
SEAOIL เผย POES ขุดพบชั้นหินที่กักเก็บน�ำมัน 2 ชั้น
จำกหลุม L53-DD5STI อยู่ใกล้เคียงกับแหล่งน�ำมัน 
L53-DD ไปทำงทิศ ตะวันตก ในพื้นทีจั่งหวัดสพุรรณบุรี

ไซด์เวย์ออกข้าง!! ตลาดบ้านเราแกว่งตัวไซด์เวย์ตามตลาดรอบบ้าน
เหมือนเดิมนะเจ้าคะ ขยับขึ้นมาปิดท่ี 1,663.93 จุด เพิ่มขึ้น 1.00 จุด 
รอปัจจัยใหม่บวกหนุน อีกท้ังยังรอผลการประชุมเฟดท่ีจะประชุม 
17-18 ก.ย.นี้เจ้าค่ะ มาลุ้นกันรอบนี้

นางวรสินี เศรษฐบุตร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ สายธุรกิจธนบดี ธนาคารทิสโก้ (Head 
Of Wealth Product Development, TISCO Bank Public Company Limited) เปิดเผย
ว่า ในชว่งท่ีเศรษฐกิจโลกเติบโตแบบชะลอตัว และมีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอยได้ในอนาคต การเลือกสินทรัพย์เพื่อลงทุนในระยะกลางถึงยาวจึงเป็นเรื่องท่ียาก
มากขึ้น ทิสโก้เวลธ์ซึ่งมีจุดแข็งเรื่องการเป็น “ท่ีปรึกษาการลงทุน” หรือ “Top Advisory 
House”  มาอยา่งยาวนาน และมีทีม TISCO Wealth Advisory

ธนาคารดีบีเอสประกาศการเป็นพันธมิตรระหว่างดีบีเอสไพรเวทแบงก์และบริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ�ากัด 

ด้วยเป้าหมายเพิ่มสินทรัพย์ของธุรกิจบริหารความม่ังค่ังในประเทศไทยจาก 4 พันล้านเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ (88,800 ล้านบาท) เป็น 

8 พันล้านเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ (177,000 ล้านบาท) ภายในปี 2566 โดยมุ่งเน้นท่ีกลุ่ม

TISCO Wealth แนะลงทุน REIT-หุ้นกลุ่มเฮลธ์แคร์ ฝ่ำเศรษฐกิจ
ชะลอตัว ดอกเบีย้ต�ำ หุ้นผันผวน พรอ้มต้ังเป้ำ AUA ปีหน้ำโตอีก 10% Wall Street ตลำดหุ้น

เม้ำท์มอยภำษำหุ้น by เจ๊เยเลน 
ณ Wall Street

นำงสำวนีรชำ ปำนบุญห้อม ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำร

ใหญ่ บรษัิท ซอีอยล์ จํำกัด (มหำชน) SEAOIL เปิดเผยว่ำ ตำมทีบ่รษัิทฯ (บรษัิทฯ 

ได้รำยงำนผลกำรผลิตน�ำมันของแหล่ง L53-DD และ แจ้งว่ำ แพนโอเรยีนท์ 

เอ็นเนอยี ่(สยำม) ลิมิเต็ด (POES) เตรยีมที่จะขุดหลุมสํำรวจ 1-2 หลุมในเดือน 

สงิหำคม 2552 ทีบ่รเิวณใกล้เคยีงกับ

SEAOIL พบชั้นหิน
ที่กักเก็บน�้ำมัน 2 ชั้น
จำกหลุม L53-DD5STI

BY : เจ๊เยเลน

www.hooninside.com ฉบับละ 4 บำทรู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ

อ่านต่อหน้า 11อ่านต่อหน้า 5 อ่านต่อหน้า 4

ฉบับที่ 1066 วันที่ 18 กันยายน 2562

ทิสโก้เวลธ์ ฟนัธง!
กองรีททั่วโลก - กลุ่มเฮลธ์แคร์น่ำลงทุน

สมัครสมำชิก
Magazine
>>> อ่านต่อหน้า 2

ไซด์เวย์ออกข้ำง

อ่านต่อหน้า 3

ดบีเีอสต้ังเป้ำ เพิ่มสนิทรพัยธุ์รกิจบรหิำรควำมมั่งค่ังในประเทศไทยจำก 4 พันล้ำนเหรยีญดอลลำร์

สงิคโปร ์(88,800 ล้ำนบำท) เป็น 8 พันล้ำนเหรยีญดอลลำรส์งิคโปร ์(177,000 ล้ำนบำท) ภำยในปี 66

ดีบีเอส ปักหมุดเพ่ิมสินทรัพย์ฯ
โตเท่ำตัวภำยในปี 66

นำงสำวนีรชำ ปำนบุญห้อม
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรและกรรมกำรผูจั้ดกำรใหญ่ 

บรษัิท ซอีอยล์ จํำกัด (มหำชน) SEAOIL

นำยซิม เอส ลิม
หวัหน้ำกลุ่มงำนบุคคลธนกิจและธนบดธีนกิจ

ของธนำคำรดบีเีอส

คุณภัทธีรำ ดิลกรุ่งธีระภพ
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร บรษัิทหลักทรพัย ์

ดบีเีอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จํำกัด
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บำทฉบับที่ 1066 วันที่ 18 กันยายน 2562
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บำท

 ธนำคำรดีบีเอสประกำศกำรเป็น
พันธมิตรระหว่ำงดีบีเอสไพรเวทแบงก์
และบริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส 
(ประเทศไทย) จ�ำกัด ด้วยเป้าหมายเพิ่มสิน

ทรัพย์ของธุรกิจบริหารความมั่งค่ังในประเทศไทย

จาก 4 พันล้านเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ (88,800 

ล้านบาท) เป็น 8 พันล้านเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ 

(177,000 ล้านบาท) ภายในปี 2566 โดยมุ่ง

เน้นท่ีกลุ่มผู้ลงทุนรายใหญ่ (high-net-worth 

individuals) ในประเทศไทยท่ีก�าลังเพิ่มจ�านวนขึ้น 

และก�าลังมองหาช่องทางในการกระจายการลงทุน

และเข้าถึงโอกาสการลงทุนในตลาดต่างประเทศ 

การร่วมเป็นพันธมิตรนี้จะมอบการเข้าถึงบริการ

บริหารสินทรัพย์จากการลงทุนท้ังตลาดในไทยและ

ต่างประเทศท่ีครอบคลุมและไร้รอยต่อให้ลูกค้า

ไทย ซึ่งนับเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยท่ีพร้อม

ให้บริการดังกล่าว ท้ังนี้เพื่อตอบความต้องการของ

ลูกค้าท่ีเพิ่มขึ้น ธนาคารดีบีเอสยังต้ังเป้าท่ีจะเพิ่ม

จ�านวนผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ในประเทศไทยเป็น

เท่าตัวภายในปี 2565

 ประเทศไทยมีประชากรท่ีมีความมั่งค่ัง

ท่ีมากขึ้นในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา โดยมีฐานผู้

ลงทุนรายใหญ่ซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยจ�านวน

กว่า 122,000 รายในปี 2561 ซึ่งใกล้เคียงกับ

ประเทศสิงคโปร์ สินทรัพย์ของผู้ลงทุนรายใหญ่ใน

ประเทศไทยเติบโตเฉล่ียร้อยละ 12.7 ต่อปี ช่วง

ระหว่างปี 2553

 ถึงปี 2560 สินทรัพย์ส่วนใหญ่ของผู้ลงทุน

เหล่าน้ีอยู่ในรูปของธุรกิจครอบครัว ซึ่งเป็นตัว

ขับเคล่ือนหลักของเศรษฐกิจไทยและมีมูลค่า

ร้อยละ 80 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของ

ประเทศ และบริษัทเหล่านี้มีจ�านวนกว่าหนึ่งใน

สามของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย จากการร่วมเป็นพันธมิตรนี้ธุรกิจ

ครอบครัวในประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากการ

ท�างานร่วมกันภายในธนาคารดีบีเอสภายใต้คอน

เซปต์ "One Bank" ซึ่งเหมาะกับบริการด้านนี้อย่าง

ยิ่ง โดยตอบความต้องการของลูกค้าการบริหาร

ความมั่งค่ัง ลูกค้ารายย่อย วาณิชธนกิจและลูกค้า

บรรษัทอย่างท่ัวถึง

  การร่วมเป็นพันธมิตรนี้น�าจุดแข็งท่ีสุดของ

ท้ังสององค์กรคือบริการธุรกรรมหลักทรัพย์ใน

ประเทศท่ีครอบคลุมกองทุน หลักทรัพย์ หุ้นกู้

อนุพันธ์ และพันธบัตร การให้ค�าปรึกษาการลงทุน

ในตลาดไทยท่ีมีคุณภาพจากบริษัทหลักทรัพย์ ดี

บีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ�ากัด ผนวกกับ

ความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจบริหารสินทรัพย์ใน

ระดับโลก เครือข่ายในภูมิภาคเอเชียท่ีแข็งแกร่ง 

ทางเลือกและแพลตฟอร์มในการบริหารสินทรัพย์

ในตลาดต่างประเทศท่ีครบถ้วนของดีบีเอสไพร

เวทแบงก์ เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าผ่านทางผู้จัดการ

ธุรกิจสัมพันธ์ซึ่งท�าหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางในการ

ติดต่อ และด้วยความเข้าใจในพอร์ตโฟลิโอการ

ลงทุนของลูกค้าผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์จะสามารถ

ใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่งของบุคลากร

ในทีมของดีบีเอสภายในประเทศ เคร่ืองมือและ

ระบบ และทางเลือกในการลงทุนท่ีมีคุณภาพระดับ

มาตรฐานโลกเพื่อให้ค�าแนะน�าและค�าปรึกษาแก่

ลูกค้าให้ตรงท่ีสุดกับความต้องการท่ีมีความเฉพาะ

ตัว ลูกค้าธุรกิจบริหารความมั่งค่ังของธนาคารดีบี

เอสในประเทศไทยจะสามารถเข้าถึงและบริหาร

สินทรัพย์อย่างครอบคลุมได้อย่างง่ายดายจากจุด

บริการเดียว

ฉบับที่ 1066 วันที่ 18 กันยายน 2562

ดีบีเอส ปักหมุดเพ่ิมสินทรัพย์ฯ
โตเท่ำตัวภำยในปี 66
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บำท

