
Announcement 
 
 

บลจ.ยโูอบี บริหารผลตอบแทนกองทุนหุ้นไทย 
ถงึเป้าหมาย 6 กองทุน  

 
บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) บริหารกองทุนหุ้นไทยเป็นไปตามผลตอบแทนเป้าหมาย รวมทัง้สิน้ 6 กองทนุ หลงัจากตลาดหุ้นไทย
ปรับตวัสงูขึน้ต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา พร้อมแนะน านกัลงทุนให้น า้หนกัการลงทนุเพิ่มในหุ้นไทย หรือหุ้นญ่ีปุ่ นที่มีขนาดเล็กและ
กลางส าหรับนกัลงทนุท่ีต้องการกระจายความเสีย่งไปยงัตลาดตา่งประเทศ 
 
นางสาวรัชดา ตัง้หะรัฐ ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด  ได้กลา่ววา่ “บลจ.ยโูอบี บริหารกองทุนหุ้นไทยผลตอบแทนเป็นไปตาม
เป้าหมาย จ านวนทัง้สิน้ 6 กองทุน คือ กองทุนเปิด ไทย ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% (5) (T3P3(5)), กองทุนเปิด ไทย ทริก
เกอร์ 3% พลัส 3% (6) (T3P3(6)), กองทุนเปิด ไทย ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% (8) (T3P3(8)), กองทุนเปิด ไทย ทริกเกอร์ 
3% พลัส 3% (9) (T3P3(9)), กองทุนเปิด ยูโอบี ทริกเกอร์ 13 (UOBT13) และ กองทุนเปิด ยูโอบี ทริกเกอร์ 19 
(UOBT19) ซ่ึงกองทุนดังกล่าวเน้นลงทุนในหุ้นไทย โดยในช่วงที่ ผ่านมามีการปรับตัวสูงขึน้อย่างต่อเน่ืองและยังเชื่อว่า
ตลาดหุ้นไทยมีแนวโน้มเตบิโตได้จากการคาดการณ์เศรษฐกจิที่โตขึน้ในปี 2561 นอกจากนีย้งัแนะน าการลงทุนเพิ่มเติม
ในหุ้นญี่ ปุ่นขนาดเล็กและกลาง ส าหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนในตลาดต่างประเทศอีกด้วย” 
 
แนวโน้มเศรษฐกิจโลกในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2560 ที่ยงัมีทิศทางการฟืน้ตวัต่อเนื่อง ทัง้ในสหรัฐฯ ยโุรป และเอเชีย ผลประกอบการ
บริษัทจดทะเบียนสหรัฐฯเติบโตได้แข็งแกร่งหนนุให้ดชันีหุ้นสหรัฐฯ สามารถทรงตวัอยูใ่กล้ระดบัสงูสดุ (all-time-high) สถานการณ์
ในยุโรปดีขึน้จากเมื่อปีที่ผ่านมาอย่างมาก เศรษฐกิจในกลุ่มยูโรโซนได้กลบัมาเติบโตอย่างชัดเจน และสถานการณ์การเมืองมี
เสถียรภาพมากขึน้ เช่นเดียวกนัเศรษฐกิจภมูิภาคเอเชียที่ได้รับอานิสงส์จากราคาสนิค้าโภคภัณฑ์และการค้าทัว่โลกที่ดีขึน้ แนะน า
ให้นกัลงทนุเพิ่มน า้หนกัการลงทนุในหุ้นไทย เนื่องจากในปีนีด้ชันีหุ้นไทยยงัปรับตวัขึน้ได้น้อยเมื่อเทียบกบัตลาดหุ้นเอเชียอื่นๆ และ
คาดวา่ในปี 2561 เศรษฐกิจจะสามารถขยายตวัได้ดีกวา่ในปี 2560 ส าหรับนกัลงทนุท่ีต้องการกระจายการลงทนุเพิ่มเติมในตลาด
ต่างประเทศ การลงทุนในหุ้นขนาดเล็กถึงกลางของญ่ีปุ่ นถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ เพราะเป็นกลุม่ที่ได้รับอานิสงส์จาก
การฟืน้ตวัของการบริโภคในประเทศและเม็ดเงินลงทนุจากตา่งประเทศจะเป็นตวัขบัเคลือ่นตลาดหุ้นญ่ีปุ่ น โดยเฉพาะหุ้นที่มีขนาด
เลก็และกลางที่มีราคามลูคา่หุ้นปัจจบุนัเทียบก าไรยงัอยูใ่นระดบัท่ีต ่ากวา่หุ้นขนาดใหญ่  
 
