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สรุปเหตุการณ์สาํ คัญของตลาดหุ้นเวียดนาม (Vietnam Equity Market Update)
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ตลาดหุ้นเวียดนามปรับตัวลงจากประเด็นการจับกุม
1,600
ผู้บริหารของบริษทั ในตลาดหุ้น :
แม้มปี ั จจัยภายนอกกดดันตัง้ แต่ตน้ ปี ทผ่ี ่านมา VN Index 1,500
สามารถมีการซื้อขายอยู่ในกรอบ 1,420 – 1,520 จุด แต่ 1,400
กลับ มีก ารปรับ ตัว ลงต่ อ เนื่ อ งในตัง้ แต่ช่ วงปลายเดือน 1,300
มีนาคม 2565 (-7.6% ตัง้ แต่ 31 มีนาคม ถึง 22 เมษายน 1,200
2565) หลัก ๆ จากประเด็ น การจับ กุ ม ประธานบริษัท 1,100
อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ FLC Group ใ น ข้ อ ห า ปั ่ น หุ้ น 1,000
เช่นเดียวกับ ประธานบริษัท Tan Hoang Minh Group
บริ ษั ท อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ร ายใหญ่ อี ก แห่ ง หนึ่ ง ของ Source: TQ Professional
เวียดนามในข้อหาทุจริตหุน้ กู้ ทีส่ ่งผลกระทบต่อเนื่องไปทีห่ นุ้ ขนาดใหญ่ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และธนาคาร (ทีอ่ าจมีส่วนเกีย่ วข้องในการ
ลงทุนหรือจําหน่ ายหุน้ กู้ทเ่ี กี่ยวข้อง) โดยตลาดหุน้ ยังคงเผชิญแรงขายอย่างต่อเนื่องในช่วงทีผ่ ่านมาจากความกังวลในการเข้าปราบปราม
การทุจริตหรือคอร์รปั ชันจากทางรัฐบาลทีเ่ ข้มงวดมากยิง่ ขึน้
โดยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันลดลงถึง 21% WoW ในช่วง 11-15 เมษายน 2565 หลักๆ จากความกังวลในกลุ่มนักลงทุนรายย่อย
รวมถึงการโดนมาร์จน้ิ คอล (Margin call) ขณะทีม่ ลู ค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันปรับตัวดีขน้ึ 13% WoW ในช่วง 18-22 เมษายน 2565 โดย
แรงหนุนส่วนนึงมาจากนักลงทุนต่างชาติ (YTD ยังเป็ นขายสุทธิ 55 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

มุมมองการลงทุน
เศรษฐกิ จเติ บโตโดดเด่นจากการเปิ ดประเทศและนโยบายการคลัง
• นโยบายอัตราดอกเบีย้ ระดับตํา่ ปัจจัยกระตุ้นเศรษฐกิ จที่กาํ ลังฟื้ นตัว
• การเริ่ มเปิ ดรับนักท่องเที่ยว ส่งเสริ มภาคการท่องเที่ยว
•

Source: Bloomberg, Data as of Mar 2022

Source: MBKE, Data as of Mar 2022
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เศรษฐกิ จกลับมาโตโดดเด่นจากการเปิ ดประเทศและนโยบายการคลัง :
การเติบโตของ GDP ของประเทศเวียดนาม ปี 2565 ถูกคาดการณ์ว่าจะเติบโตประมาณ 7% (โด่ดเด่นกว่าประเทศอื่นในภูมภิ าค) กลับไป
อยู่ในระดับใกล้เคียงกับในช่วง 5 ปี ก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยได้รบั แรงหนุ นจากการเปิ ดประเทศมากขึน้ ทัง้
ในส่วนการจับจ่ายใช้สอยในประเทศทีส่ ูงขึน้ หลังอัตราการฉีดวัคซีนอยู่ในระดับสูง และนโยบายทีผ่ ่อนคลายมากยิง่ ขึน้ ต่อการเปิ ดประเทศ
รับนักท่องเทีย่ วต่างชาติ (เริม่ 15 มีนาคม 2565 ทีผ่ ่านมา) รวมถึงแผนการกระตุน้ เศรษฐกิจผ่านนโยบายการคลัง (fiscal stimulus) มูลค่า
ประมาณ 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็ นประมาณ 4% ของ GDP ปี 2021
ขณะที่อตั ราเงินเฟ้ อของประเทศเวียดนามที่มโี อกาสการปรับตัว
สูงขึ้นต่อเนื่อง และจากการเร่งขึ้นดอกเบี้ยของเฟด จะเป็ นแรง
กดดันไปทีธ่ นาคารกลางเวียดนาม (SBV) อาจต้องค่อยๆปรับเพิม่
อัตราดอกเบี้ยนโยบายในปี น้ีดว้ ยเช่นกัน ถ้าอัตราเงินเฟ้ อปรับตัว
สูงเกินเป้ าหมายที่ 4% (ไตรมาส 1 ปี น้ี อยู่ทป่ี ระมาณ 2%) อย่างไร
ก็ ดี เราคาดว่ า SBV จะไม่ เ ร่ ง ขึ้น ดอกเบี้ ย เพราะมี น โยบาย
สนับสนุ นอัตราดอกเบี้ยนโยบายระดับตํ่าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่
กําลังฟื้ นตัว
Source: HSC Research

