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Market Update: ตลาดหุ้นจีนปรบัตวัเพ่ิมขึ้นหลงั โดนัล ทรมัป์ จะเล่ือนเกบ็ภาษี  
นบัแตช่่วงต้นปีที่ผา่นมา ตลาดหุ้นจีนเร่ิมมกีาร rebound หลงัความวิตกของนกัลงทนุ
เก่ียวกบัประเด็นความขดัแย้งทางการค้าระหวา่งจีน-สหรัฐฯ รวมถึงความกงัวลเก่ียวกบั
การขึน้ดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรัฐฯที่กดดนัราคาหุ้นจีนมาตลอดปี 2018 เร่ิมผอ่น
คลายลง โดยลา่สดุในวนัอาทติย์ (24 กมุภาพนัธ์ 2019) นาย โดนลั ทรัมป์ ได้ออกมา
โพสต์ข้อความผา่น Twitter โดยมีเนือ้ความโดยสรุปวา่ “การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ
และจีนมีความคืบหน้าไปมาก จึงจะเลื่อนก าหนดการปรับขึน้ภาษีน าเข้า จาก
เดิมที่ก าหนดไว้วนัที่  1 มีนาคม 2019 ออกไปก่อน”  ในขณะท่ีรัฐบาลจีนเองก็มี
ทา่ทีท่ีมุง่ไปทางการประนีประนอมมากขึน้ โดยประเด็นที่ทางการจีนมีทา่ทีผอ่นปรนมากขึน้ ได้แก ่

 จีนจะยอมซือ้สนิค้าจากสหรัฐฯ เพิ่มขึน้โดยเฉพาะสนิค้าเกษตรและพลงังาน 

 จีนจะเร่งให้กระบวนการอนญุาตบริษัทอเมริกนัเข้าไปตัง้โรงงานผลติ หรือให้บริการรวดเร็วขึน้  

 จีนอาจจะเพิม่ความเข้มงวดการคุ้มครองทรัพย์สนิทางปัญญา 

 จีนอาจจะยดึหลกัการไมบ่ดิเบือนอตัราแลกเปลีย่นเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 

ประเด็นดงักลา่วชว่ยท าให้ความกงัวลเก่ียวกบัความขดัแย้งทางการค้าจีน-สหรัฐฯ  ดผูอ่นคลายลงชัว่ขณะ สง่ผลให้ดชันี FTSE A50 

China Index ซึง่เป็นดชันีที่แสดงผลการด าเนินงานหุ้นจีนในกลุม่ A-Share ขนาดใหญ่ 50 ตวัแรกปรับตวัเพิม่ขึน้ราว 6% ในวนันี ้ (25 

กมุภาพนัธ์ 2019) 

หากย้อนกลบัมามองในด้านปัจจยัพืน้ฐาน การปรับตวัเพิ่มขึน้ของราคาหุ้นจีน ณ ปัจจบุนั นบัวา่เป็นการปรับตวัเพิ่มขึน้ท่ีสมเหตสุมผล 
เนื่องจาก  

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับด ี
การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีน ณ ปัจจบุนัยงันบัวา่อยูใ่นเกณฑ์ดี ซึง่คาดวา่ในปี 2018  GDP จีนจะเติบโตประมาณ 

6.6% และ GDP ในปี2019 จีนยงัมีโอกาสเติบโตตอ่เนื่องสงูถึง 6.3% จาก มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ อาทิเช่น  
 ปรับลด RRR 100 bps,  

 สง่เสริมการปลอ่ยกู้ ให้ SME 

 ปรับลดภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาซึง่เร่ิมมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2019  
 การปรับลดภาษีรถยนต์ และ VAT  

 

การเพิ่มสัดส่วนหุ้นจนีกลุ่ม A-share ในดัชนี MSCI Emerging Market 

ตลาดหุ้นจีนยงัมีโอกาสได้รับแรงสนบัสนนุจากกระแสเงินทนุท่ีไหลเข้าตลาดอยา่งตอ่เนื่อง 
ตามแผนของ MSCI ที่มีเป้าหมายในการทยอยปรับเพิ่มสดัสว่นหุ้นจีนกลุม่ A-share ในดชันี MSCI 

Emerging Market จาก 0.8% ในปี 2018 เป็น 16.2% ในปี 2020 (Source: MSCI, Data as of 

23 พฤษภาคม 2018)  
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Source: CIMB Principal Asset Management 
Company, Data as of 31 January 2019 

 
 
 
 
 

ระดบัราคาที่น่าสนใจ  

ระดบัราคาหุ้นจีน ณ ปัจจบุนั แม้จะถกูปรับขึน้มาบ้างตาม sentiment ตลาดที่ดีแล้วก็ตาม ก็ยงัอยูใ่นระดบัท่ีนา่สนใจ โดย
ถกูซือ้-ขายที่ระดบั P/E 10.27 เทา่ ซึง่เป็นราคาที่ต า่กวา่คา่เฉลีย่ระยะยาว (10 ปี) บนระดบั P/E 12.16 เทา่ (Source: Bloomberg 

as of 25 Feb 2019)  
 

