ทุกจังหวะลงทุน

มีโอกาสเสมอ

MS-CORE LTF
สร้างโอกาส

มุมมองเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจไทย

เศรษฐกิจโลก

คาดการณการปรับขึ้นเครดิตเรทติ้ง
หลังจากที่สถาบันจัดอันดับความนาเชื1อถือไดปรับมุมมองของประเทศไทย
เพิ ่ ม ขึ ้ น สู  แ นวโน ม บวก ทำให ม ี โ อกาสที ่ ป ระเทศไทยจะได ร ั บ การปรั บ อั น ดั บ
ขึ ้ น จาก BBB+ เป น A- ในปลายป 2562 นี ้ ส ง ผลให ต  นทุ นการเงิ นของ
ประเทศลดลง รวมถึงนักลงทุนตางประเทศสามารถลงทุนในประเทศไทยไดมากขึ้น
เสถียรภาพทางการเมือง
แมจะเปนรัฐบาลผสมหลายพรรค แตนโยบายจากพรรคการเมืองหลักที่สนับสนุน
ใหเกิดการแขงขันทำงาน ทำใหประเทศไทยจะไดรบั ประโยชนจากการผลักดันมาตรการ
ตางๆเพือ1 พัฒนาเศรษฐกิจ
การเติบโตของเศรษฐกิจไทยชะลอตัว
จากการเปนประเทศพึ่งพาการสงออก สงผลใหการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย
ในป 2562 ชะลอตัวตามเศรษฐกิจโลก กอปรกับการพิจารณารางงบประมาณ
ป 2563 ที่ลาชาสงผลใหเม็ดเงินกระตุนเศรษฐกิจไมเต็มที่ อยางไรก็ตามป 2563
หลัง พ.ร.บ. งบประมาณผานการอนุมัติแลวคาดวาจะมีเม็ดเงินเขามากระตุน
เศรษฐกิจไดมากขึ้น

การใชนโยบายการเงินแบบผอนคลายมากขึ้น
จากเศรษฐกิจโลกที่มีการชะลอตัวลง สงผลใหธนาคารกลางของประเทศตางๆ
กลับมาใชนโยบายการเงินที่ผอนคลายมากขึ้นเพื1อพยุงเศรษฐกิจ สงผลให
สภาพคลองของโลกกลับมาสูงขึ้น
สงครามการคากินเวลานานกวาที่คาด
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ลดขนาดงบดุลตอเนื1องในขณะที่ธนาคารกลางอื1นๆ
เริ่มชะลอนโยบายการเงินแบบผอนคลาย (ยกเวนญี่ปุน) อัตราดอกเบี้ยในตลาดโลก
คอยๆปรับตัวขึ้นตามแรงกดดันดานเงินเฟอ
Turbo
Normal
Slow

ในทุกจังหวะลงทุน

การเติบโตของเศรษฐกิจโลกชะลอตัว
IMF ปรับคาดการณการเติบโตของเศรษฐกิจโลกลง 0.1% จากประมาณการกอนหนา
มาอยูที่ 3.2% ในป 2562 และ 3.5% ในป 2563 ตามทิศทางการคาโลกที่หดตัว

กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค คอร หุนระยะยาว (MS-CORE LTF)
จุดเดนกองทุน

Large

- กองทุนไดรับ 2 รางวัลยอดเยี่ยม ประเภท “กองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF)”
จากเวที Morningstar Award 2019 เมื1อวันที่ 26 มีนาคม 2562 และ
จากวารสารการเงินธนาคาร เมื1อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560

Medium
Small
Value Blend Growth

- เนนลงทุนในหุนขนาดใหญ อัตราการเติบโตสูง (Growth stock)
ซึ่งผานการคัดสรรอยางมีคุณภาพ

เสี่ยงปานกลาง
คอนขางต่ำ

- กองทุ น มี ก ารบริ ห ารโดยวิ ธ ี Active Management Approach
และมีวินัยการลงทุน (Investment Discipline) ที่ดี

Investment Discipline

- เหมาะสำหรั บ ผู  ท ี ่ ส ามารถรั บ ความเสี ่ ย งหรื อ ความผั น ผวน
จากการลงทุ น ในหุ  น เพื 1 อ โอกาสรั บ ผลตอบแทนที ่ ส ู ง ขึ ้ น ในระยะยาว

เสี่ยงต่ำ

1

2

เสี่ยงปานกลาง
คอนขางสูง

3 4 5 6

เสี่ยงสูง

7

ง
8 สูเสีง่ยมาก

ต่ำ โอกาสขาดทุนเงินตน สูง

ผลการดำเนินงานระยะยาว
Fund/Benchmark
MS-CORE LTF
SET50 TRI

ตั้งแตตนป
6.07
6.99

3 เดือน
-4.65
-4.58

6 เดือน
0.53
1.57

1 ป1
-4.98
-3.18

3 ป1
5.50
8.02

5 ป1
3.76
3.76

10 ป1
12.17
11.52

ตัง้ แตจดั ตัง้ กองทุน1
10.86
9.53

ที่มา: Morningstar ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 กองทุนจัดตั้งเมื1อ 21 มิถุนายน 2550
หมายเหตุ: 1%ตอป

โปรดทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื1อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและขอมูล
เกี่ยวกับสิทธิประโยชนทางภาษีที่ระบุไวในคูมือการลงทุนกอนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวของ
กับผลิตภัณฑในตลาดทุนมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

2 รางวัล
แหงความภาคภูมิใจ

Manulife Strength-Core Long-Term Equity Fund
C AT E G O R Y

Long-Term Equity
DAT E

26 March 2019

Best LTF of the Year 2017
6 July 2017

9
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Promotion
L T F & RMF
ทุกการลงทุน 50,000 บาท
รับหนวยลงทุนในกองทุน
MS-MONEY 100 บาท

(กรุณาศึกษาเงื1อนไขรายการสงเสริมการขาย)

เมื1อลงทุนในกองทุนเปด MS-CORE LTF MS-FLEX RMF หรือ MS-ASM RMF

LTF เปนกองทุนที่สงเสริมการลงทุนระยะยาวในหุน และ RMF ลงทุนเพื1อการเกษียณอายุ

ชื1อกองทุน
MS-CORE LTF
MS-FLEX RMF
MS-ASM RMF

นโยบายการลงทุน
กองทุนรวมหุนระยะยาว เนนลงทุนในหุนขนาดใหญ ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
กองทุนรวมเพื1อการเลี้ยงชีพ มีนโยบายลงทุนแบบผสมที่สามารถปรับสัดสวนการลงทุนในหุน หรือ
ตราสารหนี้ ไดตามภาวะการลงทุนในแตละชวงเวลา
กองทุนรวมเพื1อการเลี้ยงชีพ ลงทุนในกองทุนหลัก MGF-Asian Small Cap Equity Fund (Class I)
ซึ่งเนนลงทุนหุนขนาดเล็กในเอเชีย โดยมีนโยบายปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในรูปสกุลเงินบาท
ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน

ระดับความเสี่ยง
6
5
6

เงื1อนไขรายการสงเสริมการขาย
• ระยะเวลาของรายการสงเสริมการขายตั้งแตวันที่ 2 มกราคม ถึง วันทำการสุดทายของป 2562
• คำนวณจากยอดเงินลงทุน (ซื้อ และ/หรือสับเปลี่ยนเขา) เมื1อลงทุนในกองทุน MS-CORE LTF, MS-FLEX RMF หรือ MS-ASM RMF
(ไมรวม การสับเปลี่ยนระหวาง MS-FLEX RMF และ MS-ASM RMF) โดยจะแยกคำนวณเปนรายกองทุน
• ทุกยอดเงินลงทุน 50,000 บาท รับหนวยลงทุนในกองทุน MS-MONEY (กองทุนรวมตลาดเงิน) มูลคา 100 บาท
• บลจ.แมนูไลฟ (ประเทศไทย) จำกัด จะทำรายการซื้อหนวยลงทุนของกองทุน MS-MONEY เพื1อเปนของสมนาคุณใหแกผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิ์ตามเงื1อนไขของ
รายการสงเสริมการขายโดยจะใชราคา NAV ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 ในการคำนวณหนวยลงทุน
• บลจ.แมนูไลฟ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์รายการสงเสริมการขายนี้สำหรับนักลงทุนทั่วไป ไมรวมถึงผูลงทุนที่เปดบัญชีลงทุนและทำรายการผาน ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)
โดยผูลงทุนที่เปดบัญชีลงทุนและทำรายการผาน ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) จะไดรับรายการสงเสริมการขายตามที่ธนาคารกำหนด
• บลจ.แมนูไลฟ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์รายการสงเสริมการขายนี้สำหรับนักลงทุนทั่วไป ไมรวมถึงผูลงทุนที่เปดบัญชีลงทุนและทำรายการผาน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
โดยผูลงทุนที่เปดบัญชีลงทุนและทำรายการผาน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ จะทำการคืนเปนเงินสดเขาบัญชีรับเงินของผูถือหนวยภายในวันที่ 31 มกราคม 2563
• บลจ.แมนูไลฟ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลคาเทียบเทากัน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา
• บลจ.แมนูไลฟ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาการจายของสมนาคุณสำหรับรายการสงเสริมการขายอื1นๆ นอกเหนือไปจากเงื1อนไขดังกลาวขางตนและหากเกิดกรณีพิพาทใดๆ
การตัดสินของบริษัทฯ ใหถือเปนที่สุด
• เงื1อนไขอื1นเปนไปตามที่ บลจ.แมนูไลฟ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด
• โปรดทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื1อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและขอมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชนทางภาษีที่ระบุไวในคูมือการลงทุนของกองทุน กอนตัดสินใจลงทุน
• การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำใหไดรับเงินคืนสูงกวาหรือต่ำกวาเงินลงทุนเริ่มแรกได
• ผูถือหนวยลงทุนจะไม ไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี หากไมปฏิบัติตามเงื1อนไขการลงทุน และจะตองคืนสิทธิประโยชนทางภาษีที่เคยไดรับพรอมเงินเพิ่มตาม
มาตรา 27 แหงประมวลรัษฎากร

สอบถามขอมูลเพิม่ เติมและขอรับหนังสือชีช้ วนในวันและเวลาเสนอขายไดท่ี บริษทั หลักทรัพยจดั การกองทุน แมนูไลฟ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ผูส นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหนวยลงทุน
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แมนูไลฟ (ประเทศไทย) จำกัด
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