSE 100 ของสหราชอาณาจักร ปรับลดลง 6.4%  สวนดัชนีราคาพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปของสหราช

อาณาจักรปรับตัวสูงขึ้นจาก 1.80% มาอยูท่ี 2.03% ในเดือนมิถุนายน โดยเปนผลจากอัตราผลตอบแทนเฉล่ียของพันธบัตรรัฐบาล

ของเยอรมนีท่ีสูงขึ้น และจากการท่ีใกลจะมีการเปล่ียนแปลงนโยบายการเงินในเร็วๆน้ี  ในตลาดหุน หุนของภาคธุรกิจ

สาธารณูปโภคและวัสดุพ้ืนฐานอยูในกลุมท่ีราคาลดลงอยางรุนแรงมากท่ีสุด  ในชวงปลายเดือนมิถุนายน หุนของภาคธุรกิจเหมือง

แรขยับลดลง ทามกลางความหวั่นวิตกตอปริมาณแรท่ีผลิตไดลนตลาด 

 

ยุโรป 

 

ขอมูลเศรษฐกิจของภูมิภาคท่ีใชเงินยูโรคอนขางนายินดี โดยบงชี้วามีความเปนไปไดท่ีจะเปนอีกหน่ึงไตรมาสท่ีเศรษฐกิจ

เติบโตอยางสดใส อเบอรดีนไดประมาณการอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศในขณะน้ีวาจะมีการฟนตัว

ดีกวาระดับปกติในอัตรา 1.6% ในปน้ีและมาเปน 1.8% ในป 2559  โดยเฉพาะเมื่อผลกระทบจากการออนคาลงของเงินยูโรและการ

ปลอยสินเชื่อท่ีมากขึ้นเร่ิมสงผลดี โดยการลงทุนและดุลการคาพรอมท่ีจะสงแรงหนุนท่ีดีตอเศรษฐกิจในชวงเวลาท่ีอยูในประมาณ

การ   ภาวะเงินเฟอท่ีวัดจากดัชนีราคาผูบริโภคตอปท่ีเพ่ิมข้ึนมากโดยพ้ืนฐาน เมื่อพิจารณาจากขอมูลเศรษฐกิจเมื่อเร็วๆน้ีอาจจะ

ยังคงเกิดขึ้นตอไปไดนาน  ในความเปนจริงอเบอรดีนไดประมาณการวาเศรษฐกิจจะฟนตัวจาก 0.3% ในปน้ีมาเปน 1.5% ในป 

2559 ซึ่งอาจจะลดทอนอัตราการเพ่ิมขึ้นของรายไดแทจริงท่ีหักอัตราเงินเฟอออกแลว   แตการจางงานท่ีเพ่ิมขึ้นอีกมากนาจะ

สนับสนุนการใชจายของภาคครัวเรือนใหเพ่ิมขึ้นท่ัวท้ังภูมิภาค  อยางไรก็ดีการฟนตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาคท่ีใชเงินยูโรยังคง

เปราะบาง และเส่ียงตอการเกิดวิกฤตไดอีก  สถานการณในกรีซท่ีเลวรายลง การคาโลกท่ีขยายตัวนอยกวาท่ีคาดการณไว หรือ

คาเงินยูโรท่ีกลับมาแข็งคาขึ้นรอบใหม ตางสามารถบ่ันทอนแนวโนมเศรษฐกิจในภูมิภาคท่ีใชเงินยูโรไดท้ังหมด ในขนาดท่ีมากกวา

หรือนอยกวาเดิม  หากความเส่ียงเหลาน้ีเกิดขึ้น การรับซื้อพันธบัตรเพ่ิมขึ้นเพ่ืออัดฉีดสภาพคลองของธนาคารกลางของยุโรปก็

นาจะเกิดขึ้นได 

 

ดัชนีตลาดหุนของยุโรปหรือ Euro Stoxx 50 Index ปดส้ินเดือนมิถุนายน ปรับตัวลดลง 3.9% อัตราผลตอบแทนเฉล่ียของ

พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปของเยอรมนีปรับตัวสูงขึ้นจาก 0.49% มาอยูท่ี 0.77%   สวนอัตราผลตอบแทนเฉล่ียของพันธบัตรรัฐบาล

ในประเทศท่ีไมใชแกนนําของภูมิภาคตกอยูในความผันผวน แตยังคงอยูต่ํากวาระดับคาเฉล่ียในรอบหาปอยูมาก แมสถานการณใน

กรีซจะยังอยูในวิกฤตการณตอไป ซึ่งนับเปนเดือนท่ีสามติดตอกันท่ีตลาดพันธบัตรใหอัตราผลตอบแทนรวมท่ีติดลบ ซึ่งหมายความ

