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ประเด็นความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และจีนยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้าน
การคว่าบาตรจีนจากประเด็นความเสี่ยงด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ โดยสหรัฐฯ
ประกาศถึงแนวทางการใช้ Clean Network ในระบบ 5G โดยปราศจากอุปกรณ์จาก
จีน รวมไปถึงจะกระตุ้นให้ประเทศพันธมิตรเข้าร่วมแนวทางดังกล่าว รวมไปถึงการ
ที่ทรัมป์ได้ประกาศว่าอาจจะมีการลงโทษบริษัทที่มีการไปลงทุนและสร้างการจ้างงาน
ในต่างประเทศ ทั้งนี้ในด้านการค้าระหว่างประเทศสหรัฐฯ ได้ประกาศงดการนาเข้า
สินค้าที่ผลิตจากฝ้ายในมณฑลซินเจียงของจีน เนื่องจากประเด็นด้านการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนของชาวมุสลิมกลุ่มน้อยในจีน และมีแผนที่จะงดการนาเข้าในสินค้ากลุ่มอื่นๆ
เพิ่มเติม เช่นสิ่งทอ และมะเขือเทศภายในปีนี้
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การออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร หรือ Brexit สร้างความผวนผัน
ให้กับค่าเงินปอนด์อีกครั้ง จากที่นายบอริส จอห์นสันมีความต้องการที่จะร่าง
กฎหมาย Brexit ใหม่อีกครั้ง เพื่อที่จะผ่อนคลายเงื่อนไขในการเคลื่อนย้ ายสินค้า
ระหว่างไอร์แลนด์เหนือไปยังอังกฤษ ซึ่งการร่างกฎหมาย Brexit ใหม่ถือว่าเป็นการ
ผิดกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่ นสหราช
อาณาจัก รและค่าเงิ นปอนด์ อย่ างไรก็ด ี สภาล่างของสหราชอาณาจั กรยังคง
คัดค้านการร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวใหม่เนื่องด้วยความเสี่ยงข้างต้น

ภำพรวมเศรษฐกิจ

น้ำมัน
ประเด็ นเกี ่ย วกับ การชะลอตัว ของอุปสงค์ข องน ้ามั นดิบ เริ่ มกลั บมากดดั น ราคา
น้ามันดิบในตลาดโลกอีกครั้ง เนื่องจากมีเพียง 4 ใน 10 บริษัทผู้กลั่นน้ามันที่เป็นคู่ค้า
หลักกับ ซาอุฯ เพิ่มปริ มาณการน าเข้าจากทางซาอุฯ หลังจากที ่ ได้ปรั บลดราคา
น้ามันดิบส่งออกไปยังเอเชียลง ประกอบกับช่วง Driving Season สหรัฐฯ ใกล้จะจบ
ลง ส่งผลให้ราคาน้ามันดิบปรับตัวลงต่ากว่า 40 เหรียญต่อบาร์เรลในช่วง 2 เดือน

Asset Allocation Recommendation

สัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลงค่อนข้างแรงตามหุ้นกลุ่ มเทคโนโลยีของ
สหรัฐฯ จากความกังวลด้าน Valuation ที่ค่อนข้างสูง ประกอบกับ Valuation ของ
หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเข้าใกล้กับระดับที่เกิดวิกฤต Dot Com ส่งผลให้เกิดแรงขายออกมา
ในช่วงปลายสัปดาห์ก่อนหน้าจนถึงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ด้านของรายงานตัวเลขทาง
เศรษฐกิจมีเพียงตัวเลขการขอรับสวั สดิการการว่างงานที่ค่อนข้างใกล้ เคียงกั บ
สัปดาห์ที่แล้ว อย่างไรก็ดี ประเด็นความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และจีนยังคงมีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องทั้งในด้านประเด็นความมั่นคงระหว่างประเทศ และการค้าระหว่างประเทศ และ
อาจมี ค วามตึ ง เครี ย ดมากขึ ้ น จากการเลื อกตั ้ ง ประธานาธิ บ ดี สหรั ฐ ฯ ในเดื อ น
พฤศจิกายนที่อาจส่งผลให้สหรัฐฯ มีการกดดันจีนเพิ่มขึ้น จึงอาจส่งผลให้เกิดความ
ผันผวนต่ออัตราแลกเปลี่ยน และระดับราคาของสินทรัพย์

