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ผูล้ งทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนใน 5 เดือน ดังนัน้ หากมีปัจจัยทีส่ ่งผลกระทบต่อการลงทุน ผูล้ งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจานวนมาก

ตัง้ เป้ าหมาย 5%* ภายในระยะเวลา 5 เดือน

เน้นลงทุนหุน้ ไทยทีจ่ ดทะเบียน
ในตลาด SET หรือ MAI

บริหารกองทุนเชิงรุก
(Active fund management)

*ตัวเลขดังกล่าวไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนหรือรับประกันว่าผูล้ งทุนจะได้ผลตอบแทนในระยะเวลาทีก่ าหนด
*ตัวเลขดังกล่าวเป็ นเพียงเป้ าหมายทีเ่ ป็ นเหตุให้เลิกกองทุนเท่านัน้ คือกองทุนมี NAV เท่ากับ 10.5565 บาทต่อหน่วยติดต่อกันสามวันทาการ
การลงทุนมีความเสีย่ ง ผูล้ งทุนควรต้องทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสีย่ ง ก่อนตัดสินใจลงทุน
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1

รับการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2564

การเติบโตของ GDP ประเทศไทย
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ทีม่ า: BOT, ADB และ World Bank

ทัง้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT) ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) และธนาคารโลก (World Bank) คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในปี หน้า จะกลับมาขยายตัวได้ดจี าก
ทีต่ ดิ ลบรุนแรงในปี น้ี จากปั ญหาการแพร่ระบาดของเชือ้ โควิด19
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กาไรต่อหุน้ ของตลาดหุน้ ไทย (SET EPS) น่าจะผ่านจุดต่าสุดแล้ว
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ทีม่ า: Refinitiv Eikon

EPS ของ SET ถูกนักวิเคราะห์ปรับลงตัง้ แต่ช่วงต้นปี โดย EPS ปี น้ีลดลงมาแล้วกว่า 40% และ EPS ปี หน้าลดลงประมาณ 30% ซึง่ การปรับลดคาดการณ์
EPS ปี 2020 เริม่ ชะลอตัวลง และมีแนวโน้มทีจ่ ะปรับ EPS ปี 2021 ขึน้ เนื่องจากเริม่ เห็นเริม่ เห็นความสาเร็จของวัคซีนโควิด-19 มากขึน้
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ตลาดหุน้ มีแนวโน้มให้ผลตอบแทนเป็ นบวกหลัง Janet Yellen เตรียมนัง่ รมว. คลังภายใต้รฐั บาลของ Biden
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ทีม่ า: FRED – Economic Research

การแต่งตัง้ อดีตประธาน FED มาดารงตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ มีแนวโน้มทีเ่ ป็ นบวกต่อตลาดหุน้ สหรัฐฯและไทย โดยนาง Yellen มีความ
น่าจะเป็ นในการดาเนินนโยบายการคลังเชิงผ่อนคลายผ่านการใช้จา่ ยภาครัฐเป็ นหลัก เนื่องจากในช่วงทีด่ ารงตาแหน่งประธาน FED (2014-2018) นาง Janet ได้ดาเนิน
นโยบายการเงินเชิงผ่อนคลายผ่านมาตรการ QE ซึง่ ส่งผลให้ money supply ได้ปรับตัวเพิม่ ขึน้ สูงพร้อมกับดับชี S&P 500 อย่างไรก็ตามการใช้จ่ายภาครัฐอาจจะจากัด
เนื่องจาก Democrat ไม่ได้ครองเสียงข้างมากทัง้ สภาสูงและล่าง ส่งผลให้ไม่สามารถขึน้ ภาษีเพิอ่ ชดเชยงบขาดดุลได้ แต่จะเพียงพอต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ
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ความคืบหน้าของวัคซีนป้ องกันเชือ้ โควิด-19

ผู้ผลิ ต

Pfizer - BioNTech

Moderna

Gamaleya

AstarZeneca - Oxford

วัคซีนต้าน COVID-19

Bnt162b2

mRNA-1273

Sputnik V

AZD1222

ประเภทวัคซีน

Genetic Vaccines: mRNA

Genetic Vaccines: mRNA

Viral Vector Vaccines

Viral Vector Vaccines

ประสิ ทธิ ภาพต้าน COVID-19

95%

94.5%

92%

62 – 90%

ปริมาณวัคซีนที่ควรได้รบั

2 เข็ม (ฉีดห่างกัน 21 วัน)

2 เข็ม (ฉีดห่างกัน 28 วัน)

2 เข็ม (ฉีดห่างกัน 14 - 21 วัน)

2 เข็ม (ฉีดห่างกัน 28 วัน)

