มุมมองการลงทุนของบลจ.ยูโอบี และทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจหลังวัยเกษียณ
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้ คาดการณ์วา่ เศรษฐกิจโลก GDP ในปี 2021 นี ้จะเติบโต 6.0 และ 4.9 ในปี 2022 ซึง่ เป็ น
ตัวเลขการเติบโตที่สงู กว่าค่าเฉลีย่ ที่ผา่ นมาก่อนเกิดสถานการณ์ Covid-19 เนื่องจากหลายประเทศโดยเฉพาะในกลุม่ พัฒนาแล้ ว
สถานการณ์ Covid-19 ผ่อนคลายมากขึ ้น ประชาชนสามารถกลับมาดาเนินชีวิตอย่างปกติ แม้ จะยังมียอดผู้ติดเชื ้อที่เพิ่มขึ ้น แต่
อยูใ่ นระดับที่ควบคุมได้ ในขณะที่การเร่งฉีดวัคซีนยังคงดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง จากการเปิ ดเมืองนี ้ทาให้ เกิดการขยายตัวของภาค
การผลิตและภาคบริ การ ภาพรวมของเศรษฐกิจที่ปรับดีขึ ้นเรื่ อยๆ รวมถึงระดับเงินเฟ้ อที่เร่ งตัวขึ ้น ส่งผลให้ ธนาคารกลางสหรัฐฯ
อาจใช้ นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายน้ อยลง แต่การปรับลดมาตรการ QE และการปรับขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยนโยบาย น่าจะยังคง
เป็ นไปอย่างค่อยเป็ นค่อยไป
นับตังแต่
้ ต้นปี ที่ผ่านมาตลาดหุ้นในหลายประเทศส่วนใหญ่ปรั บตัวขึ ้น แม้ จะมีการปรับ ตัวลงมาบ้ างจากความกังวลเรื่ องการ
ระบาดของสายพันธ์ เดลต้ า อย่างไรก็ ตามเศรษฐกิ จของบางประเทศ เช่น สหรั ฐฯ เข้ าสู่ช่วงกลางของวัฏจักรการเติบโตของ
เศรษฐกิจ ผลตอบแทนในระยะต่อไปอาจมีแนวโน้ มลดลงและผันผวนมากขึ ้น อย่างไรก็ตาม บลจ. ยูโอบี มีมมุ มองว่าการลงทุนใน
หุ้นทัว่ โลกจะยังสามารถสร้ างผลตอบแทนที่ดีในระยะต่อจากนี ้ โดยเฉพาะการลงทุนในภูมิภาคที่มีโอกาสเติบโตได้ ในระยะยาว
รวมถึงการลงทุนในหุ้นภายใต้ ธีมที่จะได้ ประโยชน์จากรูปแบบการดาเนินชีวิตที่เปลีย่ นแปลงไป ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี และ
การเปลีย่ นแปลงโครงสร้ างเศรษฐกิจ
จากสภาพคล่องในระบบจากการอัดฉีดนโยบายการเงินและการคลังทัว่ โลกที่ยงั อยูใ่ นระดับสูง ประกอบกับแนวโน้ มเศรษฐกิจที่
ปรับดีขึ ้น ทาให้ ราคาของหุ้นจะยังคงปรับตัวสูงขึ ้นได้ ในขณะที่อตั ราดอกเบี ้ยและอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว
อยู่ในระดับค่อนข้ างต่า แม้ ว่าการเลือกลงทุนในหุ้นหรื อสินทรัพย์ทางเลือก มีโอกาสที่จะได้ รับผลตอบแทนที่สงู กว่าการลงทุนใน
ตราสารหนี ้ แต่เศรษฐกิจในบางภูมิภาคอาจผ่านจุดการเติบโตสูงสุดไปแล้ ว และการที่นโยบายทางการเงินในอนาคตมีแนวโน้ ม
ตึงตัวมากขึ ้น อาจจะเป็ นปั จจัยกดดันต่อตลาดในภาพรวม
จากภาวะตลาดและการลงทุนที่ กล่าวในข้ างต้ น บลจ.ยูโอบี ประเมินว่าราคาสินทรัพย์ประเภทต่างๆ จะมีความผันผวนสูงขึ ้น
ในช่วงต่อจากนี ้ ดังนันการจั
้
ดพอร์ ตลงทุนที่กระจายลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์อย่างสมดุล จะเป็ นวิธีการบริ หารการลงทุนที่

