Education:
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the Netherlands (Royal Thai Government Scholarship)
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• Chief Investment Officer, Principal Asset Management Co., Ltd.
• President, CFA Society Thailand
• Founder of ‘Invest Like A Pro’ FB Page
• Author of ‘Invest Like a Pro’ and ‘Career in Finance’
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ภาวะทีร่ าคาสินทรัพย์กบั ทิศทางเศรษฐกิจไม่ไปด้วยกัน ทาให้ตลาดหุน้ ผันผวนมากขึน้ และผันผวนด้วยอัตราเร่งทีส่ งู ขึน้

Fund Flows จาก ETFs มีสว่ นทาให้ตลาดหุน้ ผันผวนมากขึน้

การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกเกิดจากภาคการผลิต แต่ภาคบริการ โดยเฉพาะกลุม่ เทคโนโลยี ยังโตดีและมีการจ้างงานมากขึ้น

นักลงทุนทัวโลกให้
่
ความสาคัญกับความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล มากขึน้
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ทวีปเอเชีย โดยเฉพาะจีนกับอินเดีย กาลังทวงคืนความเป็ นมหาอานาจทางเศรษฐกิจของโลก
History of World GDP (PPP = Purchasing Power Parity)
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Xi Jinping ประกาศในวันรับตาแหน่งว่า จีนจะเป็ นประเทศพัฒนาแล้วในปี 2049 และเป็ นผูน้ าด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะ Robots และ A.I.

IMF คาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ญีป่ ่ นุ และจีน จะโตช้าลง แต่เศรษฐกิจประเทศเกิดใหม่ (Emerging Markets) จะฟื้ นตัวดีขน้ึ

Source: IMF World Economic Outlook, Data as of 13 Jan 2020

Sanders กับ Warren มีนโยบายลดความเหลื่อมล้าแบบสุดโต่ง ส่วน Biden กับ Buttigieg เป็ นแนวทางสายกลางมากกว่า

Do you support …

Sanders (78)

Warren (70)

Biden (77)

Buttigieg (37)

Yes

Yes

No, but adjust taxes on
capital gains

Yes

Raising federal corporate tax rate
above the current 21%?

Yes, return to 35%

Yes, return to 35%

Yes, somewhere
between 21% and 35%

Yes, return to 35%

Breaking up big tech companies?

Yes

Yes

Is the FED Fund Rate too high?

Yes

Tax on assets held by the
wealthiest Americans?

Open to it – strengthen antitrust enforcement
FED should be independent

▪
▪
▪
▪
Source: The Washington Post and BBC https://www.washingtonpost.com/graphics/politics/policy-2020/ , Data as of 5 Feb 2020

จานวน New Cases นอก Hubei และ นอกจีน เริม่ ลดลง แสดงให้เห็นว่ามาตรการ Travel Ban น่าจะได้ผล

เชื่อว่าความกังวลจะคลีค่ ลายเมื่อ
จานวนผูต้ ดิ เชือ้ เริม่ ทรงตัวหรือลดลง

Source: Credit Suisse, Data as of 4 Feb 2020

แม้เศรษฐกิจโลกมีทศิ ทางชะลอตัว แต่ 2019 เป็ นปี ทส่ี นิ ทรัพย์ลงทุนให้ผลตอบแทนดีมากเกือบทุกกลุม่
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คาดว่าทิศทางดอกเบีย้ ยังอยูใ่ นระดับต่าทัวโลก
่
การลงทุนใน REIT จึงให้ผลตอบแทนเงินปั นผลทีน่ ่าสนใจ

Source: Principal Global Real Estate Securities Presentation, data as of 30 Jun 2019

การเติบโตของกลุ่มเทคโนโลยีจะเป็ นปั จจัยผลักดันตลาดอสังหาฯทีเ่ กีย่ วข้องในอนาคต
การเติ บโตใน E-Commerce
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การเพิ่ มขึน้ ของงานด้านเทคโนโลยี

การเติ บโตในการใช้ข้อมูล Internet
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**Source: Cisco Visual Networking Index White Paper, data as of 30 Sep 2019
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Office

ในระยะสัน้ ผลตอบแทนของ REITs มีความผันผวนเหมือนหุน้ แต่ในระยะยาว จะมีพฤติกรรมคล้ายการลงทุนใน Physical Assets

Source: PGI: Why REITs, why Principal?, data as of 30 Jun 2019

ปี 2019 ตลาด Asia-Pacific REITs ปรับตัวขึน้ จาก Bond Yield ทีอ่ ยูใ่ นระดับต่า

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) ดังนัน้ หากมีปัจจัยลบทีส่ ่งผลกระทบต่อการลงทุน ดังกล่าวผูล้ งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจานวนมาก

จุดเด่นกองทุน

โอกาสลงทุน
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เน้นทา Company Visit
เพือ่ เลือกลงทุนแบบ
Bottom-up Stock Selection

