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About Us

“We are the premier personal and professional
investment advisor”
We recommend and execute investment strategies tailoring to the
needs and risk appetite of our clients. We work with many asset
managers and financial servicers offering investment products and funds
managed by reputable asset managers domestically and internationally.
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Our Services
Private Wealth Services
Private Fund Management Services

Mutual Fund Agent Services
Securities Services
Underwriting Services
Investment Banking Services
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Our Discretionary Portfolio
Infinite Investment Opportunities to Cater the Unique Need
“Designed to Provide Long-Term Capital Growth

Domestic
Equity Fund

•
•
•
•
•

Small Mid Cap
Power Beta
All Cap
High Growth
High Dividend

Mixed Fund
(Fund of Fund)

•
•
•

Global Asset Allocation - Growth
Global Asset Allocation - Balanced
Global Asset Allocation - Defensive

Offshore
Investment

•
•
•
•

Power ETF
Merchant Global Megatrends
Flying Dragon Fund
10 Xponential Growth Fund
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Investment Objective
Power ETFs

Power ETFs : A long-term investment strategy focusing on
global asset allocation via ETFs, i.e. fund-of-funds structure.
The strategy aims to outperform the benchmark in the longterm horizon through tactical asset allocation and security
selection, while having similar risk profile as the benchmark.
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Investment Objective
Giving our esteemed clients access to Global Diversification via ETFs.




Assets at the top of the chart one year could be at the bottom the next, and vice versa. Much of this is due to
reversion to the mean. But over the long-term, those big swings even out.
Diversification works to smooth out those big swings in the short-term. While you’ll never get the biggest gains
of any year, you avoid the huge losses.
Source : Novelinvestor
*Asset Allocation Portfolio is made up of 15% large cap stocks, 15% international stocks, 10% small cap stocks, 10%
emerging market stocks, 10% REITs, 40% high-grade bonds, and annual rebalancing.
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Power ETFs

Strategic Allocation: Risk-Return Profile
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Asset Classes: Main Determinants of Portfolio Return/Risk




Asset classes with higher expected return also come with higher risk.
Choosing the right combination is the most crucial step when designing your investment portfolio.
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Risk Tolerance: A Key Input for Financial Planning





Time horizon: The longer you can invest, the more risk you can take.
Willingness to take risk: Do you sleep well during periods of high volatility?
Capacity to take risk: How much assets do you have relative to your liabilities?
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Volatility Smooths Out in Long-Term Horizon




In the short run, there is a significant risk of capital loss due to market volatility if you have equity exposure.
However, in the long run, downside risk is largely mitigated due to high long-term expected return from equity.
* Forecasts are inherently limited and cannot be relied upon.
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Power ETF Growth: 70/30 Equity-Fixed Income

Average return: 7.6% p.a.

* Forecasts are inherently limited and cannot be relied upon.
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Power ETF Balanced : 50/50 Equity-Fixed Income

Average return: 6.3% p.a.

* Forecasts are inherently limited and cannot be relied upon.
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Market Warp-up & Investment Theme
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Market Warp-Up

Data as of 04 August 2021
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Year of Recovery

กองทุนการเงิ นระหว่างประเทศ (IMF) ได้ออกประมาณ
การณ์ ก ารเติ บ โตของ GDP ทั่ว โลก โดยการเติ บ โตของ
สหรัฐฯ ในปี 2021-2022 นั้นถูกคาดการณ์ ว่าจะเติบโตอย่าง
โดดเด่น โดยมีปัจจัยหลักมาจากนโยบายการกระตุน้ เศรษฐกิจ
ขนาดใหญ่ของประธานาธิ บดีโจ ไบเดน D
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Massive packages both monetary and fiscal drive US economy
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FED Speech: lifts inflation expectations, sees rate hikes in 2023