วาราคาพันธบัตรท่ีปรับตัวสูงขึ้นในไตรมาสแรกไดลดลงไปเปนสวนใหญ 
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ญ่ีปุน 

 

แนวโนมเศรษฐกิจของญ่ีปุนกําลังดีขึ้น แตความเส่ียงท่ีจะเกิดภาวะเงินฝดยังไมส้ินไปท้ังหมด ในขณะน้ี ผลิตภัณฑมวล

รวมภายในประเทศดูเหมือนไดขยายตัวขึ้นแลวประมาณ 1.0% ในไตรมาสแรกของปน้ี ซึ่งเปนการขยายตัวท่ีมากท่ีสุดเมื่อเทียบกับ

บรรดาประเทศท่ีพัฒนาแลวดวยกัน  ตัวเลขเร่ิมตนปน้ีท่ีแข็งแกรงไดสงผลใหเราทําการปรับข้ึนประมาณการอัตราการเติบโตของ

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศประจําป 2558 ของญ่ีปุน ใหเพ่ิมขึ้นมาอยูท่ี 1.0% จากประมาณการเดิมในเดือนกอนท่ีอยูท่ี 

0.8%  และเรายังคงประมาณการอัตราการเตบิโตในป 2559 วาจะเพ่ิมขึ้นอีกอยางแนนอนและสูงกวาปกติในอัตรา 1.8%  เน่ืองจาก

การใชจายยังคงเกิดขึ้นมากในชวงกอนท่ีจะมีการปรับขึ้นอัตราภาษีบริโภคท่ีมีกําหนดในปหนา  อีกท้ังภาคธุรกิจยังดูมีแนวโนมท่ีจะ

ใชเงินสดท่ีสํารองไวในปริมาณมากสวนหน่ึงไปในการลงทุน ทามกลางสถานการณท่ีดุลการคาของญ่ีปุนปรับตวัดีขึน้มาก หลังจากท่ี

อัตราแลกเปล่ียนเงินเยนไดออนคาลงแลว 30.0% ตั้งแตป 2556 เปนตนมา  อยางไรก็ตามแมวาแนวโนมการเติบโตทางเศรษฐกิจ

จะดีขึ้น  แตเปาหมายอัตราเงินเฟอท่ีวัดดัชนีราคาผูบริโภคอยูท่ีเพียง 0.3% ในเดือนเมษายน และอาจจะลดลงจนอยูต่ํากวาศูนย

ในชวงปลายปน้ี   ดังน้ันทางการอาจจะประกาศมาตรการอัดฉีดสภาพคลองทางการเงินเพ่ิมเติมอยางเร็วท่ีสุดในเดือนตุลาคมน้ี ท่ี

จะทําใหเงินเยนออนคาลงและสงผลตออัตราผลตอบแทนเฉล่ียของพันธบัตรญ่ีปุนใหเพ่ิมขึ้นดวย 

 

ดัชนีตลาดหุนของญ่ีปุน แมจะปรับตัวสูงขึ้นมากจนแตะระดับสูงสุดในรอบแปดปไดในสัปดาหสุดทายของเดือนมิถุนายน 

แตดัชนีของท้ังเดือนน้ี ยังถือวาลดลง การลดลงของดัชนีทําใหแนวโนมท่ีดีมากของตลาดหุนญ่ีปุนตองหมดไป  โดยหุนของภาค

ธุรกิจคาปลีกและอาหารอยูในกลุมหุนท่ีมีราคาปรับขึ้นสูงท่ีสุด ในขณะท่ีหุนของภาคธุรกิจยานยนตและอุปกรณการขนสง และภาค

ธุรกิจเหล็กแปรรูปและกลุมโลหะท่ีไมใชเหล็ก ปรับตัวตกต่ําร้ังทายในตลาดหุน  และในรอบเดือนมิถุนายน ดัชนีตลาดหุนของญ่ีปุน 

หรือ Topix มีอัตราผลตอบแทนรวมท่ีปรับลดลง 2.4% 

 

สุดทายน้ีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด ใครขอขอบคุณทานผูถือหนวยลงทุนท่ีไดใหความไววางใจเลือก

บริษัทเปนผูจัดการการลงทุนของทานตลอดมา บริษัทหวังเปนอยางยิ่งวาขอมูลกองทุนท่ีบริษัทนําเสนอน้ันจะเปนประโยชนตอการ

ลงทุนของทาน  

 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด 
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รายละเอียดกองทนุ                                                      