 นำยซิม เอส ลิม หัวหน้ำกลุ่มงำน
บุคคลธนกิจและธนบดีธนกิจของ
ธนำคำรดีบีเอส กล่าวว่า "การร่วมเป็น

พันธมิตรครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเรา

ในตลาดการบริหารความมั่งค่ังในประเทศไทยซ่ึง

มีศักยภาพสูงเห็นได้จาก ความรู้ความเข้าใจขั้น

สูงและการเปิดรับความคิดใหม่ๆด้านการลงทุน

ท่ีมีมากขึ้นในกลุ่มลูกค้าไทย การออกกฎระเบียบ

ของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีส่งเสริมการลงทุน

ในตลาดต่างประเทศ ธนาคารดีบีเอสให้บริการแก่

ลูกค้าไทยมานานกว่าสองทศวรรษผ่านบริษัทหลัก

ทรัพย์ วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ�ากัด เราเข้าใจ

ความต้องการและความชอบเฉพาะตัวของลูกค้า 

ด้วยความเชี่ยวชาญ การเชื่อมโยงภายในภูมิภาค

เอเชียท่ีแข็งแกร่ง ศักยภาพช้ันน�าทางด้านดิจิตอล 

ชื่อเสียงของเราในฐานะธนาคารท่ีปลอดภัยท่ีสุด

ในเอเชีย และการได้รับการจัดอันดับเป็น ธนาคาร

ท่ียอดเยี่ยมท่ีสุดในโลก เรามุ่งท่ีจะเป็นพันธมิตร

ท่ีเชื่อถือได้ส�าหรับลูกค้าไทย โดยมอบโอกาสท่ีดี

ท่ีสุดแบบไร้รอยต่อ และโซลูชั่นด้านการบริการ

ความมั่งค่ังท้ังภายในและนอกประเทศแก่ลูกค้า

 คุณภัทธีรำ ดิลกรุ่งธีระภพ ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัทหลักทรัพย์ ดีบี
เอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ�ำกัด กล่าว

ว่า "ผู้ลงทุนรายใหญ่ในประเทศไทยยังไม่ค่อยคุ้น

เคยกับการลงทุนในตลาดต่างประเทศ แต่แนว

โน้มน้ีเริ่มเปล่ียนไป โดยเมื่อพวกเขามีความมั่งค่ัง

มากขึ้นความต้องการบริการบริหารความมั่งค่ังท่ี

ครอบคลุมและกลยุทธ์การลงทุนในระดับโลกก็มี

มากขึ้นตาม ในปัจจุบันสิ่งท่ีลูกค้าผู้ลงทุนรายใหญ่

ต้องการคือ "บริการจากจุดเดียว" ท่ีสามารถให้ค�า

ปรึกษาท่ีน่าเชื่อถือ ผลิตภัณฑ์และทางออกส�าหรับ

การลงทุนเพื่อบริหารความม่ังค่ัง รวมถึงการเชื่อม

โยงประสบการณ์ในตลาดในและต่างประเทศแบบ

ไร้รอยต่อ ซึ่งนับเป็นช่องว่างท่ีดีบีเอสสามารถเติม

เต็มให้แก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการ

ร่วมเป็นพันธมิตรในครั้งนี้ "

 ธนาคารดีบีเอสได้ด�าเนินธุรกิจหลักทรัพย์ใน

ประเทศไทยต้ังแต่ปี 2541 ในปัจจุบันบริษัทหลัก

ทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) ถือใบ

อนุญาตการด�าเนินกิจการหลักทรัพย์เต็มรูปแบบ

และยืนหยัดเป็นเป็นบริษัทหลักทรัพย์ชั้นน�าใน

ประเทศไทย ในปี 2561 ธนาคารดีบีเอสไพรเวท

แบงก์ได้รับรางวัล "ไพรเวทแบงก์ท่ีดีท่ีสุดในเอเชีย

แปซิฟิก" โดย Global Finance และ "ไพรเวท

แบงก์ท่ีดีท่ีสุดด้านนวัตกรรม" ส�าหรับการบริหาร

ความมั่งค่ังส่วนบุคคลโดย The Banker

 ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านต่อได้ท่ี 

https://go.dbs.com/tdailand.