จากมมุมองดงักลา่ว บลจ.ยโูอบี แนะน า กองทนุเปิด ไทย อิควิตีฟั้นด์ (TEF) ระดบัความเสีย่งของกองทนุ 6 เน้นลงทนุในหุ้นไทยที่มี
ปัจจยัพืน้ฐานดี มีแนวโน้มการเจริญเติบโตในอตัราสงู โดยกองทนุสามารถสร้างผลตอบแทนย้อนหลงั 10 ปี ได้ที่ 11.84% ต่อปี 
ในขณะที่เกณฑ์มาตรฐาน SET TRI อยู่ที่ 7.40% ต่อปี* และ กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ 
(UOBSJSM), กองทนุเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ (JSM) มีระดบัความเสีย่งกองทนุ 6 ลงทนุผ่านกองทนุหลกั United 
Japan Small and Mid Cap Fund จดัตัง้และบริหารจดัการโดย UOB Asset Management Ltd (Singapore) ซึ่งมอบหมาย 
Sumitomo Mitsui Asset Management (SMAM) ประเทศญ่ีปุ่ นเป็นผู้ จัดการกองทุนย่อย (Sub-Manager) โดยกองทุน 

UOBSJSM และ JSM สร้างผลตอบแทนย้อนหลงั 3 ปี ได้ที่ 16.89% ต่อปี และ 16.44% ต่อปี ตามล าดบั เทียบกับเกณฑ์
มาตรฐาน MSCI Japan SMID Cap Index ที่ 8.91% ตอ่ปี* 
 
 
 
 
 
 



*ผลตอบแทนย้อนหลงักองทนุ ณ 31 สงิหาคม 2560 
กองทนุเปิด ไทย อิควิตีฟั้นด์ (TEF)  

 
กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ (UOBSJSM) 

 
กองทนุเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ (JSM) 

 
 
ช่ือกองทุน NAV รับซือ้คืนหน่วยลงทุน (บาท) วันรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
กองทนุเปิด ไทย ทริกเกอร์ 3% พลสั 3% (5) (T3P3(5)) 10.7058 20/9/2017 
กองทนุเปิด ไทย ทริกเกอร์ 3% พลสั 3% (6) (T3P3(6)) 10.7278 20/9/2017 
กองทนุเปิด ไทย ทริกเกอร์ 3% พลสั 3% (8) (T3P3(8)) 10.6267 8/9/2017 
 กองทนุเปิด ไทย ทริกเกอร์ 3% พลสั 3% (9) (T3P3(9)) 10.6537 20/9/2017 
กองทนุเปิด ยโูอบี ทริกเกอร์ 13 (UOBT13) 10.8461 7/9/2017 
กองทนุเปิด ยโูอบี ทริกเกอร์ 19 (UOBT19) 10.6120 12/9/2017 

 
ค าเตือน  
เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันีไ้ด้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะกองทุน น โยบายการลงทุน เง่ือนไข
ผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการด าเนินงานกองทนุก่อนตดัสินใจลงทนุ ผลการด าเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลติภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิง่ยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต การก าหนดมลูค่าหน่วยลงทนุที่
เป้าหมายเป็นเพียงเหตใุห้มีการเลกิกองทนุหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิเมื่อมลูค่าหน่วยลงทนุเป็นไปตามเป้าหมายนัน้ การ
ก าหนดเป้าหมายดงักล่าวไม่ใช่การประมาณการหรือการรับประกันว่าผู้ ลงทนุจะได้รับผลตอบแทนตามมูลค่าที่ก าหนดเมื่อเลิก
กองทนุหรือเมื่อมีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิ ทัง้นี ้หากภาวะตลาดหรือภาวะการณ์ลงทนุเปลีย่นแปลงไปจากการคาดการณ์ 
กองทนุรวมอาจไม่ด าเนินการเลกิกองทนุหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิก็ได้ 
 
-จบ- 
สอบถามเพิ่มเติม  กรุณาติดตอ่ จิรชยา 02 7862077  ทรรศน์ไท 02 7862076 