 
นโยบายการลงทุน ลงทุนในตราสารแหงหน้ีภาครัฐ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารแหงหน้ีภาคเอกชน โดยในกรณี

ของตราสารแหงหน้ีภาคเอกชนในขณะท่ีลงทุนจะตองไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือของตรา

สารหรือผูออกตราสารอยูในอันดับท่ีสามารถลงทุนได (investment grade) หรือเปนตราสารแหงหน้ี

ท่ีมีผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือค้ําประกันท่ีไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือใน

อันดับท่ีสามารถลงทุนได (investment grade)  ท้ังน้ีบุคคลดังกลาวจะตองเปนการรับรองตลอดไป 

รับอาวัลท้ังจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบ้ียโดยไมมีขอกําหนดลบลางหรือจํากัดความรับ

ผิดของผูสลักหลัง หรือค้ําประกันตนเงินและดอกเบ้ียเต็มจํานวนแบบไมมีเงื่อนไข สวนท่ีเหลือ

กองทุนอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน หรือลงทุนใน

หรือมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืน หรือการหาดอกผลอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางโดยวิธี

อ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต อนุญาตใหกองทุนลงทุนได  

                         

นโยบายเงินปนผล โครงการจะไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน แตจะนําผลกําไรไปลงทุนตอเพ่ือใหเกิดรายได

เพ่ิมขึ้น 
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รายงานผูดูแลผลประโยชน 

 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนกองทุนเปด อเบอรดีน อินคัม ครีเอชั่น 

 

 ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผูดูแลผลประโยชน กองทุนเปด อเบอรดีน อินคัม ครีเอชั่น อันมี บริษัท

หลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด เปนผูจัดตั้งและจัดการกองทุน ไดปฏิบัติหนาท่ีดูแลผลประโยชน กองทุนรวมดังกลาว 

สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 แลวน้ัน 

 

 ธนาคารฯ ไดจัดทํารายงานฉบับน้ีขึ้นบนพ้ืนฐานของแหลงขอมูลท่ีไดรับ ณ วันท่ีในจดหมายน้ี โดยเชื่อวาเชื่อถือได แต

ธนาคารไมรับรองความถูกตองหรือความสมบูรณของขอมูลดังกลาว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดตอความผิดพลาด ความ

ละเลย (รวมไปถึงความรับผิดชอบตอบุคคลท่ีสาม) อยางชัดแจง ไมมีการรับประกันวาเหตุการณหรือผลลัพธในอนาคตจะตรงกัน

กับรายงานดังกลาว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไมรับประกันใดๆตอการจายคืนเงินทุน การกระทําการ 

หรือการแจกจายกองทุน และไมรับผิดตอความเสียหายท่ีเปนผลมาจากการกระทํา หรือละเลยท่ีเกิดข้ึนอันเกี่ยวของกับรายงาน

ฉบับน้ี 

 

 ธนาคารฯ เห็นวาบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด ไดปฏิบัติหนาท่ีในการจัดการ กองทุนเปด อเบอรดีน 

อินคัม ครีเอชั่น โดยถูกตองตามท่ีควรตามวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไวในโครงการจัดการ ท่ีไดรับอนุมัติจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

   

           ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

 

                                                                               (นายกฤป อันตกร) 

                      Vice President    

                                 ผูดูแลผลประโยชน 

  

 

 

 

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพ 

16 กรกฎาคม 2558 
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ผลการดําเนินงาน 

ณ วันท่ี 26 มิถุนายน 2558           มูลคาทรัพยสินสุทธิ 748,662,050.67 บาท           มูลคาหนวยลงทุน 10.8063 บาท/หนวย 

 

ระยะเวลา อัตราผลตอบแทนสทุธิเฉลี่ยตอป เกณฑมาตรฐาน 

3 เดือน 2.40%  3.26%  

6 เดือน 2.79% 3.62% 

12 เดอืน 2.61% 3.34% 

3 ป 2.63% 3.40% 

5 ป N/A N/A 

ตั้งแตตนป 2.79% 3.62% 

ตั้งแตจดัตั้งกองทนุ (27 มิ.ย. 55) 2.62% 3.40% 

 

ที่มา : บลจ. อเบอรดีน จํากดั 

หมายเหต ุ

เกณฑมาตรฐาน  45% ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย  45% ดชันีตราสารหน้ีภาครัฐระยะส้ัน

ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย และ 10% ดัชนีตราสารหน้ีภาคเอกชน 1-3 ปของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 

 

ผลการดําเนินงานในอดตี/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของท่ีผลิตภัณฑในตลาดทุนมิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการ

ดําเนินงานในอนาคต 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ี ไดจัดทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน  
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คาใชจายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม 

รอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปบัญชี ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 

คาใชจายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม จํานวนเงนิ (บาท) รอยละของมูลคาทรัพยสนิสุทธิ** 

คาธรรมเนียมการจดัการ 1,036,156.14 0.16 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 103,615.63 0.02 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 345,385.41 0.05 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน - - 

คาใชจายอ่ืนๆ 79,124.94 0.01 

รวมคาใชจายทัง้หมด* 1,564,282.12 0.24 

 

*ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตางๆท่ีเกดิขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย แตไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว 

** มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉล่ีย 650,025,170.97 บาท 
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กองทุนเปด อเบอรดนี อนิคัม ครีเอชั่น 

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 

        

  

 

อันดับความ

นาเชื่อถือ 

จํานวนหนวย 

(หุน) 

จํานวนมูลคาท่ีตรา

ไว 
มูลคายตุิธรรม % 

        

พันธบตัรรัฐบาล      

  ADB169A AAA/ฟทซ เรทติ้งส 20,000 20,000,000.00 21,242,229.00 2.84 

  EXAT163A 

 

6,000 6,000,000.00 6,150,763.74 0.82 

  GGLB164A 

 

30,000 30,000,000.00 30,525,752.40 4.08 

  KEXIM163A Aa3/มูดี้ส เรทติ้งส 40,000 40,000,000.00 40,864,425.20 5.46 

  LB157A 

 

10,000 10,000,000.00 10,357,455.90 1.38 

  LB15DA 

 

4,000 4,000,000.00 4,036,015.32 0.54 

  LB167A 

 

15,000 15,000,000.00 15,966,850.50 2.13 

  LB175A 

 

20,000 20,000,000.00 21,726,088.80 2.90 

  LB176A 

 

45,000 45,000,000.00 46,551,437.10 6.22 

  LB17OA 

 

15,000 15,000,000.00 15,493,473.00 2.07 

  LB183B 

 

40,000 40,000,000.00 44,251,230.40 5.91 

  LB191A 

 

20,000 20,000,000.00 23,009,504.20 3.07 

  LB196A 

 

50,000 50,000,000.00 53,402,288.00 7.13 

  SBST166A 

 

1,328 13,280,000.00 13,884,031.10 1.85 

รวม พันธบัตรรัฐบาล   328,280,000.00 347,461,544.66 46.40 

        พันธบตัรธนาคารแหงประเทศไทย     

  BOT157A 

 

27,000 27,000,000.00 27,428,705.73 3.66 

  BOT158A 

 

10,000 10,000,000.00 10,122,144.20 1.35 

  BOT161A 

 

30,000 30,000,000.00 30,642,067.20 4.09 

  BOT162B 

 

27,000 27,000,000.00 27,397,405.44 3.66 

  BOT163A 

 

37,000 37,000,000.00 37,813,668.85 5.05 

  BOT167A 

 

70,000 70,000,000.00 72,075,464.30 9.63 

  BOT171A 

 

10,000 10,000,000.00 10,321,753.70 1.38 

  BOT177A 

 

15,000 15,000,000.00 15,516,081.90 2.07 

  BOTS169A 

 

80,380 80,380,000.00 85,743,886.82 11.45 

  CB15924B 

 

20,000 20,000,000.00 19,931,999.20 2.66 

  CB15O22A 

 

20,000 20,000,000.00 19,909,700.00 2.66 

รวม พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย  346,380,000.00 356,902,877.34 47.66 
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กองทุนเปด อเบอรดนี อนิคัม ครีเอชั่น 

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย (ตอ) 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 

        

  

 

อันดับความ

นาเชื่อถือ 

จํานวนหนวย 

(หุน) 

จํานวนมูลคา 

ท่ีตราไว 
มูลคายตุิธรรม % 

 

หุนกู      

  BH16DA A/ทริส เรทติ้ง 10,000 10,000,000.00 10,346,929.70 1.38 

  HMPRO173A A+/ทริส เรทติ้ง 10,000 10,000,000.00 10,402,628.00 1.39 

รวม หุนกู   20,000,000.00 20,749,557.70 2.77 

        

เงินฝากออมทรัพย      

  ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลดเซฟวิง่ 

 

631,067.32 0.08 

รวม เงินฝากออมทรัพย    631,067.32 0.08 

        

เงินฝากเพื่อดําเนินการ      

  ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ. - บัญชเีงินฝากเพ่ือดาํเนินการ 

 