ช่วงกลางเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา FED เริ่มมี
ท่าที Hawkish มากขึ ้น (การใช้ นโยบาย
ทางการเงินแบบตึงตัว เช่นการเพิม่ อัตรา
ดอกเบี ้ยนโยบาย และการลดนโยบายอัดฉีด
สภาพคล่องหรื อ QE ของ FED)
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Tapering may come sooner
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It’s Summer Time!! Eyes on Re-opening
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Inflation risk is fading, but still on table
เงินเฟ้อจะลดความร้ อนแรงลง ทิศทางขาขึน้ มีแนวโน้ มจะค่ อยเป็ น
ค่ อยไปมากขึน้
Goldman Sachs คาดการณ์ ว่าเงิ นเฟ้ อที่จะปรับตัวสู งขึ้นจะทา
จุดสู งสุ ดในช่ วงไตรมาส 2 ของปี 2021 นี้ และจะค่อยๆ ลดความ
ร้อนแรงลง (ภาพบน) ในขณะเดียวกันจากมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ
อย่างมหาศาลที่ เกิ ดขึ้ นนั้นทาให้อตั ราส่ วนหนี้ สินต่อ GDP ของ
สหรั ฐฯปรั บ ตัวขึ้ น มาเกิ นร้ อยละ 120 แล้ว ท าให้ค าดได้ว่า การ
ปรับตัวขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนั้นจะค่อยๆ ลดความร้อนแรงลงความ
ความกังวลด้านเงิ นเฟ้ อของนักลงทุ นโดยรวมลดลง นอกจากนี้ ทาง
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ได้ออกมากล่าวอย่างชัดเจนว่าจะไม่มี
การปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายจนถึงปี 2023
โดยเราคาดว่าอัตราดอกเบี้ยโดยรวมจะยังคงเป็ นขาขึ้นแบบค่อย
เป็ นค่อยไปมากขึ้น โดยอัตราดอกเบี้ยระยะยาวจะมีโอกาสปรับตัวขึ้น
ได้มากกว่าอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น
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Vaccination Rate Improving globally

Rising of Vaccination Rate
อัตราการฉี ดวัคซี นของโลกกาลังปรั บตัวดี
ขึ้นอย่างรวดเร็ วนาโดยกลุ่มประเทศพัฒนา
แล้ว โดยคาดว่าตัวเลขการฉี ดวัคซี นในกลุ่ม
ประเทศอื่ น ๆจะทยอยเพิ่ ม ขึ้ น ในช่ ว งครึ่ ง
หลังของปี 2021 ซึ่ งคาดว่าภาพของการเปิ ด
เมื องเพื่อกลับมาท ากิ จกรรมทางเศรษฐกิ จ
อีกครั้ง (Reopening) จะค่อยๆชัดเจน
ขึ้นตามภาพของการฉี ดวัคซี นทัว่ โลก
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Asia vaccination rate plan

Rising of Vaccination Rate in Asia
นัก วิเคราะห์ จาก Morgan Stanley ได้ประมาณการ
แผนการฉี ดวัค ซี นในกลุ่ ม ประเทศฝั่ ง เอเชี ย อ้า งอิ ง จากแผนการ
จัดหาวัคซี น และกาลังการฉี ดวัคซี นในแต่ละประเทศ โดยคาดว่า
กลุ่มประเทศดังกล่าวส่ วนมากจะสามารถเพิ่มอัตราการฉี ดวัคซี น
ต่อประชากรได้อย่างรวดเร็ วใน 2H2021 ซึ่ งจะส่ งผลดี ต่อ
ภาพรวมการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลก
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Bond Yield Situation

ทิศทางอัตราดอกเบีย้ ยังคงเป็ นขาขึน้ นาโดยสหรัฐฯ
หลังจากที่อตั ราผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาล (Government Yield) ได้ปรับตัวลงอย่างมากในช่วงต้นของวิกฤติ COVID-19 อัตราผลตอบแทนดังกล่าวได้ค่อยๆ
ปรับตัวขึ้นตามการคาดการณ์ของการฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจ โดยได้มีการเร่ งตัวขึ้นอย่างมีนยั สาคัญหลังจากที่มีการค้นพบวัคซีนในช่วงปลายปี 2020 และเร่ งตัวขึ้นอีกครั้ง
หลังจากการประกาศนโยบายกระตุน้ เศรษฐกิจครั้งใหญ่ของคุณโจ ไบเดน,ประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนใหม่ซ่ ึงมีมูลค่ามหาศาลกว่า 1.9 ล้านล้านเหรี ยญสหรัฐฯ ทาให้
ตลาดเกิดความกังวลต่อการปรับตัวขึ้นของอัตราเงินเฟ้ อที่จะตามมาหลังจากนี้ จึงเกิดแรงเทขายในพันฐบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ทาให้อตั ราผลตอบแทนของสหรัฐฯดีดตัว
ขึ้นอย่างรวดเร็ วในช่วงที่ผา่ นมา นอกจากนี้การปรับขึ้นของ Bond Yield สหรัฐฯนั้นได้ทาให้อตั ราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเกือบทัว่ ทั้งโลกเกิดการปรับตัวใน
ทิศทางขึ้นด้วย

Source: Bloomberg, June-2021
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A New Cool War?