ฉบับที่ 1066 วันที่ 18 กันยายน 2562

ดีบีเอส ปักหมุดเพ่ิมสินทรัพย์ฯ
โตเท่ำตัวภำยในปี 66
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 นำงสำวนีรชำ ปำนบุญห้อม ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำร
ใหญ่ บริษัท ซีออยล์ จ�ำกัด (มหำชน) 
SEAOIL เปิดเผยว่า ตามท่ีบริษัทฯ (บริษัทฯ ได้

รายงานผลการผลิตน�ามันของแหล่ง L53-DD 

และ แจ้งว่า แพนโอเรียนท์ เอ็นเนอยี่(สยาม) ลิมิ

เต็ด (POES) เตรียมท่ีจะขุดหลุมส�ารวจ 1-2 หลุม

ในเดือน สิงหาคม 2552 ท่ีบริเวณใกล้เคียงกับ

แหล่งน�ามัน L53DD ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เมื่อวันท่ี 6 มิถุนายน 2562 ไปแล้ว

นั้น

 บริษัทฯได้รับรายงานจาก POES ว่าได้ขุด

พบชั้นหินท่ีกักเก็บน�ามัน 2 ชั้นจากหลุม L53-

DD5STI ซึ่งเป็นหลุมท่ี 1 ท่ีระดับ ความลึกในแนว

ด่ิงประมาณ 1,057 เมตร โดยมีความหนารวม

ประมาณ 15 เมตร ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับแหล่งน�ามัน 

L53-DD ไปทางทิศ ตะวันตก ในพื้นท่ีจังหวัด

สุพรรณบุรี

 POES ได้ยื่นขอทดสอบอัตราการไหลของ

น�ามันหลุม L53-DD5STI เป็นเวลา 90 วัน ต่อกรม

เชื้อเพลิงธรรมชาติแล้ว โดยจะ เริ่มท�าการทดสอบ

อัตราการไหลของน�ามันทันทีท่ีได้เคล่ือนย้ายแท่น

ขุดเจาะหลังจากเสร็จสิ้นการขุดเจาะหลุมส�ารวจ 

L53-DD6 ซ่ึง เป็นหลุมท่ี 2 ท้ังนี้คาดว่าจะแล้ว

เสร็จภายใน 14 วัน

 อน่ึงก่อนหน้านี้  นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม 

ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซีออ

ยล์ จ�ากัด (มหาชน) SEAOIL เปิดเผยว่า บริษัทฯ

ต้ังเป้ารายได้ปี 2562 เติบโต 20-30% จากปีก่อน

ท่ีมีรายได้ 4,817.22 ล้านบาท พร้อมมั่นใจว่าปีนี้

จะสามารถพลิกกลับมามีก�าไรสุทธิได้ในรอบ 3 ปี 

เน่ืองจากครึ่งปีแรกท่ีผ่านมาบริษัทฯสามารถสร้าง

การเติบโตของก�าไรสุทธิได้แล้ว 59.62 ล้านบาท 

หลังผลการด�าเนินงานของบริษัทท่ีบริษัทฯ ได้

เข้าไปลงทุน เช่น บริษัทในประเทศสิงคโปร์ และ

บริษัทในประเทศมาเลเซีย สร้างผลตอบแทนท่ีดี

ให้แก่บริษัทฯ

 ปี 59 SEAOIL มีผลขาดทุน 23.98 ล้านบาท 

, ปี 60 ขาดทุน 104.55 ล้านบาท , ปี 61 ขาดทุน 

0.75 ล้านบาท ขณะท่ีงวดครึ่งปีแรกของปี 62 มี

ก�าไรสุทธิ 59.62 ล้านบาท

ฉบับที่ 1066 วันที่ 18 กันยายน 2562

SEAOIL พบชั้นหิน
ที่กักเก็บน�้ำมัน 2 ชั้น
จำกหลุม L53-DD5STI
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 ทิสโก้เวลธ์  คัดสรรกองทุนเด่น หลบภัย

เศรษฐกิจโตชะลอ หุ้นผันผวน และดอกเบี้ยต�า ฟัน

ธง! กองรีทท่ัวโลก และหุ้นกลุ่มเฮลธ์แคร์น่าลงทุน 

เผยลูกค้าชื่นชอบบริการคัดเลือกกองทุนเด่นแบบ

ไม่จ�ากัดค่าย ต้ังเป้า AUA ปีหน้าโตอีก 10%   

                

 นำงวรสินี เศรษฐบุตร หัวหน้ำฝ่ำย
พัฒนำผลิตภัณฑ์ สำยธุรกิจธนบดี 
ธนำคำรทิสโก้ (Head Of Wealth 
Product Development, TISCO 
Bank Public Company Limited) 
เปิดเผยว่า ในช่วงท่ีเศรษฐกิจโลกเติบโตแบบชะลอ

