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ท ำไมถึงเลือกลงทุนในกองทนุ UCHINARMF 

 

ปัจจัยสนับสนนุกำรเติบโตเศรษฐกิจ 

1. เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศชื่อ UBS (LUX) 
Equity SICAV- All China (USD) I-A1-acc (กองทุนหลัก) บริหำรจัดกำร
โดย UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. 

2. โอกำสรับผลตอบแทนจำกกำรเติบโตของเงินลงทุนในระยะยำวโดยกองทุน
หลักจะมีกำรกระจำยกำรลงทุนไปยังหุ้นของบริษัทในประเทศจีนผ่ำนตลำด
หุ้นจีน ฮ่องกง หรือตลำดอื่นๆ ทั่วโลก 

3. จีนเป็นหนึ่งในประเทศที่มีแนวโน้มกำรเติบโตที่โดดเด่นและรวดเร็วที่สุดใน
ภูมิภำคเอเซียโดยรำคำตลำดหุ้น ณ ปัจจุบัน อยู่ในระดับที่น่ำลงทุนเมื่อเทียบ
กับตลำดหุ้นอื่นๆ ในภูมิภำค 

 

1. นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรแบบ Active Management 
2. คัดเลือกหุ้นแต่ละตัวจำกปัจจัยพื้นฐำน (Bottom-up analysis) ที่มีโอกำส
กำรเติบโตสูงในระยะยำวโดยไม่ได้มีกำรก ำหนดสัดส่วนกำรลงทุนระหว่ำง
ตลำด Onshore* และ ตลำด Offshore** 

3. บริหำรจัดกำรโดยผู้จัดกำรกองทุนที่มีประสบกำรณ์รวมไปถึงทีม
นักวิเครำะห์ ที่มีควำมเชี่ยวชำญในแต่ละอุตสำหกรรมในตลำดหุ้นจีน 

4. กองทุนหลักมีเป้ำหมำยที่จะสร้ำงผลตอบแทนให้มำกกว่ำดัชนีชี้วัด MSCI 
All China Index +4%*** ในช่วงระยะเวลำ 3-5 ปี  

5. พอร์ตมีกำรลงทุนในลักษณะ high conviction โดยมีหุ้นโดยเฉล่ีย 20-50 
ตัวที่มีแนวโน้มกำรเติบโตที่ดีในระยะยำว   

ที่มา: UBS Asset Management ณ วันที่ 31 พ.ค. 2019  
 

ท ำไมถึงลงทุนใน UBS (LUX) Equity SICAV- All China (USD)  
I-A1-acc (กองทุนหลัก) 

 

สรุปภำพรวมเศรษฐกิจจีน ณ ปัจจุบัน 

 

ตัวอย่ำงบริษัทที่กองทุนหลักมีกำรเข้ำลงทุน 
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เศรษฐกิจจีนคำดว่ำจะสำมำรถเติบโตได้ดีที่ระดับเหนือ 6% ในระยะอีก 2-3 ปี 
ข้ำงหน้ำซึ่งสูงกว่ำประเทศอื่นๆ ในภูมิภำค กำรบริโภค (Consumption) ซึ่งคิด
เป็นสัดส่วนรำว 55% ของมูลค่ำ GDP และเน้นปัจจัยขับเคล่ือนเศรษฐกิจหลัก       

ที่มา: IMF world Economic Outlook Database, ณ วันที่ 31 พ.ค. 2019 

 เศรษฐกิจของจีนมีแนวโน้มกำรเติบโตระยะยำวที่ดีจำกปัจจัยต่ำงๆไม่ว่ำจะ
เป็นปัจจัยเศรษฐกิจมหภำค กำรลงทุนในระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน 
โครงสร้ำงประชำกร รวมไปถึงผลกระทบจำกนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่ำงๆ
ที่เข้ำมำสนับสนุนระบบกำรด ำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

 