43,281,160.77 5.78 

รวม เงินฝากเพ่ือดาํเนินการ    43,281,160.77 5.78 

        

สินทรัพยอ่ืน    14,655.34 0.00 

หน้ีสินอ่ืน    (20,350,925.56) (2.72) 

  รวมทรัพยสินสุทธ ิ    748,689,937.57 100.00 

 

สัญลักษณและนิยามอันดับเครดิต 

 

ทริสเรทติ้ง ใชสัญลักษณตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและระยะยาวจํานวน 8 อันดับ โดยเร่ิมจาก 

AAA ซึ่งเปนอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเปนอันดับต่ําสุด โดยตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต 1 ปข้ึนไป และแตละ

สัญลักษณมีความหมายดังน้ี 

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเส่ียงต่ําท่ีสุด บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑสูงสุด และไดรับ

ผลกระทบนอยมากจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ       

AA มีความเส่ียงต่ํามาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑสูงมาก แตอาจไดรับผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ มากกวาอันดับเครดิตท่ีอยูในระดับ AAA       

A มีความเส่ียงในระดับต่ํา บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑสูง แตอาจไดรับผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ มากกวาอันดับเครดิตท่ีอยูในระดับสูงกวา  



 8 

BBB มีความเส่ียงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑท่ีเพียงพอ แตมีความ

ออนไหวตอการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ มากกวา และอาจมีความสามารถในการชําระหน้ีท่ีออนแอ

ลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตท่ีอยูในระดับสูงกวา     

BB   มีความเส่ียงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑต่ํากวาระดับปานกลาง และจะ

ไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ คอนขางชัดเจน ซึ่งอาจสงผลใหความสามารถใน

การชําระหน้ีอยูในเกณฑท่ีไมเพียงพอ      

B  มีความเส่ียงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑต่ํา และอาจจะหมด

ความสามารถหรือความตั้งใจในการชําระหน้ีไดตามการเปล่ียนแปลงของสถานการณทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ       

C  มีความเส่ียงในการผิดนัดชําระหน้ีสูงท่ีสุด บริษัทไมมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนตามกําหนดอยางชัดเจน 

โดยตองอาศัยเงื่อนไขท่ีเอ้ืออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ อยางมากจึงจะมีความสามารถในการชําระหน้ีได       

D       เปนระดับท่ีอยูในสภาวะผิดนัดชําระหน้ี โดยผูออกตราสารหน้ีไมสามารถชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนไดตามกําหนด  
 
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเคร่ืองหมายบวก (+) หรือลบ (-) ตอทาย เพ่ือจําแนกความแตกตางของคุณภาพของอันดับ

เครดิตภายในระดับเดียวกัน 

 

ฟทช เรทติ้ง  

อันดับความนาเชื่อถือระยะยาวสําหรับประเทศไทย 

AAA(tha)  

'AAA' แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความนาเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกําหนดโดยฟทช โดยอันดับความ

นาเชื่อถือน้ีจะมอบใหกับอันดับความนาเชื่อถือท่ีมีความเส่ียง “นอยท่ีสุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอ่ืนใน

ประเทศไทย และโดยปกติแลวจะกําหนดใหแกตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค้ําประกันโดยรัฐบาล  

AA(tha)  

'AA' แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอ่ืนในประเทศไทยโดยระดับความ

นาเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นน้ีตางจากผูออกตราสารหรือตราสารหน้ีอ่ืนท่ีไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือข้ันสูงสุดของ

ประเทศไทยเพียงเล็กนอย  

A(tha)  

'A' แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอ่ืนในประเทศไทย อยางไรก็ดี การ

เปล่ียนแปลงของสถานการณหรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบตอความสามารถในการชําระหน้ีไดตรงตามกําหนดของตรา

สารทางการเงินเหลาน้ีมากกวาตราสารอ่ืนท่ีไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือในประเภทท่ีสูงกวา  

BBB(tha)  

'BBB' แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอ่ืนในประเทศไทย อยางไรก็ดี มีความเปนไป

ไดมากวาการเปล่ียนแปลงของสถานการณหรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบตอความสามารถในการชําระหน้ีไดตรงตาม

กําหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหลาน้ีมากกวาตราสารหน้ีอ่ืนท่ีไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือในประเภทท่ีสูงกวา  

BB(tha) 

 'BB' แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือคอนขางต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอ่ืนในประเทศไทย การชําระหน้ีตามเงื่อนไขของ

ตราสารเหลาน้ีภายในประเทศน้ันๆ มีความไมแนนอนในระดับหน่ึงและความสามารถในการชําระหน้ีคืนตามกําหนดเวลาจะมี