ตัว และมีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดภาวะเศรษฐกิจ

ถดถอยได้ในอนาคต การเลือกสินทรัพย์เพื่อลงทุน

ในระยะกลางถึงยาวจึงเป็นเรื่องท่ียากมากขึ้น ทิส

โก้เวลธ์ซึ่งมีจุดแข็งเรื่องการเป็น “ท่ีปรึกษาการ

ลงทุน” หรือ “Top Advisory House”  มาอย่าง

ยาวนาน และมีทีม TISCO Wealth Advisory ท่ี

ช่วยวิเคราะห์การลงทุนในเชิงลึก เป็นกลาง ทัน

สถานการณ์ ครอบคลุมทุกสินทรัพย์การลงทุน เข้า

มาช่วยลูกค้าคัดเลือกกองทุนคุณภาพจากหลาก

หลายบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) โดย

น�าเสนอกองทุนเด่นท่ีเหมาะกับสถานการณ์การ

ลงทุน ให้ลูกค้าเลือกลงทุนเพื่อเพิ่มโอกาสรับผล

ตอบแทนท่ีดี และเป็นไปตามเป้าหมายการลงทุน

ของลูกค้าแต่ละราย  

 “ กว่า 1 ปี ท่ีเปิดให้บริการแนะน�าและซื้อ

ขายผลิตภัณฑ์กองทุนจากหลากหลาย บลจ. พบ

ว่าลูกค้าให้การตอบรับดีมาก อาจเพราะทิสโก้

เวลธ์ไม่ได้เป็นตัวแทนขายแบบจ�ากัดค่าย   ท�าให้

มีตัวเลือกมากสามารถคัดเลือกกองทุนคุณภาพท่ี

เหมาะสมกับสถานการณ์มาน�าเสนอลูกค้าได้    ทิส

โก้เวลธ์ออกบทวิเคราะห์และค�าแนะน�าการลงทุน

ท่ีเป็นกลาง และยึดประโยชน์ของลูกค้าเป็นส�าคัญ 

ขณะเดียวกันทิสโก้เวลธ์ยังให้ความส�าคัญกับการ

อบรมพนักงานขาย ให้มีความรู้ในกองทุนท่ีคัด

เลือกมาเสนอลูกค้า ด้วยจ�านวนสาขาท่ีไม่เยอะจน

เกินไป ท�าให้สามารถอบรม และควบคุมคุณภาพ

ของพนักงานขายได้ ท�าให้ลูกค้าเชื่อมั่นได้ว่าจะได้

ลงทุนในกองทุนท่ีผ่านการคัดเลือกมาแล้ว ” นางว

รสินีกล่าว 

 ท้ังนี้ ปัจจุบันทิสโก้เวลธ์มีกองทุนแนะน�า

ส�าหรับจัดพอร์ตการลงทุนตามระดับความเสี่ยง 

คือ เสี่ยงต�ามาก เสี่ยงต�า เสี่ยงปานกลาง เสี่ยงสูง 

เสี่ยงสูงมาก โดยคัดเลือกกองทุนเด่น 12 บลจ.

ชั้นน�า โดยทุกกองทุนแนะน�าของทิสโก้เวลธ์จะ

ต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกด้านต่างๆ เช่น อัตรา

ผลตอบแทน, ความคุ้มค่าของความเสี่ยงต่อผล

ตอบแทน, ค่าความผันผวน และต้องเป็นกองทุน

ท่ีเหมาะกับสถานการณ์การลงทุนในช่วงนั้นๆ 

พร้อมน�ามาจัดเป็นพอร์ตการลงทุนตามค�าแนะน�า

ของทีม TISCO Wealth Advisory โดยมุ่งสร้างผล

ตอบแทนเหนือดัชนีชี้วัด ซึ่งการคัดเลือกกองทุน 

และจัดพอร์ตลงทุนในลักษณะนี้จะช่วยสร้าง

โอกาสรับผลตอบแทนท่ีดีให้กับลูกค้า

ฉบับที่ 1066 วันที่ 18 กันยายน 2562

ทิสโก้เวลธ์ ฟนัธง!
กองรีททั่วโลก - กลุ่มเฮลธ์แคร์น่ำลงทุน
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 นางวรสินีกล่าวอีกว่า ส�าหรับกองทุนเด่นใน

เดือนกันยายน ทิสโก้เวลธ์แนะน�าลงทุนในกองทุน

เด่นท่ีเก่ียวข้องกับเมกะเทรนด์ของโลก อย่าง

กองทุนท่ีลงทุนในรีทท่ัวโลก และหุ้นกลุ่มเฮลธ์แคร์ 

ซึ่งทนทานต่อความผันผวนของเศรษฐกิจได้ดีกว่า

หุ้นท่ัวไป โดยมีกองทุนแนะน�า 3 กองทุน ได้แก่  

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิ

ต้ี (TGHDIGI) ความเสี่ยงระดับ 7 (เสี่ยงสูง) มีนโย

บายลงทุนผ่านกองทุน CS (Lux) Global Digital 

Health Equity ชนิดหน่วยลงทุน IB USD ซึ่งมีน

โยบายการลงทุนในหุ้น และใบแสดงสิทธิต่าง ๆ ท่ี

ออกโดยบริษัทท่ีใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใน

การน�าเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการแพทย์ 

(Digital Health) ท่ัวโลก 

  กองทุนเปิด เคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์ 

ชนิดสะสมมูลค่า (KT-HEALTHCARE-A) ความ

เสี่ยงระดับ 7 (เสี่ยงสูง) เน้นลงทุนในหน่วยลงทุน

ของกองทุน Janus Global Life Sciences Fund 

(Master Fund) เพียงกองเดียว โดยกองทุนหลัก

จดทะเบียนจัดต้ังท่ีประเทศไอร์แลนด์ ซ่ึงบริหาร

และจัดการโดย Janus Capital Management 

LLC มีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อการเติบโตของ

เงินลงทุนในระยะยาวโดยเน้นลงทุนในตราสาร

ทุนของบริษัทต่างๆ ท่ัวโลก ท่ีมีความเก่ียวข้องกับ

วิทยาศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินชีวิต (Life 

Sciences) 

 กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล รีท (TGREIT) 

ความเสี่ยงระดับ 8 (เสี่ยงสูงมาก) เน้นลงทุนใน

หลักทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ และ

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ท่ัวโลก และ

เน้นลงทุนในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ได้แก่ สหรัฐฯ 

อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี ประเทศอ่ืนๆ ใน

ทวีปยุโรป ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฮ่องกง ออสเตรเลีย ผ่าน

การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน B&I Global 

Real Estate Securities Fund (UCITS) ชนิด

หน่วยลงทุน S โดยเฉล่ียไม่น้อยกว่า 80% ของ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

 ท้ังน้ี กองทุน TGHDIGI, KT-HEALTHCARE-A 

และTGREIT ลงทุนกระจุกตัวในหมวด

อุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงท่ีผู้ลงทุนอาจสูญเสีย

เงินลงทุนจ�านวนมาก และอาจมีความเสี่ยงด้าน

อัตราแลกเปล่ียนจากการลงทุนในต่างประเทศ ซ่ึง

กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลก

เปล่ียนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนควร

ท�าความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทน 

ความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ติดต่อสอบถาม

รายละเอียด หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ท่ีธนาคาร

ทิสโก้ทุกสาขา หรือ TISCO Contact Center โทร. 

02-633-6000 กด 2 กด 4 

 นางวรสินีกล่าวต่อว่า ปัจจุบันทิสโก้เวลธ์มี

สินทรัพย์ภายใต้การให้ค�าแนะน�า (Asset under 

Advice: AUA) เฉพาะส่วนของกองทุนท่ีมีนโยบาย

การลงทุนเก่ียวกับเฮลธ์แคร์ และรีทกว่า 3,200 

ล้านบาท โดยต้ังเป้าในปี 2563 จะมี AUA รวมเพิ่ม

ขึ้น 10% โดยเป็นการเติบโตจากสินทรัพย์ภายใต้

การให้แนะน�า และการขยายกลุ่มลูกค้าไปยังลูกค้า

ระดับกลางมากขึ้น จากเดิมจะเน้นลูกค้าท่ีมีความ

มั่งค่ังสูงเป็นหลัก พร้อมท้ังเพิ่มช่องทางการซ้ือ

ขายสับเปล่ียนกองทุนผ่านแอปพลิเคชันซ่ึงคาดว่า

จะแล้วเสร็จในช่วงกลางปี 2563

ฉบับที่ 1066 วันที่ 18 กันยายน 2562

ทิสโก้เวลธ์ ฟนัธง!
กองรีททั่วโลก - กลุ่มเฮลธ์แคร์น่ำลงทุน
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ส�าหรับมุมมองการลงทุนในช่วงน้ี นายณัฐกฤติ 

เหล่าทวีทรัพย์ หัวหน้าท่ีปรึกษาการลงทุนทิส

โก้เวลธ์ ธนาคารทิสโก้ จ�ากัด (มหาชน) (Mr.