ค าแนะน าการลงทนุ 

กองทนุเปิดซีไอเอ็มบ-ีพรินซิเพิล ไชนา่ อิควติี ้ เป็นหนึง่ในกองทนุหลกัในการจดั
พอร์ตการลงทนุ Asset Allocation  ดงันัน้ แนะน าการปรับสดัสว่นการลงทนุ 
Re-Balance Portfolio โดยขายท าก าไรในสว่นท่ีเพิ่มขึน้ และคงสดัสว่นการ
ลงทนุเดิม เพื่อสร้างพอรท์การลงทนุโดยการกระจายการลงทนุท่ีเหมาะสมและ
โอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีส าหรับการลงทนุในระยะยาว   

 

 

 

 

*Benchmark: ดชันี CSI Small Cap 500 Index ในอตัราสว่น 70% และ 
FTSE China A50 Net Total Return Index ในอตัราสว่น 30% 

**Inception: 13 September 2018 
Source: CIMB Principal Asset Management Company, Data as of 31 January 2019 

 

 

 

 

 

 

 
 Fund Performance 

  1M 3M 
Since 

Inception** 

CIMB-Principal 
CHEQ 5.43% 2.09% -4.45% 

Benchmark* 1.24% -2.67% -8.66% 

Disclaimer  กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตวัในประเทศจนีผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย/ผูล้งทุนควร
ท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ (กองทุน) เงือ่นไข ผลตอบแทน และความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน/กองทุนมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจมคีวามเสีย่ง
ดา้นอตัราแลกเปลีย่น ผูล้งทุนอาจขาดทุนหรอื ไดร้บัก าไร จากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าทุนเริม่แรกได ้/ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุน
รวม มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต /การวดัผลการด าเนินงาน จดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน/ 
เอกสารฉบบันี้เพือ่วตัถุประสงคใ์นการเผยแพรข่อ้มลูเป็น การทัว่ไป โดยไมมุ่ง่หมายใหถ้อืเป็นค าเสนอหรอืการเชญิชวนใหบุ้คคลใดท าการซื้อ และ/หรอืขาย
ผลติภณัฑด์า้นการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามทีป่รากฏในเอกสารฉบบันี้ และไมถ่อืเป็นการใหค้ าปรกึษาหรอืค าแนะน าเกีย่วกบัการท าธุรกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ผลติภณัฑด์า้นการลงทุนของบรษิทัต่าง ๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นเอกสารนี้แต่อย่างใด / แมบ้รษิทัจดัการจะไดใ้ชค้วามระมดัระวงัตามสมควรเพือ่ใหข้อ้มลูดงักล่าวมี
ความถูกตอ้ง และตรงกบัวตัถุประสงคข์องการจดัท าเอกสารนี้ บรษิทัจดัการและพนกังานของบรษิทัจดัการไมม่คีวามรบัผดิและจะไมร่บัผดิส าหรับความ
ผดิพลาดของขอ้มลูใด ๆ ทีเ่กดิขึน้ไมว่่าดว้ยเหตุใดกต็าม รวมทัง้จะไมร่บัผดิส าหรบัการกระท าใด ๆ ทีเ่กดิขึน้บนพืน้ฐานของความเหน็หรือขอ้มลูทีป่รากฏอยู่ใน
เอกสารฉบบันี้ บรษิทัจดัการไมไ่ดใ้หค้ ารบัรองหรอืรบัประกนัไมว่่าโดยชดัแจง้หรอืโดยปรยิายเกีย่วกบัความถูกตอ้ง แมน่ย า น่าเชือ่ถอื ทนัต่อเหตุการณ์หรอื
ความสมบรูณ์ของขอ้มลูดงักล่าวในกรณใีด ๆ ทัง้สิน้ / บรษิทัจดัการขอปฏเิสธความรบัผดิทัง้ปวงทีเ่กดิหรอือาจเกดิขึน้ในทุกกรณ ีทัง้นี้ความเหน็บทวเิคราะห์
หรอืการคาดคะเนต่าง ๆ เกีย่วกบัเหตุการณ์หรอืผลการด าเนินงานในอนาคตทีป่รากฏในเอกสารนี้ ไมถ่อืเป็นเครือ่งยนืยนั และอาจแตกต่างจากเหตุการณ์หรอื
ผลประกอบการทีเ่กดิขึน้จรงิได ้/ ส าหรบันกัลงทุนทีต่อ้งการทราบขอ้มลูหรอืรายละเอยีดเพิม่เตมิหรอืรบัหนงัสอืชีช้วน สามารถตดิต่อบรษิจัดัการหรอื
ผูด้ าเนินการขายทีท่่านใหบ้รกิาร 


