**
เอกสารแนบ 1: Strategy Fact Sheet
ชื่อกลยุทธ์: Value Averaging E1VFVN3001
รหัสกลยุทธ์: VA 003
จานวนเงิ นลงทุนขัน้ ตา่ ต่ องวด (เดือน): 10,000 บาท และเพิม่ ทวีคณ
ู ของ 10,000 บาท
รายละเอียดกลยุทธ์การลงทุน (Strategy Fact Sheet)

วันที่ปรับปรุงข้อมูลกลยุทธ์: 10 มกราคม 2562
หลักทรัพย์ลงทุนตามกลยุทธ์: E1VFVN3001

Value Averaging (VA) เป็ นกลยุทธ์การลงทุนที่มกี ารแบ่งจานวนเงินลงทุนเท่าๆ กันในแต่ละเดือน โดยมีการควบคุมปริมาณการซื้อหลักทรัพย์เพื่อให้มูลค่าพอร์ตเป็ นไปตาม
้
เปาหมายที่กาหนดไว้ในแต่ละงวด ในกรณีท่รี าคาหลักทรัพย์มกี ารปรับตัวเพิม่ ขึน้ และส่งผลให้มูลค่าพอร์ตเพิม่ สูงขึน้ จนถึงเป้าหมายที่กาหนดไว้แล้ว กลยุทธ์ Value Averaging (VA) จะไม่ซ้อื
หลักทรัพย์เพิม่ ซึง่ จะส่งผลให้พอร์ตมีเงินสดคงเหลือสะสมไว้ และสามารถนาไปซือ้ หลักทรัพย์ได้ในภายหลังเมื่อราคาปรับตัวลดลง เพื่อเป็ นการปรับมูลค่าพอร์ตการลงทุนให้เป็ นไปตามเป้าหมาย
โดยกลยุทธ์ Value Averaging (VA) จะใช้วธิ กี ารกระจายสัดส่วนเฉลีย่ การซือ้ ไปทุกวันเพื่อช่วยลดความกังวลในเรื่องราคา ความผันผวนและการจับจังหวะการซื้อหลักทรัพย์ จึง เหมาะกับผูล้ งทุน
ทีต่ อ้ งการสะสม หรือออมเงินลงทุนในรูปแบบหลักทรัพย์ และต้องการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาว อนึ่ง อาจมีบางขณะที่ไม่สามารถลงทุนให้เป็ นไปตามกลยุทธ์ท่กี าหนดไว้ เช่น
ในกรณีทเ่ี กิดวิกฤตทางเศรษฐกิจทีม่ นี ยั สาคัญต่อการลงทุนในตลาด หรือภาวะตลาดผันผวนอย่างรุนแรง หรือกรณีมเี หตุจาเป็ นและสมควรอื่น เป็ นต้น
ทัง้ นี้ การลงทุนตามกลยุทธ์น้มี ใิ ช่การฝากเงินและมีความเสีย่ ง ผูล้ งทุนอาจได้รบั กาไร หรืออาจมีผลขาดทุนเกิดขึน้ ได้ นอกจากนี้ ผลตอบแทนจากการลงทุนในอดีตมิ ได้เป็ นสิ่ ง
ยืนยันถึงผลตอบแทนจากการลงทุนในอนาคต ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสิ นค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสิ นใจลงทุน
ผลการทดสอบย้อนหลัง (Back Testing Result)
Period: 01/01/2016 – 31/12/2018 Initial Equity (Baht): 10,000 per month Total Investment (Baht): 360,000 Commissions: 0.30% Stock Universe: E1VFVN3001
ข้อมูลแสดงต้ นทุนเฉลี่ยการลงทุนในแต่ละปี

ข้อมูลแสดงต้ นทุนเฉลี่ยการลงทุนในแต่ละปี จนถึงปัจจุบนั

ผลตอบแทนจากการซื้อ E1VFVN3001 ด้วยวิ ธีการ Daily Value Averaging (VA 003)