27

US-CHINA or World vs China
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NATO-CHINA
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เหตุการณ์ ที่กระทบหุ้นจีน
รัฐบาลจีนเข้มงวดกับบริษทั เทคโนโลยีมากขึ้น
ประธานาธิบดีส ี จิน้ ผิงของจีน กล่าวว่าทางการจีนจาเป็ นต้องเข้ามาดูแล
การดาเนินธุรกิจของบริษทั เทคโนโลยียกั ษ์ใหญ่ของจีนมากขึ้น (CNBC,
Mar 16 2021) กดดันบรรยากาศการลงทุนในจีนในภาพรวม ส่งผลให้
ราคาหุน้ กลุ่มเทคโนโลยีในจีน รวมถึงตลาดหุน้ จีนโดยรวมปรับตัวลงใน
รอบหลายเดือนทีผ่ ่านมา
• สรุป timeline การใช้นโยบายจากทางการจีน
ต.ค. 2020 ตรวจสอบ Alibaba ระงับ IPO Ant group
ก.พ. 2021 ร่างกฎหมายควบคุมกิจการ Fintech
มี.ค. 2021 ตรวจสอบบริษทั group buying และการตัง้ ราคา
เม.ย. 2021 ปรับ Alibaba และบริษทั เทคโนโลยีตามกฎหมายผูกขาด
พ.ค. 2021 ร่างแนวทางการกาหนดเกณฑ์การศึกษานอกเวลาของ
นักเรียนจีน
ก.ค. 2021 สังปรั
่ บ Didi ยกเลิกสิทธิ ์ผูกขาด Tencent music
เตือน Meituan ให้จา่ ยค่าแรง Rider อย่างเป็นธรรม
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เหตุการณ์ ที่กระทบหุ้นจีน
บริษทั ด้านการศึกของจีนถูกกดดันอย่างหนัก

ช่วงสิ ้นเดือน July ที่ผา่ นมารัฐบาลจีนประกาศห้ ามกวดวิชาที่
สอนเนื ้อหาเหมือนโรงเรี ยนทัว่ ไป เป็ นบริษัทแสวงหากาไร ส่งผลให้
หุ้นกลุม่ การศึกษาของจีน (Ex. Tal Education เส้ นสี
ชมพู) ปรับตัวลดลงกว่า 70% หลังจากมีการประกาศเกิดขึ ้น
(และปรับตัวลงไปแล้ วกว่า 90% นับจากต้ นปี )
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เหตุผลของจีน
เหตุผลที่จีนพยายามจัดระเบียบบริษทั
ในตลาดหุ้น
Bank of America ได้ตงั ้ ข้อสังเกตุไว้ 5 ข้อ
1. ป้องกันการผูกขาดของบริษทั ขนาดใหญ่
2. เหตุผลด้านความปลอดภัยทาง Cyber และ
การเข้าถึง Data
3. นักลงทุนจีนไม่สามารถลงทุนในกิจการหลายๆ
แห่งของจีนได้ เนื่องจากบริษทั จีนบางส่วน
นิยมไปจดทะเบียนในต่างประเทศ
4. ต้องการจัดระเบียบสังคมเช่น จีนมองว่าต้นทุน
ทางการศึกษาของจีนสูงเกินไปให้เกิดความ
เหลื่อมล้าขึน้ ทาให้เกิดการออกมาตรการเข้า
มาควบคุมธุรกิจด้านการศึกษา
5. จีนต้องการเข้ามาควบคุมธุรกิจ Fin Tech ใน
ประเทศ ด้วยเหตุผลด้านความมันคงทาง
่
เศรฐษกิจจีน
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Still Bullish on Equity
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Power ETFs : Growth Type
Power ETF Growth

What We Offer

Investment Period

Long term (approximately 3-5 years)

Investment Strategy

A long-term investment strategy focusing on
global asset allocation via ETFs, i.e. fund-of-funds
structure. The strategy aims to outperform the
benchmark in the long-term horizon through
tactical asset allocation and security selection,
while having similar risk profile as the benchmark.

