K-CHINA : โอกาสลงทุนในจีนกับกองทุนหลักใหม่ที่แข็งแกร่ง
 เน้นลงทุนในกองทุนหลัก JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) – USD ที่เน้น ลงทุนในหุ้นจีนเติบโตที่มีคุณภำพสูง (High
quality growth) และอยู่ในกลุ่มธุรกิจใหม่ (New Economy) เช่น หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศ ธุรกิจด้ำนสุขภำพ และธุรกิจที่เกี่ยวกับกำรบริโภคซึ่งจะ
ได้รับประโยชน์จำกกำรเติบโตในรำยได้ของประชำชนจีน
 กองทุนอยู่ในกลุ่ม China Equity ที่ลงทุนแบบ All China โดยสำมำรถลงทุนได้ทุกตลำด เช่น H-Share, A-Share (ไม่เกิน 40%) และ ADR เป็นต้น
 ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังโดดเด่นและสม่ำเสมอ บริหำรโดยผู้จัดกำรกองทุน 2 ท่ำน ซึ่งมีประสบกำรณ์ในตลำดมำกกว่ำ 15ปี
 เป็นทำงเลือกกำรลงทุนส ำหรับ ผู้ที่ต้องกำรลงทุนในบริษัทคุณภำพของจีน เช่น 1) Alibaba ผู้น ำด้ำน e-commerce และ cloud ในจีน 2) Tencent
เจ้ำของ social media platform ครอบคลุมกิจกรรม ทั้งเกมออนไลน์ -ดูหนังฟังเพลง-แชท-สั่งอำหำร 3) Meituan Dianping แพลตฟอร์มแอปพลิเคชั่น
ค้นหำและรีวิว ร้ำนอำหำร-โรงแรม-สปำ และซื้อคูปองส่วนลดยอดนิยมของคนจี น ทั้งสำหรับกำรท่องเที่ยวในประเทศจีนหรือเดินทำงไปต่ำงประเทศ 4) Ping
An บริษัทที่มุ่งเป็นร้ำนสะดวกซื้อของสินค้ำทำงกำรเงินแบบครบวงจร โดยเน้นกำรใช้เทคโนโลยีเข้ำช่วยในกำรดูแลลูกค้ำ ทั้งด้ำน insurance platform,
digital wealth management, telemedicine เป็นต้น

สถานการณ์การลงทุน
จำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของ Covid-19 ทำให้รัฐบำลประเทศต่ำงๆได้ดำเนินกำร lock-down เพื่อพยำยำมควบคุมโรคระบำด ส่งผลให้สภำวะเศรษฐกิจในปี
นี้ต่ำงถดถอยทั่วโลก อย่ำงไรก็ดี ด้วยมำตรกำรกำรควบคุมโรคระบำดของจีนที่ออกมำอย่ำงเร่งด่วนและมีประสิทธิภำพ ทำให้บริษัทต่ำงๆในประเทศในปัจจุบัน
สำมำรถกลับมำเปิดดำเนินธุรกิจได้ในระดับที่ใกล้เคียงกับระดับปรกติ (First-in, First-out) ประกอบกับกำรที่รัฐบำลและธนำคำรกลำงจีนเดินหน้ำกระตุ้น
เศรษฐกิจผ่ำนนโยบำยกำรเงินและกำรคลัง เพื่อช่วยเหลือประชำชนและภำคธุรกิจในช่วงที่ผ่ำนมำ ทำให้จีนเป็นประเทศแรกที่เริ่มฟื้นตัวจำกกำรแพร่ระบำดของ
Covid-19 โดย GDP ไตรมำส 2 และ 3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อนหน้ำ สำมำรถกลับมำเติบโตได้ 3.2% และ 4.9% จำกที่ -6.8% ในช่วงไตรมำส 1 ที่
Covid-19 ระบำดหนัก ทั้งนี้ IMF คำดว่ำในปีนี้จีนจะมีกำรเติบโตของ GDP ทั้งปีที่ระดับ 1.9% ซึ่งสูงกว่ำประเทศพัฒนำแล้วอื่นๆ เช่น สหรัฐฯ -4.3%,
เยอรมัน -6% หรือเทียบกับประเทศไทยที่มีแนวโน้มถดถอยที่ -7.1%