สาคัญภายใต้ ภาวะตลาดที่มีความผันผวนเพิ่มขึ ้น รวมทังการเลื
้
อกลงทุนในตลาดหรื อในบริ ษัทที่ยงั มีแนวโน้ มเติบโตได้ ดี รวมถึง
กระจายการลงทุนไปยังธีมที่จะได้ รับประโยชน์ในระยะยาวจากกระแส Megatrends ต่างๆ จะช่วยเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดี
ได้ ในระยะยาว
ในมุมของการบริ หารเงินลงทุนหลังการเกษียณ เพื่อให้ เพียงพอสาหรั บค่ าใช้ จ่ายในอนาคตที่คาดว่าจะเพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆจาก
เงินเฟ้ อ พอร์ ตการลงทุนควรมีการกระจายไปในหลากหลายสินทรัพย์ ซึ่งการลงทุนผ่านกองทุนรวมเป็ นทางเลือกหนึ่งที่ปัจจุบนั มี
ทางเลือกการลงทุน มากมาย และเป็ นอี กหนึ่งทางเลือ กที่ช่ วยให้ สามารถกระจายการลงทุนไปยังสิน ทรั พย์ ต่างๆได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยอาจเน้ นการลงทุนในกองทุนที่มีความมัน่ คงและมีความเสี่ยงที่ไม่สงู นัก ในขณะเดียวกัน จะต้ องสามารถสร้ าง
ผลตอบแทนจากการลงทุนได้ สงู กว่าเงินเฟ้ อ รวมถึงต้ องมีสภาพคล่องในการเปลีย่ นเป็ นเงินสดเพราะอาจมีคา่ ใช้ จ่ายที่อาจเกิดขึ ้น
โดยไม่ได้ คาดหมาย
บลจ.ยูโอบี ขอนาเสนอกองทุนที่มีโอกาสสร้ างผลตอบแทนได้ ดีในระยะยาว คือ กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟั นด์
(UGBF) เป็ นกองทุนผสมที่มีการลงทุนทังในตราสารทุ
้
นและตราสารหนี ้ มีระดับความเสี่ยง 5 โดยเน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมต่างประเทศ ชื่ อ JPMorgan Investment Funds – Global Balanced Fund class: JPM Global Balanced C
(acc) - USD (hedged) (กองทุนหลัก) เพีย งกองทุนเดีย ว โดยเฉลี่ย ในรอบระยะเวลาบัญชี ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม กองทุนหลักมีวตั ถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้ างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวผ่านการลงทุนในตรา
สารทุนและตราสารหนีข้ องบริ ษัททั่วโลก และอาจมีการใช้ ตราสารอนพุันธ์ ตามความเหมาะสม กองทุนหลักมีความยืดหยุ่น
สามารถลงทุนได้ หลากหลายสินทรัพย์ เพื่อแสวงหาโอกาสเติบโตของผลตอบแทนในทุก ภาวะตลาด นอกจากนี ้ยังให้ ความสาคัญ
ในบริ หารความผันผวนด้ วยการกระจายและปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ให้ สอดคล้ องกับแต่ละสถานการณ์
การลงทุน (all weather) กองทุนมีการป้องกันความเสีย่ งอัตราแลกเปลีย่ นตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน
ดัชนีเปรี ยบเทียบผลตอบแทนของกองทุนหลัก ประกอบไปด้ วย MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD
50% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD 45% และ MSCI Emerging Markets Net Total Return
USD Index 5% ที่ผ่านมากองทุนหลักสามารถสร้ างผลตอบแทนย้ อนหลังเฉลี่ย 5 ปี ที่ 8.94% ต่อปี * และได้ รับการจัดอันดับ 5
ดาวจาก Overall Morningstar Rating ส าหรั บ กองทุน ประเภท USD Moderate Allocation (ที่ ม า : JPMorgan Asset
Management ข้ อมูล ณ 31 สิงหาคม 2564)
ในสถานการณ์ ที่ผนั ผวนเช่นนี ้ การลงทุนที่มีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนสินทรัพย์ ได้ ตลอดเวลา จะเป็ นอีกหนึ่งกลยุทธ์
สาคัญที่จะเข้ ามามีบทบาททาให้ พอร์ ตการลงทุนเกิดความสมดุลและเพิ่มโอกาสแสวงหาโอกาสจากการลงทุนได้
นักลงทุนทีส่ นใจสามารถปรึ กษาการลงทุนและขอรายละเอียดเพิ่มเติ มได้ที่ งานบริ การ
นักลงทุน บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด โทร. 0-2786-2222 หรื อ download
UOBAM Invest (mobile application) หรื อ เข้าสู่บริ การออนไลน์ Premier Online
เพือ่ ติ ดตามรับข่าวสารการลงทุน และสามารถเปิ ดบัญชี กองทุนออนไลน์เพือ่ ลงทุนได้ทนั ที
**เปิ ดบัญชี กองทุน คลิ กที ่ https://www.uobam.co.th/th/Channel/OpenAccountnew

หรื อสมัครเพือ่ รับข่าวสารและรับสิ ทธิ เข้าฟั งสัมมนาในอนาคตผ่านทางอีเมล์
โดยลงทะเบียนอีเมล์ของท่านผ่านทางเว็บไซต์ www.uobam.co.th

ผลการดาเนินงานย้ อนหลังเฉลี่ยต่ อปี ของ JPMorgan Investment Funds – Global Balanced Fund class: JPM
Global Balanced C (acc) - USD (hedged) (กองทุนหลัก) ณ 31 สิงหาคม 2564 (Annualized Return)
กองทุนหลักจัดตังกองทุ
้
นตังแต่
้ 19 มกราคม 1995

Source: J.P. Morgan Asset Management

คาเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทาความเข้ าใจลักษณะกองทุน นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง
และผลการดาเนินงานของกองทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ ้นจากการลงทุน
ในต่างประเทศ ถึงแม้ ว่ากองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุนรวม แต่เนื่องจากกองทุนไม่ได้ ป้องกัน
ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทังจ
้ านวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรื อได้ รับกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรื อได้ รับเงินคืนต่ากว่าเงิน
ลงทุนเริ่ มแรกได้ ผลการดาเนินงานในอดีต/ผลการเปรี ยบเทียบผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้ เป็ นสิง่
ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