ที่มา: UBS Asset Management ณ วันที่ 31 พ.ค. 2019  
 

The  

*จีนในประเทศ (A-Share)   ** ตลำดฮ่องกง และหุ้นบริษัทจีนในจดทะเบียนใน
ประเทศอ่ืนๆ ***ไม่รวมค่ำธรรมเนียม 

Consumption    
กำรบริโภคภำยในประเทศที่เพิ่มขึ้น ยอดขำยสินค้ำ online เติบโตขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยโตกว่ำ 32% ในปี 2017 ตลำดสินค้ำ online ยังมีโอกำสเติบโตขึ้น
อีกอย่ำงมำกในอนำคตจำกรำยได้ประชำกรที่เพิ่มมำกขึ้น 
Urbanization  
คุณภำพประเทศโดยเฉพำะกำรขยำยตัวของเมือง (Urbanizing) ในปี 2010 
ประชำกรกว่ำ 231 ล้ำนคนได้ย้ำยเข้ำมำอยู่อำศัยในเมือง โดยคำดว่ำจะเข้ำมำอีก 
225 ล้ำนคนภำยในปี 2030 ซึ่งสนับสนุนกำรบริโภคภำยในประเทศ  
R&D and Innovation 
นวัตกรรมและโทคโนโลยีต่ำงๆ ในช่วง 10 ปีที่ผ่ำนมำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำ R&D 
ต่อปีปรับเพิ่มขึ้นจำกระดับ 5 หมื่นล้ำนดอลลำร์ ถึงปัจจุบันที่ระดับ 2.64 แสน
ล้ำนดอลลำร์  
Demographics 
อำยุเฉล่ียประชำกรที่เพิ่มมำกขึ้น สนับสนุนกำรลงทุนในอุตสำหกรรมกำรแพทย์ 
ประชำกร 385 ล้ำนคนจะมีอำยุเกิน 65 ภำยในปี 2030 เพิ่มขึ้นกว่ำ 110 ล้ำนคน
จำกปี 2015 ตลำด healthcare คำดว่ำจะโตกว่ำ 9.3% ต่อปี ระหว่ำงปี 2017 
ถึง 2030  
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 Performance (%) 

 YTD 3-mth 6-mth 1Y SI 

UBS All Chiba 
Class I-A1-acc  

18.18 12.15 14.45 - 18.18 

Representative 
Acct *  

17.71 -1.51 11.63 -6.97 -6.42 

MSCI All China  12.86 -6.13 6.87 -14.87 -16.30 

นโยบำยกองทุน  กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนรวมต่ำงประเทศช่ือ  UBS (LUX) Equity SICAV- All China (USD) I-A1-acc (กองทุน
หลัก)เพียงกองทุนเดียวโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมี
กำรจัดตั้งและบริหำรจัดกำรโดย UBS Asset Management (Luxembourg) S.A. และเป็นกองทุนที่จัดตั้งตำมระเบียบของ 
UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ซึ่งจดทะเบียนที่ประเทศ ลักเซมเบิร์ก 
(Luxembourg) และมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็จฟันด์ กองทุนหลักมีนโยบำยกำรลงทุนในตรำสำรทุนของบริษัทของ
ประเทศจีนที่จดทะเบียนทั้งในประเทศจีนหรือฮ่องกงรวมถึงหุ้นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศอ่ืน แต่มีกำรด ำเนินธุรกิจหลักใน 
ประเทศจีน    

ดัชนีเปรียบเทียบ MSCI All China Index (net div. reinvested) 
ซึ่งเป็นดัชนีเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนหลัก (Master Fund) ในสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐปรับด้วยอัตรำ
แลกเปล่ียนเพื่อเทียบค่ำสกุลเงินบำท ณ วัน ที่ค ำนวณผลตอบแทน 

มูลค่ำโครงกำร  700 ล้ำนบำท  
มูลค่ำขั้นต่ำในกำรซื้อ ไม่มีก ำหนด 
กำรป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำ
แลกเปล่ียน 

