
 

  มุมมองการลงทุนของบลจ.ยูโอบี และทางเลือกการลงทุนท่ีน่าสนใจหลังวัยเกษียณ 

กองทนุการเงินระหวา่งประเทศ (IMF) ได้คาดการณ์วา่เศรษฐกิจโลก GDP ในปี 2021 นีจ้ะเติบโต 6.0 และ 4.9 ในปี 2022 ซึง่เป็น
ตวัเลขการเติบโตที่สงูกวา่คา่เฉลีย่ที่ผา่นมาก่อนเกิดสถานการณ์ Covid-19 เนื่องจากหลายประเทศโดยเฉพาะในกลุม่พฒันาแล้ว
สถานการณ์ Covid-19 ผ่อนคลายมากขึน้ ประชาชนสามารถกลบัมาด าเนินชีวิตอยา่งปกติ แม้จะยงัมียอดผู้ ติดเชือ้ที่เพิ่มขึน้ แต่
อยูใ่นระดบัท่ีควบคมุได้ในขณะท่ีการเร่งฉีดวคัซีนยงัคงด าเนินไปอย่างตอ่เนื่อง จากการเปิดเมืองนีท้ าให้เกิดการขยายตวัของภาค
การผลิตและภาคบริการ ภาพรวมของเศรษฐกิจที่ปรับดีขึน้เร่ือยๆ รวมถึงระดบัเงินเฟ้อที่เร่งตวัขึน้ สง่ผลให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ 
อาจใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายน้อยลง แต่การปรับลดมาตรการ QE และการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบาย น่าจะยงัคง
เป็นไปอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป  

นบัตัง้แต่ต้นปีที่ผ่านมาตลาดหุ้นในหลายประเทศส่วนใหญ่ปรับตวัขึน้ แม้จะมีการปรับตวัลงมาบ้างจากความกังวลเร่ืองการ
ระบาดของสายพันธ์เดลต้า อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจของบางประเทศ เช่น สหรัฐฯ เข้าสู่ช่วงกลางของวฏัจักรการเติบโตของ
เศรษฐกิจ ผลตอบแทนในระยะตอ่ไปอาจมีแนวโน้มลดลงและผนัผวนมากขึน้ อยา่งไรก็ตาม บลจ. ยโูอบี มีมมุมองวา่การลงทนุใน
หุ้นทัว่โลกจะยงัสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะต่อจากนี ้ โดยเฉพาะการลงทนุในภมูิภาคที่มีโอกาสเติบโตได้ในระยะยาว 
รวมถึงการลงทนุในหุ้นภายใต้ธีมที่จะได้ประโยชน์จากรูปแบบการด าเนินชีวิตที่เปลีย่นแปลงไป ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และ
การเปลีย่นแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ  

จากสภาพคลอ่งในระบบจากการอดัฉีดนโยบายการเงินและการคลงัทัว่โลกที่ยงัอยูใ่นระดบัสงู ประกอบกบัแนวโน้มเศรษฐกิจที่
ปรับดีขึน้ ท าให้ราคาของหุ้นจะยงัคงปรับตวัสงูขึน้ได้ ในขณะที่อตัราดอกเบีย้และอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลระยะยาว
อยู่ในระดบัค่อนข้างต ่า แม้ว่าการเลือกลงทนุในหุ้นหรือสินทรัพย์ทางเลือก มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สงูกว่าการลงทนุใน
ตราสารหนี ้ แต่เศรษฐกิจในบางภมูิภาคอาจผ่านจดุการเติบโตสงูสดุไปแล้ว และการที่นโยบายทางการเงินในอนาคตมีแนวโน้ม
ตงึตวัมากขึน้ อาจจะเป็นปัจจยักดดนัตอ่ตลาดในภาพรวม  

จากภาวะตลาดและการลงทุนที่กล่าวในข้างต้น บลจ.ยูโอบี ประเมินว่าราคาสินทรัพย์ประเภทต่างๆ จะมีความผนัผวนสงูขึน้
ในช่วงต่อจากนี ้ดงันัน้การจดัพอร์ตลงทนุที่กระจายลงทนุในหลากหลายสินทรัพย์อย่างสมดุล จะเป็นวิธีการบริหารการลงทุนที่



ส าคญัภายใต้ภาวะตลาดที่มีความผนัผวนเพิ่มขึน้ รวมทัง้การเลือกลงทนุในตลาดหรือในบริษัทที่ยงัมีแนวโน้มเติบโตได้ดี รวมถึง
กระจายการลงทนุไปยงัธีมที่จะได้รับประโยชน์ในระยะยาวจากกระแส Megatrends ตา่งๆ จะช่วยเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดี
ได้ในระยะยาว   