มูลค่าพอร์ตการลงทุนและเงิ นลงทุนรายเดือนสะสม

- ผลตอบแทนทีม่ ากทีส่ ดุ ของ E1VFVN3001 ในแต่ละปี คานวณจาก การซือ้ ทีร่ าคาปิดทีต่ ่าทีส่ ดุ ของแต่ละปี
เทียบกับราคาปิด ณ สิน้ ปี
- ผลตอบแทนทีน่ ้อยทีส่ ดุ ของ E1VFVN3001 ในแต่ละปี คานวณจาก การซือ้ ทีร่ าคาปิดทีส่ งู ทีส่ ดุ ของแต่ละปี
เทียบกับราคาปิด ณ สิน้ ปี

ลักษณะเด่นของการลงทุน VA 003
ขึน้ อยู่กบั มูลค่าพอร์ตเป้าหมาย

การซือ้ โดยทัวไป
่
การซือ้ ในช่วงขาลง
การซือ้ ในช่วงขาขึน้
การใช้เงินลงทุน

มีโอกาสซือ้ จานวนมากกว่า DCA ในช่วงขาลง
(หากมีเงินสดคงเหลือ)
มีโอกาสไม่ซอ้ื หรือซือ้ ในจานวนทีน่ ้อยลงในช่วงขาขึน้
หากมูลค่าพอร์ตยังไม่ถงึ เป้าหมาย
ขึน้ อยู่กบั มูลค่าพอร์ตเป้าหมาย

หมายเหตุ:
1. จานวนเงินลงทุนทีต่ ่างกัน อาจส่งผลให้ผลตอบแทนจากการลงทุนมีความแตกต่างจากผลการทดสอบย้อนหลัง หรือผลการดาเนินงานในอดีต ทัง้ นี้ ผลการทดสอบย้อนหลังหรือผลการ
ดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลตอบแทนจากการลงทุนในอนาคต
2. ผูล้ งทุนทีล่ งทุนในกลยุทธ์น้ี สามารถให้บริษทั ยืมหลักทรัพย์ตามเงือ่ นไขและรายละเอียดในสัญญายืมและให้ยมื หลักทรัพย์และเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องตามทีผ่ ลู้ งทุนได้ทาไว้กบั บริษทั
3. E1VFVN3001 เริม่ ทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ตงั ้ แต่วนั ที ่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ดังนัน้ ข้อมูลในผลการทดสอบย้อนหลังก่อนวันทีด่ งั กล่าว จึงเป็ นข้อมูลทีม่ าจาก E1VFVN30 ซึง่ เป็ น
ETF ทีเ่ ข้าลงทุนตลาดหลักทรัพย์โฮจิมนิ ห์
4. ข้อมูล E1VFVN30 ทีน่ ามาใช้ในผลการทดสอบย้อนหลัง ดึงข้อมูลราคามาจาก Bloomberg ในหน่วยสกุลเงินไทยบาท
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คานิ ยามศัพท์:
คาศัพท์

ความหมาย

Average Capital Usage (%)

อัตราการใช้เงินทุนเฉลีย่ ต่อการลงทุนทัง้ หมด (หน่วยเป็ นร้อยละ)

Average Gain (%)

อัตราส่วนการกาไรเฉลีย่ ต่อครัง้ ของการทากาไร (หน่วยเป็ นร้อยละ)

Average Gain Period

ระยะเวลาในการถือครองหลักทรัพย์ โดยเฉลี่ยของการทากาไร

Average Holding Period

ระยะเวลาในการถือครองหลักทรัพย์ โดยเฉลี่ยทัง้ หมด

Average Loss (%)

อัตราส่วนการขาดทุนเฉลีย่ ต่อครัง้ ของการขาดทุน (หน่วยเป็ นร้อยละ)

Average Loss Period

ระยะเวลาในการถือครองหลักทรัพย์ โดยเฉลี่ยของการขาดทุน

Average Profit (%)

