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จากสภาพเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกจิไทยปัจจุบันที่นับว่ายังมีโอกาส

เติบโตได้ โดยล่าสุดทาง International Monetary Fund (IMF) 

คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจโลกในปี 2019 จะยังเติบโตในระดับ 3.3% ต่อป ี

แม้กระนั้นก็ยังมีโอกาสทีปั่จจัยต่างๆ ทั้งประเด็นเร่ืองของการลาออก

จากสถานภาพการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักรฯ ที่

ยังคงยืดเย้ือ และไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน ประกอบกับประเด็นความขัดแย้ง

ทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน ที่ล่าสุดเมื่อวันที ่4 พ.ค. 2019 นาย

โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธบิดีสหรัฐฯ ได้ประกาศข้ึนภาษีน าเข้าจาก 10% 

เป็น 25% บนวงเงนิ 2 แสนล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ โดยจะให้เร่ิมมีผล

บังคับใช้นับตั้งแต่วนัศุกร์ที่ 10 พ.ค. 2019 เป็นต้นไป เพ่ือเร่งให้การ

เจรจาภาษีมคีวามคืบหน้า และได้ข้อสรุปที่รวดเร็วข้ึนหลังทางการจีนได้มี

การยกเลิกการเจรจาด้านภาษีกับสหรัฐฯไปในช่วงก่อนหน้า ท าให้ทางการ

จีนต้องเร่งให้มีการก าหนดการเจรจาทางการค้ากับสหรัฐฯ อีกคร้ังในวันพุธที่ 8 พ.ค. 2019 ทั้งนีเ้หตกุารณ์

ดังกล่าวก็ท าใหบุ้คคลจ านวนมากยังคงตั้งข้อสงสัยว่าประเด็นความขดัแยง้ทางการค้านี้จะสามารถได้ข้อสรุปใน

ระยะเวลาที่รวดเร็วตามทีน่ายโดนัลด์ ทรัมปต์ั้งใจหรือไม่ และหากตกลงกันได้จริง ข้อสรุปจะเป็นไปในทิศทางใด 

 

นอกจากนี้หากมองในด้านของราคาสินทรัพย์ทางการเงิน โดยสินทรัพย์ทางการเงินหลากหลายประเภทที่มีการ

ปรับตัวเพ่ิมข้ึนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จนท าให้ความน่าสนใจในเชิงมูลค่า ณ ปัจจุบัน ของสินทรัพย์ทางการเงิน

ในหลายๆ กลุ่มลดลง ก็นบัเป็นอีกปัจจัยที่ท าให ้บลจ.พรินซิเพิล (Principal Asset Management Co., Ltd.) 

เพ่ิมความระมดัระวังในการลงทุนมากข้ึน และกลยุทธ์การลงทุนทีเ่น้นกระจายความเส่ียงในการลงทุนด้วยวิธีการ

ลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายหรือการ Diversified เพ่ือลดโอกาสขาดทุนในภาวะที่ตลาดเกดิความผันผวน 

รวมถึงการจัดสรรเงินลงทุนบางส่วนเข้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีลักษณะ Defensive ซ่ึงมีโอกาสได้รับผลกระทบ

ดังกล่าวด้วยเช่นกัน  

 
Source: Principal Asset Management, as of 31 มี.ค. 2019 

 

Source: Principal Asset Management, as of 31 มี.ค. 2019 
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รายไดจ้ากค่าเช่า 

รายไดจ้ากดอกเบ้ียรบั 

หน่ึงในกองทุน Flagship ที่ บลจ.พรินซิเพิล เช่ือว่ามคีวามเหมาะสมกับภาวะตลาดในปัจจุบัน และแนะน าให ้    

นักลงทุนทยอยสะสมเพ่ือลงทุน คือ กองทนุเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟนัด์ CIMB-Principal 

Strategic Income Fund (CIMB-PRINCIPAL SIF)  โดยกองทุน CIMB-PRINCIPAL SIF  นี้เป็นกองทุนที่ถูด

จัดอยู่ในรูปแบบกองทุนผสม ซ่ึงกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนจะเน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่ลักษณะที่ค่อนข้าง 

Defensive หรือพูดอีกนัยหนึ่งคือ รายได้ของสินทรัพย์เหล่านี้จะได้รับผลกระทบเชิงลบจากปัจจัยด้านการเติบโต

ของเศรษฐกิจไม่มากนัก โดย ณ ปัจจุบันกองทนุ CIMB-PRINCIPAL SIF  จะเน้นลงทนุในสินทรัพยป์ระเภท   

ตราสารหนี้ ในอัตราส่วนประมาณ 60% และ สินทรัพย์ประเภท REITs ที่รายได้อยูใ่นรูปแบบค่าเช่า ในอัตราส่วน

ประมาณ 40 %  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Principal Asset Management, as of 31 มี.ค. 2019 

 

นอกจากนี้หากมองจากประวัติผลการด าเนนิงานในอดีต จะพบว่า สินทรัพย์ทั้งประเภทตราสารหนี้ และ REITs นั้น   

เปน็สินทรัพย์ที่มีประวัติความผันผวนของราคาที่ไมสู่งนัก โดยในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา สินทรัพย์ประเภทตราสารหนี้มีค่า

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.96 % (GovBond 1-3Yrs Index 50.00% + CorpBBBup 1-3Yrs Index 50.00%) 