วิ ธีการจัดเก็บ

เก็บในอุณหภูมิ -70°C

เก็บในอุณหภูมิ -20°C ได้นาน 6 เดือน

เก็บในอุณหภูมติ เู้ ย็นปกติ

เก็บในอุณหภูมติ เู้ ย็นปกติ

ผลข้างเคียง

ปวดเมื่อยและมีไข้

อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ และปวดเมื่อย

ยังไม่พบความผิดปกติรุนแรง

ยังไม่พบความผิดปกติรุนแรง

เป้ าหมายในการผลิ ต

50 ล้านโดสในปี 2563
อีก 1,300 ล้านโดสปี 2564

20 ล้านโดสปี 2563
อีก 500 - 1000 ล้านโดสปี 2564

500 ล้านโดสต่อปี
(มียอดขอจอง 1,200 ล้านโดสจาก 50 ประเทศ)

4 ล้านโดสในปี 2563 (ใช้ใน UK)
อีก 300 ล้านโดสในปี 2564

ราคาต่อโดส (โดยประมาณ)

$19.50 (ราว ฿590)

$32 - $37 (ราว ฿960 – 1,120)

ยังไม่ทราบแน่ชดั

$3 - $4 (ราว ฿90 - ฿120)

ทีม่ า: THE STANDARD

การรายงานความคืบหน้าของวัคซีนโควิด-19 มาเร็วกว่าทีค่ าดไว้ มีบริษทั ใหญ่ถงึ 4 บริษทั ออกมารายงานผลการทดสอบประสิทธิภาพวัคซีนในเดือนพฤศจิกายนที่
ผ่านมา เศรษฐกิจโลกทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดน่าจะฟื้ นตัวได้เร็วขึน้ โดยเฉพาะประเทศไทยทีพ่ ง่ึ พาการท่องเทีย่ วเป็ นหลัก นอกจากนี้รฐั บาลไทยได้ลง
นามสังจองวั
่
คซีนล่วงหน้าจากบริษทั AstraZeneca แล้วเรียบร้อย ซึง่ คนไทยน่าจะมีวคั ซีนใช้ในปี 2564
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Foreign Fund Flow ไหลกลับตลาดหุน้ ไทยหลังจากประกาศความก้าวหน้าของวัคซีนป้ องกัน COVID-19
Foreign Fund Flow Before Vaccine Announcement

Foreign Fund Flow After Vaccine Announcement
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ทีม่ า: SET

นับตัง้ แต่ปี 2017 เป็ นต้นมา นักลงทุนต่างชาติเทขายหุน้ ไทยอย่างต่อเนื่องรวมแล้วกว่า 6 แสนล้านบาท โดยเฉพาะในช่วงการระบาดของโรคโควิด -19 ทีท่ าให้เกิดการ
ขายระลอกใหญ่โดยเฉพาะหุน้ ในกลุ่ม Blue Chip อย่างไรก็ตาม หลังจากมีประกาศความคืบหน้าของการพัฒนาวัคซีนป้ องกันโรคโควิด-19 จากบริษทั ยายักษใหญ่อย่าง
Pfizer เป็ นครัง้ แรกเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายนทีผ่ ่านมา ส่งผลให้นักลงทุนมีมุมมองเป็ นบวกต่อตลาดหุน้ เกิดใหม่อย่างตลาดหุน้ ไทยมากขึน้ และทาให้นักลงทุนต่างชาติ
ทยอยกลับเข้ามาซือ้ สุทธิอกี ครัง้
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“ นโยบายการลงทุน และกลยุทธ์การลงทุน ของ I-TEP 2 ”
นโยบายการลงทุนของกองทุน I-TEP2
เน้นลงทุนใน หุ้นไทยที่จดทะเบียนในตลาด SET หรือ MAI โดยกระจายการลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือ ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือ ตราสารกึง่ หนี้กง่ึ ทุน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่ วยลงทุน
ของกองทุน ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด หรือให้ความเห็นชอบ โดยกองทุน
จะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนในหุน้ ได้ตงั ้ แต่รอ้ ยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ

คัดเลือกหุน้ อย่างพิถพี ถิ นั (Stock Selection)

บลจ. อินโนเทค ให้ความสาคัญกับการวิเคราะห์เชิงลึกในหุ้นรายตัว ทัง้ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
รวมถึงการเข้าเยีย่ มชมกิจการ (Company visit) และการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารบริษทั เพื่อคัดเลือกหุน้ ที่ดที ส่ี ุดเพื่อลงทุน

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน อินโนเทค จากัด
Innotech Asset Management Company Limited

จับจังหวะทีด่ เี พื่อลงทุน (Market Timing)

นอกจากการคัดเลือกหุน้ อย่างพิถพี ถิ นั แล้ว การจับจังหวะเพื่อเข้าซือ้ และขายหุน้ ก็ถอื ว่าเป็ นสิ่งทีท่ มี จัดการลงทุน บลจ.
อินโนเทค ให้ความสาคัญเช่นกัน เพราะบางครัง้ การเข้าซือ้ หรือขายหุ้นผิดเวลาก็อาจทาให้ผลตอบแทนที่ได้ต่ากว่าทีค่ วร
จะเป็ นได้
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Innotech Trigger Fund Episode 2 (I-TEP2)
ผูล้ งทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนใน 5 เดือน ดังนัน้ หากมีปัจจัยทีส่ ่งผลกระทบต่อการลงทุน ผูล้ งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจานวนมาก

“ จุดเด่นของกองทุนนี้ “

1

เป็ นธรรมต่อผูล้ งทุน
ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Front-ended fee) ทัง้ จานวนในช่วง IPO และเลือกทีจ่ ะเก็บค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน (Back-ended fee) เพียง 0.5% เมือ่ กองทุนถึงเป้ าหมายเท่านัน้

2

กองทุนขนาดไม่ใหญ่ มีความคล่องตัวสูง
คาดว่ากองทุน I-TEP1 จะมีขนาดกองทุนทีไ่ ม่ใหญ่มากนักหลังปิ ดเสนอขาย โดยจดทะเบียนมูลค่าโครงการไว้เพียง 1,000 ล้านบาท ทาให้มคี วามคล่องตัวสูง และสามารถเข้าลงทุนในหุน้
ขนาดกลาง-ขนาดเล็ก (Mid-to-Small Caps) ทีม่ โี อกาสสร้างผลตอบแทนได้ดกี ว่าหุน้ ขนาดใหญ่ (Big Caps)
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2020

5.00%

SET

0.00%

SET50

SET100

sSET

-5.00%

นับจากต้นปี หุน้ ขนาดกลาง-ขนาดเล็ก (Mid-to-Small Caps) เปรียบเทียบโดย
ดัชนี sSET ให้ผลตอบแทนดีกว่าดัชนีของหุน้ ขนาดใหญ่ ทัง้ SET, SET50 และ
SET100 อย่างมีนยั สาคัญ ทัง้ นี้ เนื่องจากหุน้ ใน SET ทีม่ มี ลู ค่าตลาดขนาดใหญ่
(Big Caps) มีโครงสร้างธุรกิจแบบยุคเก่า (Old Economy) รวมถึงอยู่ในภาค
การเงิน (Financial Sector) ขณะที่หุ้นขนาดกลาง-ขนาดเล็ก มีโอกาสได้
ประโยชน์จากเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ (New Economy) มากกว่า

-10.00%
-15.00%
-20.00%
-25.00%
-30.00%
-35.00%
-40.00%
-45.00%
Dec Jan Jan Feb Feb Mar Mar Apr Apr May May Jun Jun Jun Jul 20Jul 20 Aug Aug Sep Sep Oct
19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20
ทีม่ า: Refinitiv Eikon
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“ ผลตอบแทนทริกเกอร์ฟันด์ในอดีตของเรา “

กองทุนทริกเกอร์ฟันด์ในอดีตของเรา สามารถทาผลตอบแทนได้เร็วกว่ากาหนด
ระยะเวลา ถึง 4 กองทุน จากทัง้ หมด 5 กองทุน หรือคิดเป็ นอัตราความสาเร็จ 80%

กองทุน

ปี ทจ่ี ดั ตัง้

80%
ผลงาน

กองทุนเปิ ดโซลาริส อิควิต้ี 8 เอ็มที

2555

เข้าเป้ าผลตอบแทน 8% ในเวลา 2 เดือน 10 วัน

กองทุนเปิ ดโซลาริส มิสไซล์ 8 อาร์ที

2556

เข้าเป้ าผลตอบแทน 8% ในเวลา 2 เดือน 21 วัน

กองทุนเปิ ดโซลาริส ทริกเกอร์ 3 พลัส 3

2557

เข้าเป้ าผลตอบแทน 6% ในเวลา 1 เดือน 26 วัน

กองทุนเปิ ดโซลาริส ทริกเกอร์ 3 พลัส 3 #2

2557

ผลตอบแทนไม่เข้าเป้ าในระยะเวลา และเลิกกองทุน

กองทุนเปิ ดอินโนเทค ทริเกอร์ ฟั นด์ อีพ ี 1

2563

เข้าเป้ าผลตอบแทน 5% ในเวลา 14 วัน

หมายเหตุ: บลจ.โซลาริส เปลีย่ นชือ่ เป็ น บลจ. อินโนเทค เมือ่ วันที ่ 25 กันยายน 2561

-- ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ใช่สงิ่ ยืนยันผลการดาเนินงานในอนาคตของกองทุน ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุน --

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน อินโนเทค จากัด
Innotech Asset Management Company Limited
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“ ผลตอบแทนทริกเกอร์ฟันด์กองล่าสุดของเรา “

ผลตอบแทนถึงเป้ าหมาย 5%
ในระยะเวลา 10 วันทาการ

-- ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ใช่สงิ่ ยืนยันผลการดาเนินงานในอนาคตของกองทุน ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุน -บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน อินโนเทค จากัด
Innotech Asset Management Company Limited
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“ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จา่ ย “
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“ ข้อมูลกองทุน และช่องทางการลงทุน “
สนใจข้อมูลเพิม่ เติม กรุณาสแกน QR
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ผูส้ นับสนุนการขาย
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