อัตราส่วนกาไรเฉลีย่ จากการซือ้ ขายทัง้ หมด (หน่วยเป็ นร้อยละ)

Ending Equity

สินทรัพย์การลงทุน ณ วันสิน้ สุด

Gain Round

จานวนครัง้ ของการซือ้ ขายทีม่ กี าไร

Historical VaR 95 CL (% daily)

มูลค่าความเสีย่ งทีส่ ามารถชีถ้ งึ ขนาดความเสี่ยงจากการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์เพื่อใช้วดั ขนาดความเสียหายหรือการขาดทุนทีเ่ กิดขึน้ จากการลงทุน

Holding Period (working days)

ระยะเวลาในการถือครองหลักทรัพย์ (จานวนวัน)

Initial Equity

สินทรัพย์การลงทุน ณ วันเริม่ ต้น

Loss Round

จานวนครัง้ ของการซือ้ ขายทีข่ าดทุน

Maximum Drawdown (%)

อัตราการการปรับตัวลดลงของพอร์ตทีม่ ากที่สุดในอดีต (หน่วยเป็ นร้อยละ)

Profit Factor

อัตราส่วนของผลรวมของจานวนการทากาไร เทียบกับผลรวมของจานวนเงินการซือ้ ขายที่ขาดทุน

Return on Equity (CAGR)

อัตราเติบโตเฉลีย่ สะสมต่อปี (หน่วยเป็ นร้อยละ)

Reward to Risk Ratio

อัตราส่วน การกาไรเฉลีย่ ต่อครัง้ ของการทากาไร เทียบกับ การขาดทุนเฉลีย่ ต่อครัง้ ของการขาดทุน

Sharpe Ratio

อัตราส่วนผลตอบแทนส่วนเกินเทียบกับความเสีย่ ง

Volatility

ค่าความผันผวน

Winning Chance (%)

อัตราของโอกาสการทากาไรจากจานวนรอบการซือ้ ขายทัง้ หมด

เอกสารฉบับนี้จดั ทาขึน้ บนพื้นฐานของข้อมูลทีบ่ ริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) มีความเห็นว่าน่าเชือ่ ถือและได้ผา่ นการพิจารณาอย่างรอบคอบในขณะทีจ่ ดั ทา แต่ทงั ้ นี้ อาจมี
การแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลีย่ นแปลงได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ บริษทั มิได้รบั ประกันถึง ความถูกต้องหรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล และมิได้รบั ประกันราคาหรือผลตอบแทน
จากการลงทุนใดๆ ทัง้ สิ้น
บริษัทได้จดั ทาเอกสารฉบับนี้เพือ่ ประโยชน์ในการใช้เป็ นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนของผู้ลงทุนเท่านัน้ มิได้มีวตั ถุประสงค์เ พือ่ ทีจ่ ะชักชวนหรือชี้นาการซื้อขายหลักทรัพย์ใด
โดยเฉพาะหรือเป็ นการทัวไปแต่
่
อย่างใด ผูล้ งทุนพึงใช้ขอ้ มูลในเอกสารฉบับนี้ประกอบข้อมูลและความเห็นอืน่ ๆ รวมถึงวิจารณญาณของผูล้ งทุ นเองในการตัดสินใจลงทุนในแต่ละกรณี เอกสาร
ฉบับนี้ถอื เป็ นกรรมสิทธิข์ องบริษทั มิให้นาไปเผยแพร่ทางสือ่ มวลชน หรือโดยทางอืน่ ใด ทัง้ นี้ บริษทั ไม่ตอ้ งรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ โดยตรงหรือโดยอ้อม อันเป็ นผลจากการใช้เนื้อหา
ในเอกสารฉบับนี้ การนาไปใช้ซงึ ่ ข้อมูล การวิเคราะห์ และการคาดหมายทัง้ หลายทีป่ รากฎ โดยถือเป็ นการยอมรับความเสีย่ งของผูใ้ ช้ขอ้ มูลแต่เพียงผูเ้ ดียว
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