Source: HSC Research

จากข้อ มู ล ในอดีต (2558-2564) พบว่ า การเปลี่ย นแปลงของ
ดอกเบี้ย นโยบายของ SBV และเฟดจะไม่ไ ด้เ ป็ น ไปในทิศทาง
เดียวกันเสมอไป เนื่องจากเวียดนามต้องการสนับสนุ นเศรษฐกิจ
ของประเทศและค่าเงินดอง (ค่าเงินอ่อนเทียบดอลลาร์สหรัฐจะดี
ต่อการส่งออกและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ หรือ FDI)
อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ี SBV จําเป็ นต้องปรับขึน้ ดอกเบี้ยอย่างมี
นัย ตลาดหุน้ จะถูกกระทบโดยเฉพาะในด้านสภาพคล่อง ปั จจุบนั
ทางเรายังคาดว่าโอกาสการต้องรีบปรับอัตราดอกเบีย้ ยังมีความ
เป็ นเป็ นได้น้อย เมื่อพิจารณาจากตัวเลขเศรษฐกิจล่าสุด
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กลยุทธ์การลงทุน
กลยุทธ์การลงทุนสําหรับช่วงเวลานี้ ทีมจัดการลงทุนคาดว่าหุน้ ทีม่ มี ูลค่าตลาดขนาดใหญ่น่าสนใจในด้านการประเมินมูลค่า (valuation)
และความสามารถในการเติบในอนาคต รวมทัง้ จะได้รบั อานิสงส์จากการเปิ ดประเทศและการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจมากทีส่ ุด เพราะมีโมเดล
ธุรกิจและงบดุลทีแ่ ข็งแกร่ง ดังนัน้ คาดว่า Fund Flow เงินลงทุนจะไหลเข้าไปทีห่ ุน้ ขนาดใหญ่ ก่อนทีจ่ ะไปทีห่ ุน้ ขนาดกลางและเล็ก โดย
กองทุน PRINCIPAL VNEQ และ PRINCIPAL VTOPP ปั จจุบนั เน้ นลงทุนเฉพาะหุ้นขนาดใหญ่ สภาพคล่องดี ทัง้ นี้กอง PRINCIPAL
VTOPP ปั จจุบนั มีสดั ส่วนการลงทุนหุ้นเวียดนาม 65% หุ้นไทย 35% โดยประมาณ และมีการกระจายนํ้ าหนักการลงทุนในหลายกลุ่ม
อุตสาหกรรมซึ่งทําให้กระจายความเสีย่ งของการลงทุน ในขณะทีก่ ารลงทุนในหุน้ ไทยเป็ นหุน้ ที่ได้อานิสงค์และประโยชน์จากการเติบโต
ทางเศรษฐกิจของเวียดนาม
ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก PRINCIPAL VNEQ

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก PRINCIPAL VTOPP

คําเตือน: ผูล้ งทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสีย่ งก่อนตัดสินใจลงทุน / PRINCIPAL VNEQ และ PRINCIPAL VTOPP ลงทุน
กระจุกตัวในประเทศเวียดนามผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสีย่ งของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / ผูล้ งทุนควรศึกษาผลการดําเนินงานของหน่วยลงทุน
แต่ละชนิดของกองทุน PRINCIPAL VNEQ และ PRINCIPAL VTOPP ใน https://www.principal.th/th/mutual-fundth ก่อนตัดสินใจลงทุน / กองทุนอาจใช้สญ
ั ญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อ
เป็ นเครื่องมือในการป้ องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ นของกองทุน (Hedging) โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของ ผูจ้ ดั การกองทุน / กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุน
มีความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น ผูล้ งทุนอาจได้รบั กําไร หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นหรือได้รบั เงินคืน ตํ่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้ / ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็ นสิง่
ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