30%

70%

MF - Equity

70%
MF - Fixed Income

Power ETF Growth

Asset Class

Global ETF

Expected Return

Outperform Benchmark ( M1WD: 70%
LEGATRUU:30% )

Dividend Policy

No Policy

Minimum Investment

Legal Form

10 Million Baht
Segregated personal portfolio

Note: Benchmark details
1) M1WD: The MSCI ACWI Net Return USD Index. Index includes both emerging and developed world markets.
2) LEGATRUU: Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index Value Unhedged USD
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Power ETFs : Balanced Type
POWER ETF Balanced

50%

What We Offer

Investment Period

Long term (approximately 3-5 years)

Investment Strategy

A long-term investment strategy focusing on
global asset allocation via ETFs, i.e. fund-of-funds
structure. The strategy aims to outperform the
benchmark in the long-term horizon through
tactical asset allocation and security selection,
while having similar risk profile as the benchmark.

50%
Asset Class
Expected Return

MF - Equity

MF - Fixed Income

Power ETF Balanced

Dividend Policy
Minimum Investment
Legal Form

Global ETF
Outperform Benchmark ( M1WD: 50%
LEGATRUU:50% )
No Policy
10 Million Baht
Segregated personal portfolio

Note: Benchmark details
1) M1WD: The MSCI ACWI Net Return USD Index. Index includes both emerging and developed world markets.
2) LEGATRUU: Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index Value Unhedged USD
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Performance
Power ETF Growth Fund as of 31 July 2021
3M

6M

YTD

1Year

2020

ETF Growth

+2.92%

+11.35%

+8.91%

+18.70%

+9.25%

Benchmark*

+2.96%

+9.06%

+8.44%

+22.69%

+15.05%

Excess return

-0.04%

+2.30%

+0.47%

-4.00%

-7.01%

Note: Fund performance is shown based on the NAV with income reinvested including actual ongoing charges excluding any entry fees, exit fees and performance
fee. Past performance is not an indication of current and future performance. Please refer to the document(s) for details, including the risk factors before investing.
Indices do not include fees or operating expenses and are not available for actual investment.

* 70% M1WD and 30% LEGETRUU Weighted average Benchmark

- M1WD : MSCI World Index USD (Net Total Return)
- LEGETRUU : Bloomberg Barclays Global – Aggregate Total Return Index Value (USD)
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Portfolio Positions
Power ETFs Fund as of 31 July 2021
Top 5 holding

EWT

Key catalyst

1)

(iShares MSCI Taiwan)

IEO
(iShares U.S. OIL & GAS)

EWY
(iShares MSCI SOUTH
KOREA)

EWJ
(iShares MSCI Japan)

MCHI
(iShares MSCI China)

The iShares MSCI Taiwan ETF seeks to track the investment results of an index composed of
Taiwanese equities. Manufacturing sector in Taiwan is now benefit from strong semiconductor demand
which extremely supply shortage currently.

Invests in energy companies which can be benefited from the expectation on inflation. Moreover, the
inventory of most energy like oil and coal around the world are decreasing. The demand of energy may be
improved due to re-opening theme.
1)
2)

72% of Korean index is cyclical and should benefit from global manufacturing recovery.
South Korean exports expanded at a much faster pace in the first month of 2021, Driven by strong
demand from major trading parts and underpinned by crucial sales of chips, cars and mobile devices.

The iShares MSCI Japan ETF seeks to track the investment results of an index composed of Japanese
equities. Vaccination rate in Japan is improving strongly. Therefore, private consumption is expected to
improve significantly in second half of 2021.
Chinese GDP growth is expected at 8% and 6% for 2021E-202E respectively. Moreover, it also be
forecasted at 6% level in the long-run for a decade.
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High watermark concept is applied as protective mechanism for
the investors ( Hurdle Rate 0%, Performance Fee 10% )

NAVPU (net mgmt. fee) = 14.76

Highwater mark/Unit = 14.58

NAV/UNIT

NAVPU (net mgmt. fee) = 13.32

+30%

Highwater mark/Unit = 12.99

+35%

10%*(14.76-12.99)*Unit

-10%

Year-1: MPAM would earn
20% of profits only if
total annual profit
exceeds the hurdle rate
10%*(13.32-10.00) * Unit

10.00

Year-3: MPAM would only
earns performance fees on
incremental profits above the
highwater mark and then only
to the extent that incremental
profits exceed the hurdle rate