ความไมแนนอนมากขึ้นตามการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ  
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B(tha)  

'B' แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นต่ําอยางมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหน้ีอ่ืนๆในประเทศไทย การปฏิบัติตาม

เงื่อนไขของตราสารหน้ีและขอผูกพันทางการเงินยังคงเปนไปไดในปจจุบัน แตความมั่นคงยังจํากัดอยูในระดับหน่ึงเทาน้ัน และ

ความสามารถในการชําระหน้ีตามกําหนดอยางตอเน่ืองน้ันไมแนนอนขึ้นอยูกับสภาวะท่ีเอ้ือตอการดําเนินธุรกิจและสภาพทาง

เศรษฐกิจ  

CCC(tha), CC(tha), C(tha)  

อันดับความนาเชื่อถือเหลาน้ีแสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นต่ํามากเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารหน้ีอ่ืนใน

ประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามขอผูกพันทางการเงินข้ึนอยูกับสภาวะท่ีเอ้ือตอการดําเนินธุรกิจและการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจเพียงอยางเดียว  

D(tha)  

อันดับความนาเชื่อถือเหลาน้ี จะถูกกําหนดใหสําหรับองคกรหรือตราสารหน้ีซึ่งกําลังอยูในภาวะผิดนัดชําระหน้ีในปจจุบัน  

 

มูดี้ส เรทติ้ง การจัดอันดับคุณภาพกองทุนตราสารหน้ี 

Aaa - กองทุนตราสารหน้ีในอันดับคุณภาพ Aaa สวนใหญมีตราสารหน้ีท่ีถูกจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในระดับสูงสุด และมี

ความเส่ียงในระดับต่ํามากท่ีสุดท่ีจะถูกลดอันดับความนาเชื่อถือลง 

Aa - กองทุนตราสารหน้ีในอันดับคุณภาพ Aa สวนใหญมีตราสารหน้ีท่ีถูกจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในระดับสูง และมีความเส่ียง

ในระดับต่ํามากท่ีจะถูกลดอันดับความนาเชื่อถือลง 

A - กองทุนตราสารหน้ีในอันดับคุณภาพ A สวนใหญมีตราสารหน้ีท่ีถูกพิจารณาวามีความนาเชื่อถืออยูในระดับสูงกวาระดับปาน

กลาง และมีความเส่ียงในระดับต่ําท่ีจะถูกลดอันดับความนาเชื่อถือลง 

Baa - กองทุนตราสารหน้ีในอันดับคุณภาพ Baa สวนใหญมีตราสารหน้ีท่ีถูกพิจารณาวามีความนาเชื่อถืออยูในระดับปานกลาง 

และมีความเส่ียงในระดับปานกลางท่ีจะถูกลดอันดับความนาเชื่อถือลง และอาจมีปจจัยพิเศษบางประการท่ีนําไปสูการเก็งกําไรใน

ตลาดได 

Ba - กองทุนตราสารหน้ีในอันดับคุณภาพ Ba สวนใหญมีตราสารหน้ีท่ีถูกจัดอยูในกลุมท่ีมีพ้ืนฐานท่ีนําไปสูการเก็งกําไรในตลาดได 

และมีความเส่ียงในระดับสูงพอสมควรท่ีจะถูกลดอันดับความนาเชื่อถือลง  

B - กองทุนตราสารหน้ีในอันดับคุณภาพ B สวนใหญมีตราสารหน้ีท่ีถูกพิจารณาวาเปนตราสารท่ีสรางการเก็งกําไรในตลาด และมี

ความเส่ียงในระดับสูงท่ีจะถูกลดอันดับความนาเชื่อถือลง  

Caa - กองทุนตราสารหน้ีในอันดับคุณภาพ Caa  สวนใหญมีตราสารหน้ีท่ีถูกจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในระดับต่ํา และมีความ

เส่ียงในระดับสูงมากท่ีจะถูกลดอันดับความนาเชื่อถือลง 

Ca  - กองทุนตราสารหน้ีในอันดับคุณภาพ Ca สวนใหญมีตราสารหน้ีท่ีสรางการเก็งกําไรสูงในตลาด และมีแนวโนมท่ีจะเกิดการ

ผิดสัญญาชําระหน้ีมาก 

C  - กองทุนตราสารหน้ีในอันดับคุณภาพ C สวนใหญมีตราสารหน้ีท่ีเกิดการผิดสัญญาชําระหน้ีข้ึนแลว และมีโอกาสนอยท่ีจะ