Nattakrit Laotaweesap, Head Of Wealth 

Advisory of TISCO Bank Public Company 

Limited) เปิดเผยว่า สัญญาณบ่งบอกถึงเศรษฐกิจ

ถดถอยในช่วง 1-2 ปีข้างหน้าเริ่มมีความชัดเจน

ขึ้นเรื่อยๆ หลังอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลก

ชะลอตัวอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ต้นปี โดยเศรษฐกิจ

ใหญ่ท่ีสุดในโลกอย่างสหรัฐฯ เริ่มเห็นสัญญาณ

ชะลอตัวลงของการจ้างงาน ล่าสุดในเดือน

สิงหาคมตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่ม

ขึ้นเพียง 130,000 ต�าแหน่ง ต�ากว่าคาดประมาณ 

20,000 ต�าแหน่ง ซึ่งหากการจ้างงานยังไม่ฟื้ นตัว

ก็จะส่งผลกดดันต่อการบริโภคภาคเอกชนในท่ีสุด 

ส่วนทางด้านเศรษฐกิจจีนซึ่งใหญ่เป็นอันดับท่ีสอง

ของโลกน้ันพบว่า ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมใน

เดือนกรกฎาคมท่ีผ่านมาได้ขยายตัวต�าสุดในรอบ

กว่า 17 ปี โดยขยายตัวเพียง 4.8% 

ส�าหรับเศรษฐกิจเยอมันนีซึ่งเป็นเศรษฐกิจใหญ่

ท่ีสุดในยูโรโซนก็เริ่มได้รับผลกระทบจากสงคราม

การค้า และการชะลอตัวของอุปสงค์โลก โดย 

GDP ของเยอรมันนีหดตัวในไตรมาส 2 และมีแนว

โน้มหดตัวต่อในไตรมาสท่ี 3 นอกจากนี้เศรษฐกิจ

โลกยังมีความเสี่ยงเรื่องผลความขัดแย้งด้าน

ภูมิรัฐศาสตร์ และความไม่แน่นอนในการเจรจา 

Brexit รออยู่ข้างหน้า ท�าให้เมื่อเร็วๆ นี้กองทุนการ

เงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้ปรับลดคาดการณ์

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโลกปี 2562 จาก

ระดับ 3.6% เป็น 3.3% ขณะท่ีราคาหุ้นท่ัวโลก

ต้ังแต่ต้นปีถึงปัจจุบันกลับปรับตัวเพ่ิมข้ึนอย่างมาก

ราว 15 - 20% สวนทางกับการคาดการณ์ผลการ

ด�าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนท่ีคาดว่าจะชะลอ

ตัวลง 

ดังนั้น ด้วยความเสี่ยงท่ีเพิ่มขึ้น ทิสโก้เวลธ์ยังคง

แนะน�าให้ลงทุนในหุ้นท่ีด�าเนินธุรกิจสอดคล้องไป

กับกระแสหลักของโลก หรือ หุ้นกลุ่ม Megatrend 

เนื่องจากผลการด�าเนินงานของบริษัทจดทะเบียน

เหล่านี้มักจะไม่ผันผวนไปตามวัฏจักรเศรษฐกิจ 

โดยมีสินทรัพย์การลงทุนท่ีน่าสนใจลงทุน 2 

กลุ่ม คือ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

(REITs) ท่ีได้ประโยชน์จากกระแสเงินสดท่ี

สม�าเสมอและการย้ายถ่ินฐานเข้าสู่เมืองหลวง

และเขตหัวเมืองใหญ่ หรือ Urbanization และหุ้น

กลุ่มอุตสาหกรรมเฮลธ์แคร์ (Healthcare) ท่ีได้

ประโยชน์จากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของหลาย

ประเทศท่ัวโลก   

ฉบับที่ 1066 วันที่ 18 กันยายน 2562

ทิสโก้เวลธ์ ฟนัธง!
กองรีททั่วโลก - กลุ่มเฮลธ์แคร์น่ำลงทุน
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 ท้ังนี้ จุดเด่นของการลงทุนใน REITs คือ

สามารถจ่ายผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล 

(Dividend) ได้ในระดับสูง สม�าเสมอและมีโอกาส

ได้รับผลตอบแทนจากส่วนต่างราคา (Capital 

Gain) ในระดับสูงเหมือนกับการลงทุนในหุ้น แต่

มีความผันผวนน้อยกว่าการลงทุนในหุ้น พร้อม

ท้ังมีโอกาสเติบโตจากการย้ายถ่ินฐานเข้าสู่เมือง

หลวงและเขตหัวเมืองใหญ่ หากอ้างอิงจากผลวิจัย

ขององค์การสหประชาชาติ (United Nation) บ่ง

ชี้ว่า ในปี 2593 (31 ปีข้างหน้า) ประชากรโลกจะ

อาศัยอยู่ในเมืองหลวงและเขตหัวเมืองใหญ่เพิ่ม

เป็น 68.36% เติบโตจากระดับเพียง 29.61% 

ในปี 2493 น�าโดย สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นจาก 

53.4% และ 76.16% ในปี 2493 เพิ่มขึ้นเป็น 

94.71% และ 90.97% ในปี 2593 ตามล�าดับ ซึ่ง

จะส่งผลบวกโดยตรงต่อราคาและความต้องการ

เช่าพื้นท่ีของอสังหาริมทรัพย์ ท�าให้ค่าเช่าในภาพ

รวมเติบโตสูงขึ้นและส่งผ่านมายังผลประกอบการ

ของกองทุน Global REITs  

 นายณัฐกฤติกล่าวอีกว่า ส�าหรับข้อดีของหุ้น

กลุ่มเฮลธ์แคร์ คือ สามารถรอดพ้นจากการปรับตัว

ลดลงอย่างหนักของตลาดหุ้นได้ในทุกช่วงวิกฤต 

โดยในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอย (Recession) 

ท้ัง 3 ครั้งในปี 2533, 2544 และ 2551 ก�าไรต่อ

หุ้นของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรม 

Healthcare ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องท่ีระดับ 

9%, 9% และ 4% ตามล�าดับ ในขณะท่ีก�าไรบริษัท

จดทะเบียนของบริษัทในดัชนี S&P500 ปรับตัว

ลดลงถึง 28%, 22% และ 36% ตามล�าดับ และใน

ช่วงปี 2543 และปี 2551 นั้น ราคาหุ้นกลุ่มเฮลธ์

แคร์ในตลาดS&P500 ปรับตัวลดลงเพียง 2% และ 

17% ตามล�าดับ และเมื่อเทียบกับดัชนี S&P500 ท่ี

ปรับตัวลดลง 33% และ 40% ตามล�าดับ สะท้อน

ว่าหุ้นกลุ่มเฮลธ์แคร์สามารถท�าผลการงานได้ดีกว่า

ถึง 31% และ 23% เลยทีเดียว

ฉบับที่ 1066 วันที่ 18 กันยายน 2562
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 ไซด์เวย์ออกข้าง!! ตลาดบ้านเราแกว่งตัวไซด์เวย์ตามตลาดรอบบ้านเหมือน