ในมมุของการบริหารเงนิลงทุนหลังการเกษียณ เพื่อให้เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายในอนาคตที่คาดวา่จะเพิ่มขึน้เร่ือยๆจาก
เงินเฟ้อ พอร์ตการลงทนุควรมีการกระจายไปในหลากหลายสินทรัพย์ ซึ่งการลงทนุผ่านกองทนุรวมเป็นทางเลือกหนึ่งที่ปัจจบุนัมี
ทางเลือกการลงทุนมากมาย และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยให้สามารถกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ต่างๆได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยอาจเน้นการลงทนุในกองทนุที่มีความมัน่คงและมีความเสี่ยงที่ไม่สงูนกั ในขณะเดียวกนัจะต้องสามารถสร้าง
ผลตอบแทนจากการลงทนุได้สงูกวา่เงินเฟ้อ รวมถึงต้องมีสภาพคลอ่งในการเปลีย่นเป็นเงินสดเพราะอาจมีคา่ใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้
โดยไมไ่ด้คาดหมาย 

บลจ.ยูโอบี ขอน าเสนอกองทุนที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้ดีในระยะยาว คือ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ 
(UGBF) เป็นกองทนุผสมที่มีการลงทนุทัง้ในตราสารทนุและตราสารหนี ้ มีระดบัความเสี่ยง 5 โดยเน้นลงทนุในหน่วยลงทนุของ
กองทุนรวมต่างประเทศ ช่ือ JPMorgan Investment Funds – Global Balanced Fund class: JPM Global Balanced C 

(acc) - USD (hedged) (กองทุนหลกั) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม กองทนุหลกัมีวตัถปุระสงค์ในการลงทนุเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวผ่านการลงทนุในตรา
สารทุนและตราสารหนีข้องบริษัททั่วโลก และอาจมีการใช้ตราสารอนพุันธ์ตามความเหมาะสม กองทุนหลกัมีความยืดหยุ่น
สามารถลงทนุได้หลากหลายสนิทรัพย์ เพื่อแสวงหาโอกาสเติบโตของผลตอบแทนในทกุภาวะตลาด นอกจากนีย้งัให้ความส าคญั
ในบริหารความผนัผวนด้วยการกระจายและปรับเปลี่ยนสดัสว่นการลงทนุในแต่ละสินทรัพย์ให้สอดคล้องกบัแต่ละสถานการณ์
การลงทนุ (all weather) กองทนุมีการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ 

ดชันีเปรียบเทียบผลตอบแทนของกองทุนหลกั ประกอบไปด้วย 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% ที่ผ่านมากองทนุหลกัสามารถสร้างผลตอบแทนย้อนหลงัเฉลี่ย 5 ปี ที่ 8.94% ต่อปี* และได้รับการจดัอนัดบั 5 
ดาวจาก Overall Morningstar Rating ส าหรับกองทุนประเภท USD Moderate Allocation (ที่มา : JPMorgan Asset 

Management ข้อมลู ณ 31 สงิหาคม 2564) 

ในสถานการณ์ที่ผนัผวนเช่นนี ้การลงทุนที่มีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนสินทรัพย์ ได้ตลอดเวลา จะเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์
ส าคญัที่จะเข้ามามีบทบาทท าให้พอร์ตการลงทนุเกิดความสมดลุและเพิ่มโอกาสแสวงหาโอกาสจากการลงทนุได้  

นกัลงทนุทีส่นใจสามารถปรึกษาการลงทนุและขอรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที้่ งานบริการ         
นกัลงทนุ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ากดั โทร. 0-2786-2222 หรือ download 

UOBAM Invest (mobile application) หรือ เข้าสู่บริการออนไลน์ Premier Online

เพือ่ติดตามรบัข่าวสารการลงทนุ และสามารถเปิดบญัชีกองทนุออนไลน์เพือ่ลงทนุไดท้นัที  

**เปิดบญัชีกองทนุ คลิกที่ https://www.uobam.co.th/th/Channel/OpenAccountnew   

หรือสมคัรเพือ่รบัข่าวสารและรบัสิทธิเข้าฟังสมัมนาในอนาคตผ่านทางอีเมล์                                                                  
โดยลงทะเบียนอเีมล์ของทา่นผา่นทางเว็บไซต์ www.uobam.co.th 



ผลการด าเนินงานย้อนหลังเฉลี่ยต่อปีของ JPMorgan Investment Funds – Global Balanced Fund class: JPM  

Global Balanced C (acc) - USD (hedged) (กองทนุหลกั) ณ 31 สิงหาคม 2564 (Annualized Return) 

กองทนุหลกัจดัตัง้กองทนุตัง้แต ่19 มกราคม 1995 

 

Source: J.P. Morgan Asset Management 
 

ค าเตือน การลงทนุมีความเสี่ยง ผู้ลงทนุควรท าความเข้าใจลกัษณะกองทนุ นโยบายการลงทนุ เง่ือนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง
และผลการด าเนินงานของกองทนุก่อนการตดัสินใจลงทนุ  กองทนุมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึน้จากการลงทนุ
ในต่างประเทศ ถึงแม้ว่ากองทนุอาจป้องกนัความเสี่ยงตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุรวม  แต่เนื่องจากกองทนุไม่ได้ป้องกนั
ความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนทัง้จ านวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทนุหรือได้รับก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต ่ากว่าเงิน
ลงทนุเร่ิมแรกได้ ผลการด าเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลติภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิง่
ยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

 