กลับมาชําระเงินตนหรือดอกเบ้ียได 

หมายเหตุ - การเพ่ิมเติมขอมูลในการจัดอันดับ อาจใชเลข 1, 2 และ 3 กํากับตอทายอันดับคุณภาพกองทุนตั้งแตอันดับ Aa ถึง 

Caa   การกํากับดวยเลข 1 แสดงวากองทุนหรือผลิตภัณฑการลงทุนประเภทอ่ืนท่ีคลายกัน มีอันดับคุณภาพสูงท่ีสุดในอันดับน้ัน   

การกํากับดวยเลข 2 แสดงวากองทุนหรือผลิตภัณฑการลงทุนประเภทอ่ืนท่ีคลายกัน มีอันดับคุณภาพปานกลางในอันดับน้ัน   และ

การกํากับดวยเลข 3 แสดงวากองทุนหรือผลิตภัณฑการลงทุนประเภทอ่ืนท่ีคลายกัน มีอันดับคุณภาพต่ําท่ีสุดในอันดับน้ัน 
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อันดับความนาเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคารอันดับความนาเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร  

  

 เงินฝากธนาคาร 
อันดับความนาเชื่อถือโดย 

สถาบันในตางประเทศ 

อันดับความนาเชื่อถือโดย 

สถาบันในประเทศ 

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) Baa1(Moody)/ BBB+(S&P)/ BBB+(Fitch)  AA(Fitch) 

ธนาคารทิสโก จาํกัด (มหาชน) - A-(Tris) 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) Baa1(Moody)/ BBB+(S&P)/ BBB+(Fitch)  AA(Fitch) 

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ. Baa1(Moody)/ A-(S&P)/ A(Fitch) - 

ธนาคารยูโอบี จํากดั (มหาชน) Baa1(Moody)/ BBB+(S&P) )/ A-(Fitch) AAA(Fitch) 

 
ขอมูล ณ 30 มิถุนายน 2558 
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กองทุนเปด อเบอรดนี อนิคัม ครีเอชั่น 

งบดุล 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 

       

        

    
 

 2558 

สินทรัพย 
 

  

 เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม  
 

 717,342,151.59 

 เงินฝากธนาคาร 
 

 43,912,228.09 

 ลูกหน้ี 
 

  

  จากเงินปนผลและดอกเบ้ีย 
 

 7,781,483.45 

  จากการขายหนวยลงทุน 
 

 5,000.00 

  รวมสินทรัพย 
 

 769,040,863.13 

หน้ีสิน 
 

  

 เจาหน้ี 
 

  

  จากการซื้อเงินลงทุน 
 

 19,911,291.20 

  จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
 

 100,009.25 

 คาใชจายคางจาย 
 

 331,953.28 

 หน้ีสินอ่ืน 
 

 7,671.83 

  รวมหน้ีสิน 
 

 20,350,925.56 

สินทรัพยสุทธิ 
 

 748,689,937.57 

สินทรัพยสุทธิ: 
 

  

 ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 
 

 692,705,295.60 

 กําไร (ขาดทุน) สะสม 
 

  

  บัญชีปรับสมดุล 
 

 28,634,494.98 

  กําไร (ขาดทุน) สะสมจากการดาํเนินงาน 
 

 27,350,146.99 

  สินทรัพยสุทธิ 
 

 748,689,937.57 

  
  

มูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวย 
 

 10.8082 

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันส้ินงวด (หนวย) 
 

 69,270,529.5534 
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กองทุนเปด อเบอรดนี อนิคัม ครีเอชั่น 

งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวนัที ่1 มกราคม ถึงวนัที่ 30 มิถุนายน 2558 

              

              

            2558 

รายไดจากการลงทุน       

  รายไดดอกเบ้ีย     7,359,461.09 

  รายไดอ่ืนๆ     980.81 

  รวมรายได     7,360,441.90 

คาใชจาย       

  คาธรรมเนียมการจดัการ     1,036,156.14 

  คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน     103,615.63 

  คาธรรมเนียมนายทะเบียน     345,385.41 

  คาธรรมเนียมการสอบบัญช ี     23,215.49 

  คาใชจายอ่ืน     55,909.45 

  รวมคาใชจาย     1,564,282.12 

รายไดจากการลงทุนสุทธ ิ     5,796,159.78 

              

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน       

  รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงินลงทุน     233,760.79 

  รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นท้ังส้ิน     2,564,055.84 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดขึ้นและท่ียงัไมเกิดขึ้น     2,797,816.63 

การเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงาน     8,593,976.41 
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รายงานชื่อบคุคลที่เกี่ยวของทีก่องทุนเขาทําธุรกรรม 