นโยบายการลงทุน
•

ผลการดาเนินงาน (30/09/2020 ที่มา: JPMorgan)

กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds
– China Fund, Class JPM China I (acc) – USD (ก อ ง ทุ น

กองทุนหลัก

หลัก) โดยกองทุนหลั กจะเน้น ลงทุ นในหุ้ นของบริ ษั ท ที่ ประกอบ

(JPM – China fund)

ธุรกิจในประเทศจีน หรือ มีสัดส่วนรำยได้หลักจำกประเทศจีน โดย
คัดเลือกหุ้น ผ่ำนกำรวิเครำะห์ปัจจัยพื้นฐำน (Bottom-up) และ

Benchmark*

2015

2016

2017

2018

2019

YTD

-7.68%

-4.69%

59.11%

-23.17%

41.27%

36.18%

-8.01%

0.43%

49.33%

-18.25%

22.18%

12.19%

* MSCI China 10/40 Index (Total Return Net)

ที่มำ: am.jpmorgan.com

เลือกลงทุนในหุ้น คุณภำพที่มีแนวโน้มเติบโตสูง (High quality
growth) และอยุ ่ ใ นกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ใหม่ เช่ น หุ ้ น ในกลุ ่ ม เทคโนโลยี
สำรสนเทศ ธุรกิจด้ำนสุขภำพ และธุรกิจที่เกี่ยวกับกำรบริโภคซึ่งจะ
ได้รับประโยชน์จำกกำรเติบโตในรำยได้ของประชำชนจีน
•

เหมำะสำหรับนักลงทุนที่เชื่อมั่นในกำรเติบโตของเศรษฐกิจจีน และ
ต้องกำรรับผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในหุ้นจี น โดยเหมำะสำหรับ
นั ก ลงทุ น ที ่ ร ั บ ควำมเสี ่ ย งได้ ส ู ง และมี ร ะยะเวลำในกำรลงทุ น
มำกกว่ำ 5ปีขึ้นไป

•

กองทุนมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผล

•

กองทุนมีกำรป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่ำ
75% ของมุลค่ำเงินลงทุนในต่ำงประเทศ

คำเตือน: ผลกำรดำเนินงำนในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำร/ดำเนินงำนในอนำคตควรทำควำมเข้ำใจลักษณะกองทุนเงือ่ นไขผลตอบแทนและควำมเสี่ ยงก่อนตัดสินใจลงทุน; ทั้งนี้เอกสำรนี้จัดทำโดยกำร
เรียบเรียงข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลสำธำรณะเพือ่ ใช้เป็นข้อมูลสำหรับภำยในมิใช่สำหรับกำรเผยแพร่และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อชักชวนชี้นำหรือเสนอขำยหลักทรัพย์ใดๆ
จึงไม่ถือเป็นกำรให้ควำมเห็นหรื อคำแนะนำในกำร
ตัดสินใจกำรลงทุนทำงกำรเงินโดยสิ้นเชิงอนึ่งข้อมูลที่ปรำกฏอยู่บนเอกสำรฉนับนีถ
้ ูกจัดทำและรวบรวมด้วยควำมสุจริต และพยำยำมจัดทำขึ้นบนพื้นฐำนของแหล่งข้อมูลทีม
่ ีควำมน่ำเชือ่ ถือเพือ่ ให้เป็นข้อมูลที่ถกู ต้อง แต่
บริษัทมิอำจรับประกันควำมถูกต้องครบถ้วนหรือควำมน่ำเชือ่ ถือของข้อมูลดังกล่ำวได้ผู้ใช้ขอ้ มูลนี้ต้องใช้ควำมระมัดระวังด้วยวิจำรณญำนของตนเองและรับผิดชอบในควำมเสี่ยงต่ำงๆ ที่อำจเกิดขึ้น และผู้ลงทุนควร
ตรวจสอบข้อมูลจำกบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนทีเ่ ป็นผู้บริหำรกองทุนโดยตรงในส่วนที่เกีย่ วข้องกับข้อมูลกองทุน