และ REITs มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 4.91 % (SET PF&REIT TRI Index 50.00% + FSTREI TRI Index (THB) 

50.00%) ในขณะทีผ่ลตอบแทนของกองทุนนัน้มคีา่ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเพียง 1.92% และตลาดหุ้นไทยมีค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานในรอบ 1 ปีผ่านมาอยู่ที่  11.33 % (SET Index Total Return) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2019) 
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Source: Morningstar Thailand, as of 31 มี.ค. 2019 

 

 

หากมองในด้านของประวตัิผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุน CIMB-Principal Strategic Income Fund 

(CIMB-PRINCIPAL SIF) กองทุนดังกล่าวก็นับว่าเปน็กองทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดี โดยในปี 2018 กองทุน

สามารถสร้างผลตอบแทนรวมให้แก่นักลงทุน 2.27% ในขณะทีด่ัชนีหุ้นไทยติดลบ 8.08% จึงนับเป็นกองทุนที่เหมาะ

ส าหรับการสะสมของนักลงทุนที่รับความเส่ียงไดป้านกลาง นอกจากนี้จากประวัติผลการด าเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 

31 มี.ค. 2019 กองทุนยงัสามารถสร้างผลตอบแทนรวมให้แก่นักลงทุนมากถึง 6.66% ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา และ 

5.25% นับแต่จดัตั้งกองทุน  (19 พ.ค. 2016)  

 

ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 YTD ตั้งแต่จัดตั้งกองทนุ2 

ผลตอบแทนของ

กองทุน 

4.64% 3.88% 6.66% 4.64% 5.25% 

เกณฑ์มาตรฐาน* 5.07% 5.24% 7.92% 5.07% 6.29% 

Source: Principal Asset Management, as of 31 มี.ค. 2019 

*เกณฑม์าตรฐานที่ใช้ปัจจบัุน: GovBond Index 30.00% + MTMCorpBBBup Index 30.00% + SET PF&REIT 

TRI Index 20.00% + FSTREI TRI Index 20.00% (source: ThaiBMA , ThaiBMA , MorningStar Direct , 

MorningStar Direct) 

1% ต่อปี (Annualized Return) 

2 % ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจัดตั้งมาแล้ว 1 ปีข้ึนไป 
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Disclaimer: 

ผู้ลงทุนท าความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุน) เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน/ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลของกองทุน

รวม โดยเฉพาะอย่างย่ิงนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง  และผลการด าเนินงาน ของกองทุนรวมท่ีเปดิเผยไว้ในแหล่งต่าง ๆ หรือให้ขอข้อมูล

จากเจ้าหน้าท่ี ก่อนการตัดสินใจลงทุน/ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เปน็สิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต /บริษัทจัดการใช้สัญญาซ้ือ

ขายล่วงหน้าเพ่ือเปน็เคร่ืองมือในการปอ้งกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปล่ียนของกองทุน (Hedging) ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการ

กองทุน / กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปล่ียน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับก าไร จากอัตรา

แลกเปล่ียน/หรือได้รับเงินคืนต ่ากว่าทุนเร่ิมแรกได้/ เอกสารฉบับน้ีเพ่ือวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็น การท่ัวไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือ

เปน็ค าเสนือหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดท าการซ้ือ และ/หรือขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามท่ีปรากฎในเอกสารฉบับน้ี และไม่

ถือเปน็การให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าเก่ียวกับการท าธุรกรรมท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามท่ีระบุไว้ในเอกสารน้ี

แต่อย่างใด / แม้บริษัทจัดการจะได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพ่ือให้ข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้อง และตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดทา

เอกสารน้ี บริษัทจัดการและพนักงานของบริษัทจัดการไม่มีความรับผิดและจะไม่รับผิดส าหรับความผิดพลาดของข้อมูลใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนไม่ว่าด้วย

เหตุใดก็ตาม รวมท้ังจะไม่รับผิดสาหรับการกระท าใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนบนพ้ืนฐานของความเห็นหรือข้อมูลท่ีปรากฎอยู่ในเอกสารฉบับน้ี บริษัทจัดการ

ไม่ได้ให้ค ารับรองหรือรับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเก่ียวกับความถูกต้อง แม่นย า น่าเช่ือถือ ทันต่อเหตุการณ์หรือความสมบูรณ์

ของข้อมูลดังกล่าวในกรณีใด ๆ ท้ังสิ้น / บริษัทจัดการขอปฏิเสธความรับผิดท้ังปวงท่ีเกิดหรืออาจเกิดข้ึนในทุกกรณี ท้ังน้ีความเห็นบท

วิเคราะห์หรือการคาดคะเนต่าง ๆ เก่ียวกับเหตุการณ์หรือผลการด าเนินงานในอนาคตท่ีปรากฏในเอกสารน้ี ไม่ถือเป็นเคร่ืองยืนยัน และอาจ

แตกต่างจากเหตุการณ์หรือผลประกอบการท่ีเกิดข้ึนจริงได้ / สาหรับนักลงทุนท่ีต้องการทราบข้อมูลหรือรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือรับหนังสือช้ี

ชวน สามารถติดต่อบริษัจัดการหรือผู้ด าเนินการขายท่ีท่านให้บริการ 
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