Year 1

NAVPU (net mgmt. fee) 11.50
Year-2: MPAM would earn no
additional profits until total portfolio
value recoups incremental losses (i.e.
erases the highwater mark deficit) and
exceeds the highwater mark

Year 2

Year 3

Note: (*) Highwater mark is reset every time performance fee is paid out
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Biographies
Piyaporn Montien
Piyaporn Montien is a lead fund manager of Merchant Partners Asset Management. She holds experience in finance industry over 16
years and have been a part of several leading securities and listed companies. Prior joining the firm, she worked as a private fund
manager and worked in bottom-up stock selection, doing thorough and deep analysis for each industry and studying the individual
attributes of a company. Piyaporn obtained a Master degree in Economics from National Institute of Development Administration..

Julaluck Choochuay
Julaluck Choochuay is a fund manager for Thai equity. She is responsible for overseeing all aspect of Thai equity investment team
including portfolio management, research and trading. She has over 7 years of experience specializing in portfolio management and
investment analysis. Julaluck obtained a Master of Science in Finance from Chulalongkorn University.

Jittipong Meepien
Jittipong Meepien is a fund manager for global asset allocation. He is a professional fund manager with years of experience and
specialist for multi-asset foreign investment (fixed income and equity) as well as alternative investment such as REITs. He is responsible
for strategic and tactical asset allocation on active investment basis. Jittipong obtained an MSc Investment & Finance from University
of Strathclyde.

Vuthiphong Boonyanantkij
Vuthiphong Boonyanantkij is a fund manager for Thai equity. He is responsible for Thai equity investment and using the bottom-up
investing approach that focus on a specific company and its fundamentals. He is skilled in mid – small cap companies that offer
attractive growth potential. Vuthiphong obtained a Master of Economic from Chulalongkorn University.

Watcharin Duangsang
Watcharin Dungsang is a fund manager for global asset allocation and high growth equity funds. He is a professional fund manager
with a pass of all 3 levels of Certified Investment and Securities analyst (CISA) license and a specialist for multi-asset foreign investment
(fixed income and ETFs). He is responsible for strategic and tactical asset allocation on an active investment basis. Watcharin
obtained Bachelor’s degree in Economics Thammasat University, first-class honors.
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Biographies
Prakit Siriwattakage
Prakit Siriwattakage is a strategist of Merchant Partners Asset Management. He holds experience as equity and derivative strategist
as well as technical analyst. Prior joining the firm, he spent 4 years at Kasikorn Securities Public Company Limited and 6 years at
Asia Plus Securities Company Limited where he was a strategist. Additionally, he was a special lecturer for strategic investment for
National Institute of Development Administration, Thailand and other colleagues such as Business school, University of the Thai
Chamber of Commerce and Rangsit University. He obtained a Master of Science Program in Applied Management from National
Institute of Development Administration and a Master of Engineering in Civil Engineering from King Mongkut's University of
Technology. He earned IAA Awards for Analysts in 2013 and 2014 for Best Technical Analyst and Popular Analyst from Money
Channel in 2015.

Siwapon Santanapipat, CFA
Siwapon joined Merchant Merchant Partners Asset Management in 2020 where she is responsible for formulation of global asset
allocation, mutual fund selections and wealth management research. She has over 10 years’ experience in financial market
specialist in investment research and portfolio management of multi-asset strategies. Siwapon holds a M.Sc. in Investment
Management from Cass Business School.
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Contact Us
2nd and 25th floor, Charn Issara Tower 1,
Rama 4 Road Suriyawong Subdistrict,
Bangrak District, Bangkok 10500

Disclaimer
Investment in private fund differs from general funds. It may involve greater investment risks and complexity. Even though the investor may have
investment experience in capital markets, the investor must understand that the resulting investment value could be more or less than the original
principal invested.

Past performance is not an indication of future performance. Information appearing on this factsheet has been carefully prepared and collected from
the SET, Bloomberg and internal resources in order to provide maximum accuracy. It is current only as of the date on which it is issued and may no
longer be true or complete when read by the investor. Any opinions expressed in this document are also subject to change without notice.

Please refer to other relevant product documentation and seek advice from a financial advisor regarding the suitability of this product by

understanding the investment features, relevant risks and specific conditions of this fund before making any investment decision.

This document is for the purpose of dissemination of general information. It is not considered as an investment advice, offer, or solicitation to enter into
any transaction.
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