สร้างรายได้สมา่ เสนอทีมบริหารกองทุ
นตราสารหนี
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าเนินงานดี้ สม่าเสมอ
คุ
ณ
ภาพ
ได้
ร
บ
ั
รางวั
ล
ษัทดอันดับ
โดยสามารถจ่ายปั นผลเฉลีย่
ได้รบั บริ
การจั
จัดการกองทุนยอดเยี่ยม

สูงกว่า 5% ต่อปี ประเภทการลงทุนตราสารหนี
้
Morningstar
จากจาก
Morningstar
ในช่วงปี 2014 - 2018ภายในประเทศ
Thailand ทั้งในปี 2018 และ 2019

กองทุน PRINCIPAL iPROP-R และ PRINCIPAL iPROPRMF
ได้รบั การจัดอันดับ Morningstar Rating 5ดาว
Source: Principal Asset Management and www.morningstarthailand.com *Morningstar Rating as of 31 Dec 2019 **เดิมชื่อกองทุน CIMB-Principal Property Income Fund การเปลีย่ นชื่อกองทุนมีผลวันที่ 10 Jun 2019
คาเตือน:ผูล้ งทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสิ นค้า(กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสิ นใจลงทุน/ กองทุนนี้ ลงทุนกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมอหังหาริ มทรัพย์ (Property Sector Fund) ดังนัน้ หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผูล้ งทุนอาจสูญเสียเงิ นลงทุนจานวนมาก/ กองทุนมี
นโยบายลงทุนในต่างประเทศ ผูล้ งทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รบั กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รบั เงิ นคืนตา่ กว่าเงิ นทุนเริ่ มแรกได้/บริ ษทั จัดการใช้สญ
ั ญาซื้อขายล่วงหน้ าเพื่อเป็ นเครื่องมือในการป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) ขึน้ อยู่กบั ดุลยพิ นิจของผูจ้ ดั การกองทุน ผูล้ งทุนควรศึกษา
การจ่ายเงิ นปันผลของหน่ วยลงทุนแต่ละชนิ ดของกองทุน ได้ที่ https://www.principal.th/th/mutual-fundth / ผลการดาเนินงานในอดีตมิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต/ เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทาขึน้ ตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของสมาคมบริษ ัทจัดการลงทุน/
Copyright @ 2018 บริษทั มอร์นิ่งสตาร์ รีเสริช์ ประเทศไทย สงวนลิขสิทธิ ข้อมูลทีป่ ระกอบในเอกสารนี้ : (1) เป็ นกรรมสิทธิ ์ของบริษทั มอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผูใ้ ห้บริการข้อมูล (2) บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการทาซ้ า หรือเผยแพร่ (3) บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่รบั ผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ทุกกรณีจากการ
นาข้อมูลไปใช้อา้ งอิง ผลการดาเนินงานในอดีตมิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) ดังนัน้ หากมีปัจจัยลบทีส่ ่งผลกระทบต่อการลงทุน ดังกล่าวผูล้ งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจานวนมาก

บริหารโดยทีมผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก พร้อมด้วยความร่วมมือกับทีม Principal ในระดับภูมภิ าค
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BA, U of Western Australia
25 years experience

Win
Phromphaet, CFA

Prapot
Uancharoenkul

Thana
Sheanakul, CFA

Chief Investment Officer

Head of Alternative
Investments

Fund Manager

Education
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Jeffrey Chong
Senior Portfolio Manager
Principal Asset Management (S)
BA Econ, NUS
26 years experience
Serene Chng, CFA
Senior Portfolio Manager
Principal Asset Management (S)
BBA (1st Class Honor), NUS
19 years experience

คำเตือน: ผูล้ งทุนควรทำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และควำมเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน/ กองทุนมีนโยบำยลงทุนในต่ำงประเทศ กองทุนอำจมีควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน ผูล้ งทุนอำจขำดทุนหรื อได้รับกำไร จำกอัตรำ
แลกเปลี่ยน/หรื อได้รับเงินคืนต่ำกว่ำทุนเริ่ มแรกได้ / มีกำรลงทุนในต่ำงประเทศบำงส่วนซึ่งจะไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนจึงมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ บริ ษทั จัดกำรอำจลงทุนในสัญญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน (
โดยขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริ ษทั จัดกำร ผูล้ งทุนอำจจะขำดทุนหรื อได้รับกำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน/หรื อได้รับเงินคืนต่ำกว่ำเงินทุนเริ่ มแรกได้
***กองทุนรวมดังกล่ำวอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำคำขออนุมตั ิจดั ตั้งและจัดกำรกองทุนจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.***

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) ดังนัน้ หากมีปัจจัยลบทีส่ ่งผลกระทบต่อการลงทุน ดังกล่าวผูล้ งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจานวนมาก

ในช่วง 6 ปี ทผ่ี ่านมา กองทุนสามารถจ่ายผลตอบแทนเงินปั นผลเฉลีย่ กว่าปี ละ 5% และได้รบั การจัดอันดับ 5 ดาว จาก Morningstar Thailand
*









Historical Dividend Yield of PRINCIPAL iPROP
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กองทุน PRINCIPAL iPROP-R และ PRINCIPAL iPROPRMF
ได้รบั การจัดอันดับ Morningstar Rating 5ดาว