กองทุนเปด อเบอรดีน อินคัม ครีเอชั่น 

-ไมมีการทําธุรกรรม- 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2558 

 

รายงานการถือหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 

กองทุนเปด อเบอรดีน อินคัม ครีเอชั่น มีการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหน่ึง จาํนวน 1 กลุม  

เปนสัดสวนรอยละ 59.43 

 ขอมูล ณ 30 มิถุนายน 2558 

 

 

การเปดเผยขอมูลอตัราสวนหมุนเวียนการลงทนุของกองทนุ 

กองทุนเปด อเบอรดีน อินคัม ครีเอชั่น มีอัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน 25.6% 

 ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2558 

 

 

 

รายงานการดํารงอตัราสวนการลงทุนไมเปนไปตามรายละเอียดโครงการ 

 

ไมมี 

 

 

 

การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษทัจัดการ 

ไมมี 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2558 

 

 

 

 

 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวของกับกองทุนรวมและรายงานการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 

3 ไดท่ีบริษัทจัดการโดยตรง หรือท่ี website ของบริษัทจดัการท่ี http://www.aberdeen-asset.co.th  
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รายชื่อผูจัดการกองทุนรวมของบริษัทหลกัทรัพยจดัการกองทุน อเบอรดีน จํากัด 

 

ลําดับท่ี ชื่อ/นามสกุล ชื่อกองทุนรวมท่ีรับผิดชอบ หมายเหต ุ
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

นายอดเิทพ วรรณพฤกษ 
นางสาวรัตนวรรณ แสงกติิโกมล 
นายออเสน การบริสุทธิ์  
นายพงคธาริน ทรัพยานนท  
นายวรวทิย วิริยะฉัตร* 
นายพชร ทิมาสาร 
นางสาวธัญญา มหาวัฒนอังกรู 
 
* ปฏิบัติหนาท่ีถึงวันท่ี 30 เมษายน 

2558 
 

กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท 
กองทุนเปด อเบอรดีนเฟล็กซิเบ้ิลแคปปตอล 
กองทุนเปด อเบอรดีนสยามลีดเดอรส 
กองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ 
กองทุนเปด อเบอรดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวเิด็น 
กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทแคปปตอลเพ่ือการเล้ียงชีพ 
กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทอินคัมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควติี้เพ่ือการเล้ียงชีพ 
กองทุนเปด อเบอรดีนหุนระยะยาว 
กองทุนเปด อเบอรดีน แคช ครีเอชั่น 
กองทุนเปด อเบอรดีนแวลู 
กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควติี้ ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน ยูโรเปยน โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อีเมอรจิ้ง ออพพอรทูนิตี้ส บอนด ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน โกลบอล อีเมอรจิง้ โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน ไชนา เกทเวย ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อินเดยี โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อินคัม ครีเอชั่น 
กองทุนเปด อเบอรดีน เจแปน  ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน ยูโร ไฮ ยิลด บอนด ฟนด 

 

 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2558 – 30 มิถุนายน 2558 
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การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทุนใชบริการบุคคลอืน่  

 

บริษัทมีการรับบทวิจัยและบทวิเคราะห เพ่ือใชประกอบการตดัสินใจลงทุนของกองทุนจากบริษัทนายหนาซื้อขายหลักทรัพย ดงั

มีรายชื่อตอไปน้ี 

1. ธนาคาร กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

2. ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากดั (มหาชน) 

3. ธนาคาร กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 

4. บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

5. ธนาคาร ซิตี้แบงก เอ็น.เอ. 

6. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 

7. ธนาคาร ดอยชแบงก 

8. ธนาคาร เดอะรอยัลแบงกอ็อฟสกอตแลนด เอ็น.วี. 

9. ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) 

10. ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากดั (มหาชน) 

11. บริษัทหลักทรัพย บารเคลย แคปปตอล (ประเทศไทย) จํากัด 

12. ธนาคาร บีเอ็นพี พารีบาส 

13. ธนาคาร ยูโอบี จาํกัด (มหาชน) 

14. บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) 

15. ธนาคาร สแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 

16. ธนาคารแหงอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น  สาขากรุงเทพฯ 

17. ธนาคาร ฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2558 – 30 มิถุนายน 2558 
 

 

 

 

 

 

แนวทางในการใชสทิธิออกเสยีงและการดําเนนิการใชสิทธอิอกเสียง 

ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชสิทธิออกเสียงไดท่ี Website ของบริษัทจัดการ 

http://www.aberdeen-asset.co.th 
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