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(กลุ่ม REITs)
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่
กลุ่ม REITs เป็ นหลักทรัพย์ท่มี กี ารลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
หรือโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เช่น ออฟฟิ ศ ห้างสรรพสินค้า
โรงไฟฟ้ า ซึง่ สร้างรายได้ทส่ี ม่าเสมอจากค่าเช่าและสามารถเติบโต
ได้ ต ามสภาวะเศรษฐกิ จ ท าให้ ก ลุ่ ม REITs สามารถจ่ า ยเงิ น
ปั นผลได้ในระดับสูงอย่างสม่าเสมอ จึงเหมาะกับนักลงทุนทีต่ อ้ งการ
รายได้ประจาจากเงินปั นผลแต่ไม่ได้คาดหวังการเพิม่ ขึน้ ของราคา
หน่ วยลงทุ น มาก ทั ้ง นี้ ราคาหน่ วยลงทุ น ของกลุ่ ม REITs
จะเปลีย่ นแปลงไปตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดทุน ซึง่ มีโอกาสที่
กลุ่ม REITs จะให้ผลตอบแทนเป็ นลบได้ใ นระยะสัน้ นักลงทุนจึง
ควรลงทุนในกลุ่ม REITs ระยะปานกลางถึงระยะยาว
สถานการณ์ของกลุม่ REITs ในปัจจุบนั
จากภาพรวมเศรษฐกิจโลกยังคงเผชิญกับภาวะการเติบโตที่
ถึงแม้ยงั เป็ นบวก แต่เติบโตในอัตราที่ชะลอตัวลง ในขณะทีเ่ งินเฟ้ อ
อยู่ในระดับต่ า และธนาคารกลางในประเทศสาคัญ หลายประเทศ
มีแนวโน้มทีจ่ ะผ่อนคลายนโยบายการเงินมากขึน้ ซึง่ ในสถานการณ์
นี้ จ ะส่ ง ผลบวกต่ อ กลุ่ ม REITs ซึ่ง มีอ ัต ราเงิน ปั น ผลที่สูง (ระดับ
5-6% ต่อปี ) โดยผลตอบแทนย้อนหลังของกลุ่ม REITs เปรียบเทียบ
กับหุน้ (รูปที่ 1) จะเห็นได้วา่ กลุ่ม REITs มีผลตอบแทนทีส่ งู กว่าหุน้
ทัง้ ของไทยและสิงคโปร์ในช่วง 5 ปี ทผ่ี า่ นมา เนื่องจาก สภาวะอัตรา
ดอกเบี้ยต่ าจากการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลาง
อย่ า งไรก็ต าม จากการที่ร าคาของกลุ่ ม REITs ปรับ ตัว เพิ่ม ขึ้น
ในช่ ว งที่ ผ่ า นมา ท าให้ Valuation อยู่ ใ นระดับ ที่ ค่ อ นข้ า งแพง
(รูปที่ 2 และ 3) โดยเฉพาะของสิงคโปร์ท่ี Yield Spread อยูใ่ นระดับ
(-1 S.D.) จึ ง ท าให้ โ อกาส Upside ของกลุ่ ม REITs ในปั จ จุ บ ั น
ค่อนข้างจะจากัด
กองทุนแนะนา PRINCIPAL iPROP
• เน้นลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ในไทยและ
ต่างประเทศ (ไทยและสิงคโปร์เป็ นหลัก)
• จากข้อมูลในอดีตมีการจ่ายเงินปันผลทุก 3 เดือน (ปี 2018 จ่ายปั น
ผล คิดเป็ นอัตราผลตอบแทน 5.1%/ปี )
รูปที่ 4: สัดส่วนการลงทุนของกองทุน และผลตอบแทนกองทุนย้อนหลัง

(สิงคโปร์)

รูปที่ 1:เปรียบเทียบผลตอบแทนระหว่างกลุ่ม property fund กับหุ้น
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ทีม่ า: Bloomberg, ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562
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รูปที่ 2: ส่วนต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนเงิ นปันผล TH REITs และ
อัตราดอกเบีย้ พันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 10 ปี กับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง (%)

ทีม่ า: Bloomberg, ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

รูปที่ 3: ส่วนต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนเงิ นปันผล SG REITs และ
อัตราดอกเบีย้ พันธบัตรรัฐบาลสิ งคโปร์อายุ 10 ปี กับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง (%)

ทีม่ า: Bloomberg, ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562
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วันจัดตัง้ กองทุน คือ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555
เกณฑ์มาตรฐาน คือ SETPFUND TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 50%
ทีม่ า: Principal Asset Management, ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

ทีม่ า: Principal Asset Management, ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

คาเตือน: ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคตควรทาความเข้าใจลักษณะกองทุนเงื่ อนไขผลตอบแทนและความเสีย่ งก่อนตัดสินใจลงทุน ; ทัง้ นี้เอกสารนี้จดั ทาโดยการเรียบเรียง
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสาธารณะเพือ่ ใช้เป็ นข้อมูลสาหรับภายในมิใช่สาหรับการเผยแพร่และไม่ได้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ชักชวนชี้นาหรือเสนอขายหลักทรัพย์ใดๆไม่ถอื เป็ นการให้ความเห็นหรือคาแนะนาในการตัดสินใจการลงทุนทาง
การเงินโดยสิ้นเชิง อนึ่งข้อมูลทีป่ รากฎอยู่บนเอกสารฉนับนี้ถูกจัดทาและรวบรวมด้วยความสุจริต และพยายามจัดทาขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมู ลทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือ เพือ่ ให้เป็ นข้อมูลทีถ่ ูกต้องแต่บริษทั มิอาจรับประกันความ
ถูกต้องครบถ้วนหรือความน่าเชือ่ ถือของข้อมูลดังกล่าวได้ผใู้ ช้ขอ้ มูลนี้ตอ้ งใช้ความระมัดระวังด้วยวิจารณญานของตนเองและรับผิดชอบในความเสีย่ งต่างๆทีอ่ าจเกิดขึน้