เดิมนะเจ้าคะ ขยับขึ้นมาปิดท่ี 1,663.93 จุด เพิ่มขึ้น 1.00 จุด รอปัจจัยใหม่บวก

หนุน อีกท้ังยังรอผลการประชุมเฟดท่ีจะประชุม 17-18 ก.ย.น้ีเจ้าค่ะ มาลุ้นกัน

รอบนี้จะเป็นไปตามท่ีตลาดไว้ว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยรึเปล่า รวมไปถึงการ

ประชุม BOJ ในวันท่ี 18-19 ก.ย.น้ี และ BoE ในวันท่ี 19 ก.ย.น้ี ด้วยเจ้าค่ะ ช่วงนี้

เน้นเก็งก�าไรแก้เหงาเป็นรายตัวเช่นเดิมเจ้าค่ะ

 ปรับตัวขึ้นเด่นเป็นวันแรกเจ้าค่ะ ส�าหรับ BGC ขยับขึ้นมาปิดท่ี 14.80 บาท 

บวกขึ้นมา 3.50% เจ้าค่ะ ปิดเขียววันแรกในรอบ 6 วันท�าการเจ้าค่ะ มั่นใจราย

ได้ปีนี้โตตามเป้า 8-10% เดินหน้าขยายตลาด-เพิ่มก�าลังผลิตล่าสุดเข้าซื้อหุ้น

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เรียบร้อย เทคนิคสวยแนวโน้มลุ้นไปต่อเจ้าค่ะ  

จับตาขึ้นไปเล่นกรอบเดิมบน 15.00 บาทกันต่อเจ้าค่ะ

 ออกอาการดุ้กด้ิกให้ได้เห็นเจ้าค่ะ ส�าหรับหุ้น CKP ท่ีวันน้ียังยืนเหนือ 6.00 

บาทได้อย่างแข็งแกร่งเจ้าค่ะ ระหว่างวันแอบขึ้นไปเทสแรงขาย 6.15 บาท ก่อน

จะย่อมาปิดเหลือง 6.05 บาทแนวรับสวยๆ ลักษณะเหมือนพร้อมจะเล่นได้ตลอด

เวลาเจ้าค่ะ จากการสะสมแรงขายมาเกือบตลอดท้ังเดือนเจ้าค่ะ สายเก็งก�าไรต้อง

จับตากันให้ดีเจ้าค่ะ งานนี้อาจมีทีเผลอให้ได้เห็นกันเจ้าค่ะ

 กลับมาบวกเป็นวันแรกอีกตัวเจ้าค่ะ ส�าหรับหุ้น IRPC วันน้ีกลับมาปิดบวก

เป็นวันแรกหลังพักตัวไป 3 วัน ขยับขึ้นมาปิดท่ี 4.08 บาท บวกขึ้นมา 1.49% 

เกือบไฮนะเจ้าค่ะ หลังขึ้นไปชนแนวต้าน 4.20 บาท เมื่อสัปดาห์ท่ีแล้วไม่ผ่านก็ย่อ

เป็นธรรมดาเจ้าค่ะ รอบนี้กลับมาลุ้นกันใหม่ หลังสะสมพลังกันมาใกล้เสร็จแล้ว 

สายเก็งก�าไรมาดูเจ้าค่ะว่าจะผ่านได้ไหม จับตากันให้ดีเจ้าค่ะ

 มาดูกันท่ีหุ้นทีวีดิจิดอลกันบ้าง ส�าหรับหุ้น BEC เจ้าค่ะ รีบาวด์ข้ึนมาเป็นวัน

แรกเช่นกัน ขยับขึ้นมาปิดท่ี 8.30 บาท บวกขึ้นมา 1.84% เจ้าค่ะ ระหว่างแอบข้ึน

มาท�าไฮ 8.45 บาทเทสแรงขายด้วยเจ้าค่ะ ยังมีประเด็นบวกจากลุ้นก�าไรเทิร์นอะ

ราวด์ในปีนี้เจ้าค่ะ น่าจับตาอย่างต่อเนื่องเจ้าค่ะ รอบนี้ลุ้นกลับไปบน 9.00 บาท

ก่อน ใครสายซิ่งเกาะรถให้แน่นเลยเจ้าค่ะ

 ปิดท้ายกันด้วยเสี่ยตา WORK เจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าค่ะ วันนี้ข้ึนมาท�าไฮ 

22.80 บาทเพื่อเทสแรงขายเช่นเดิม ก่อนจะย่อมาปิดแนวรับท่ี 22.40 บาท สาย

เก็งก�าไรช่วงนี้เน้นเล่นสั้นขยันซอย ขึ้นขายลงซื้อ ในกรอบ 22.00-23.00 บาทกัน

ก่อน เบรกได้ค่อยมาว่ากันอีกทีเจ้าค่า แล้วพบกันใหม่คอลัมน์หน้าเจ้าค่ะ

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

****ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บางตัวอาจซิ่งบางตัวไม่ซ่ิงไม่

หลุดแนวรับก็ถือได้น่า จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุกตัวคงไม่ได้***ขอให้นักลงทุนทุกท่าน

ประสบความส�าเร็จค่า

ปล.ส�าคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ

Wall Street ตลาดหุ้น
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