พิจำรณำตำมดุลยพินิจผู้จัดกำรกองทุน (ปัจจบุัน ป้องกันควำมเสี่ยงที่ร้อยละ 90) 

ระดับควำมเสี่ยงกองทุน 6 
มูลค่ำขั้นต่ ำของกำรส่ังซื้อคร้ังแรก ไม่ก ำหนด  
เวลำท ำรำยกำรซื้อ/ 
สับเปล่ียนเข้ำ 

ภำยใน 15.30 น. ของวันท ำกำรซื้อขำยหน่วยลงทุน/สับเปล่ียนเข้ำจำกกลุ่มกองทุนที่บลจ.ก ำหนด ภำยในเวลำท ำรำยกำร
ของกองทุนต้นทำง 

เวลำท ำรำยกำรขำย/ สับเปล่ียน
ออก 

ภำยใน 15:30 น.ของวันท ำกำรซื้อขำยหน่วยลงทุน/ สับเปล่ียนออกจำกกองทุน UCHINARMF ไปยังกลุ่มกองทุนที่บลจ.
ก ำหนด ภำยใน 15:30  น. ของวันท ำกำรซื้อขำยหน่วยลงทุน 

ค่ำธรรมเนียมกำรขำย (Front-end 
fee) 

ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบัน ยกเว้น)  
 

ค่ำธรรมเนียมกำรรับซื้อคืน (Back-
end fee) 

ไม่เกนิ 2.00% (ปัจจุบัน ยกเว้น)  

ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรรำยปี 
(Management fee) 

ไม่เกนิ 2.14% ต่อปี (ปัจจุบนัเกบ็ 1.605% ต่อปี) 

วันรับเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน ภำยใน 5 วันท ำกำร ถัดจำกวันค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุนและรำคำหน่วยลงทุนของวันท ำกำรรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน 

สรุปภำพรวมตลำดหุ้นจีน 

  ตลำดหุ้นจีน onshore มีมูลค่ำตลำดใหญ่เป็นอันดับสองในโลก อย่ำงไรก็ตำม
ยังคงเป็นตลำดที่มีสัดส่วนกำรลงทุนจำกนักทุนต่ำงชำติน้อยกว่ำตลำดอื่นๆ 

 ตลำดหุ้นจีน onshore มีสัดส่วนในดัชนี MSCI ACWI Index ต่ ำเพียง 3.5% 
เมื่อเทียบกับขนำดเศรษฐกิจจีนที่มีสัดส่วนกว่ำ 15% ของเศรษฐกิจโลก 

 

ที่มา: UBS Asset Management ณ วันที่ 31 พ.ค. 2019  
The  

Source: UBS, Morningstar, as of 31 May 2019 

 

The  

*Class P-acc ซึ่งจัดตั้งวันที่ 25 พ.ค. 2018 และเป็น Representative Account ของกลยุทธ์ All China เนื่องจาก
มีข้อมูลผลการด าเนินงานยาวที่สุด 

  

ผลตอบแทนย้อนหลังกองทุน  

UBS (LUX) Equity SICAV- All China (USD) I-A1-acc (กองทุนหลัก) 

 

ในปี 2018 หุ้นตลำด onshore ได้ถูกน ำไปรวมในดัชนี MSCI EM ในสัดส่วน 5% โดยในปี 
2019 MSCI ประกำศเพิ่มสัดส่วนจำก 5% เป็น 20% โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนในเดือน 
พ.ค. ส.ค. และ พ.ย. และคำดว่ำภำยในปี 2020 จะถูกรวมเต็มจ ำนวนโดยตลำด หุ้น A-
shares จะได้รับกระแสเงินทุนไหลเข้ำกว่ำอีก 3.7 แสนล้ำนดอลลำร์  

รำยละเอียดกองทนุ UCHINARMF 

 