มุมมองการลงทุน

บลจ. วี มองว่าการปรับตัวลงของตลาดหุ้นในช่วงที่ผ่านมาเป็นจังหวะในการทยอยเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง เนื่องจากดัชนีหลักอย่าง S&P500 และ NASDAQ ปรับตัวลง
ประมาณร้อยละ 7 และ 10 ตามลาดับ ซึ่งอาจจะมี Technical Rebound ในระยะสั้น
มุมมองบวกต่อสินทรัพย์เสีย่ งในระยะ 1 –2 ไตรมาสข้างหน้า จากการฟื้นตัวของอุปสงค์ และภาคการผลิตในแต่ละประเทศ แนะนาทยอยเพิ่มสัดส่วนในกองทุน WE-GEQUITY, WE-CHIG
และกองทุนในกลุ่ม Technology เช่น WE-GTECH, WE-GEDUCATION และ WE-GIHEALTH ทั้งนี้ บลจ.วี ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในกลุ่ม Technology ในระยะยาวจาก
แนวโน้มของการเติบโตในระยะยาวผ่านการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค และแนวโน้มของการดาเนินธุรกิจต่างๆ ที่จะมีการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีที่มากขึ้น รวมไปถึงนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีที่จะเข้ามา Disrupt กลุ่มธุรกิจใน Old Economy

WE-USREIT

YTD -7.22% / Since Inception -8.09%**

• ความน่าสนใจจากผลตอบแทนของ REITs มีความน่าสนใจ หลังจากที่ตลาดหุ้ น
ทั่วโลกถูกเทขาย และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลลดต่าลง กองทุนหลัก
ยังคง conservative forecast โดย Current Yield portfolio อยู่ประมาณ 3.1%
• กองทุนหลัก Overweight ในกลุ่ม Infrastructure, data centers และ newer
residential sectors (manufactured homes + single family homes)
• กองทุนหลัก Underweight ในกลุ่ม Office, Diversified, Regional malls,
Lodging และ Specialty

WE-INCOME

65%

YTD 0.74% / Since Inception 1.78% ต่อปี*

• ลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นทั้งของภาครัฐและเอกชน เพื่อลดความผันผวนของ
การแกว่งตัวในตลาดตราสารหนี้
• ผู้จัดการกองทุนปรับลด Duration ของพอร์ต เพิ่มสัดส่วน Short-term มากขึ้น

Portfolio Duration : 0.57 ปี
*ผลการดาเนินงาน ณ วันที่ 11 ก.ย. 63
**ผลการดาเนินงาน ณ วันที่ 10 ก.ย. 63
***ผลการดาเนินงาน ณ วันที่ 9 ก.ย. 63

We Asset Management

YTD 10.33% / Since Inception 10.91%**

• กองทุนหลักเน้นหุ้น Global ขนาดใหญ่ ธุรกิจแข็งแกร่ง
มีความยืดหยุ่น สามารถต้านทานช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว
• มีการกระจายความเสี่ยงด้าน Country Specific Risk
• กลุ ่มธุรกิจ ที่ ส ร้ า งผลตอบแทนได้ ดี ใ นเดือ นกรกฏาคม
ที่กองทุนหลักมีการลงทุน 5 อันดับ คือ Paypal, Becton
Dickinson, Idexx, Waters และ Kone

WE-GTECH
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WE-GEQUITY

YTD 31.04% / Since Inception 38.07%***

• สถานการณ์ COVID-19 ที ่ ยั ง ไม่ ค ลี ่ ค ลาย Sector
Technology จึงยิ่งมีความน่าสนใจมากขึ้น เปรียบเทียบ
กับ Sector อื่น
• ความแข็ง แกร่ งของผลประกอบการ และแนวโน้มของ
ธุรกิจที่ยังคงแข็งแกร่งในไตรมาสที่ 3
• Top 5 Holding กองทุนหลัก เช่น Microsoft, Apple,
Microsoft, Facebook, Alphabet และ Tencent

WE-TRBOND-A

Since Inception 9.02%***

• เน้นสร้างโอกาสรับผลตอบแทนจากการผสมผสานกลยุทธ์
ที่หลากหลาย; การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย , ส่วนต่า ง
อัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ
• ความตึงตัวของตลาดเงินในต่างประเทศค่อนข้างผ่อนคลาย
ซึ่งส่งผลให้ตลาดตราสารหนี้มีเสถียรภาพมากขึ้น

ผลการดาเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดาเนินงานในอนาคต |การวิเคราะห์ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ ไม่ใช่การให้ความเห็นหรือคาแนะนาในการตัดสินใจในเชิงธุรกิจ และมิได้มีเจตนา เชิญชวน หรือชี้นาให้ซื้อขาย
หลักทรัพย์ หรือกองทุนแต่อย่างใด ผู้ใช้ข้อมูลต้องรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น จึงขอให้ผู้ใช้ข้อมูลใช้ดุลพินิจพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยการทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการ
ตัดสินใจลงทุน | ผลการดาเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผล การดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี • ผลการดาเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดาเนินงานเป็นอัตราต่อปี
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