Source: Principal Asset Management and www.morningstarthailand.com *Morningstar Rating as of 31 Dec 2019 **เดิมชื่อกองทุน CIMB-Principal Property Income Fund การเปลีย่ นชื่อกองทุนมีผลวันที่ 10 Jun 2019
คาเตือน:ผูล้ งทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสิ นค้า(กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสิ นใจลงทุน/ กองทุนนี้ ลงทุนกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมอหังหาริ มทรัพย์ (Property Sector Fund) ดังนัน้ หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผูล้ งทุนอาจสูญเสียเงิ นลงทุนจานวนมาก/ กองทุนมี
นโยบายลงทุนในต่างประเทศ ผูล้ งทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รบั กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รบั เงิ นคืนตา่ กว่าเงิ นทุนเริ่ มแรกได้/บริ ษทั จัดการใช้สญ
ั ญาซื้อขายล่วงหน้ าเพื่อเป็ นเครื่องมือในการป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) ขึน้ อยู่กบั ดุลยพิ นิจของผูจ้ ดั การกองทุน ผูล้ งทุนควรศึกษา
การจ่ายเงิ นปันผลของหน่ วยลงทุนแต่ละชนิ ดของกองทุน ได้ที่ https://www.principal.th/th/mutual-fundth / ผลการดาเนินงานในอดีตมิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต/ เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทาขึน้ ตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของสมาคมบริษทั จัดการลงทุน/

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) ดังนัน้ หากมีปัจจัยลบทีส่ ่งผลกระทบต่อการลงทุน ดังกล่าวผูล้ งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจานวนมาก

กองทุนมีระดับความเสีย่ งต่า (วัดด้วย Maximum Drawdown) เมื่อเทียบกับดัชนีอา้ งอิง

Source: Principal Asset Management data as of 31 Dec 2019 **เดิมชื่อกองทุน CIMB-Principal Property Income Fund การเปลีย่ นชื่อกองทุนมีผลวันที่ 10 Jun 2019
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Keppel DC REIT (KDCREIT)
Data Center REIT แห่งเดียวทีจ่ ดทะเบียนในเอเชีย
THB 82 bn
Market Cap.

29%
Gearing Ratio

18 Data Centers

3.2%
Yield

7.7 Years
WALE

93.6%
Occupancy Rate

Netlink Trust (NETLINK)

ผูร้ บั สัมปทานในการวางโครงข่ายใยแก้วนาแสง (Fibre Optic Cable) ทัวประเทศสิ
่
งคโปร์
THB 88 bn
Market Cap.

21%
Gearing Ratio

1.4 m residential
fibre connections

5%
Yield

30 years
WALE

100%
Occupancy Rate

Keppel Pacific Oak US REIT (KORE)
ลงทุนในอาคารสานักงานในประเทศสหรัฐฯ และเน้นกลุม่ ผูเ้ ช่าในกลุม่ เทคโนโลยี
THB 22 bn
Market Cap.

37%
Gearing Ratio

13 Freehold
Office in USA

7.7%
Yield

4.3 Years
WALE

93.6%
Occupancy Rate

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) ดังนัน้ หากมีปัจจัยลบทีส่ ่งผลกระทบต่อการลงทุน ดังกล่าวผูล้ งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจานวนมาก

การลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก และ สัดส่วนการลงทุน
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จุดเด่นกองทุน
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อสังหาริ มทรัพย์คณ
ุ ภาพดี
ทีม่ รี ายได้คา่ เช่ามันคง
่
ทัวโลก
่

บริหารโดยทีมงานคุณภาพ

ทีมงาน on-the-ground
ใน 4 ทวีปหลัก เพือ่ ติดตาม
ภาวะตลาดอย่างใกล้ชดิ

ผลการดาเนินงานดีสม่าเสมอ
Principal
Real Estate
้ Investors
ทีมบริหารกองทุ
นตราสารหนี
ัท
ได้รบั การจัดอันดับ คุณภาพ ได้รับรางวัลได้บริรบั ษรางวั
ล
จัดการกองทุนยอดเยี่ยม
Lipper
Fund Awards
2018
 ประเภทการลงทุ
้
นตราสารหนี
สาหรั
บผลการดาเนินงาน
จาก
Morningstar
จาก Morningstar ภายในประเทศ
Thailand ทั้งในปี 2018 และ 2019
10 ปี ยอ้ นหลัง

กองทุน Master Fund
ได้รบั การจัดอันดับ Morningstar Rating 4 ดาว

กองทุน Master Fund ได้รบั รางวัล Lipper Award
สาหรับผลการดาเนินงาน 10 ปี ยอ้ นหลัง
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ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รบั กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น/หรือได้รบั เงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้/ ผูล้ งทุนต้องศึกษาข้อมูลของกองทุนรวม โดยเฉพาะอย่างยิง่ นโยบายการลงทุน ความเสีย่ ง และผลการดาเนินงาน ของกองทุนรวมทีเ่ ปิ ดเผยไว้ในแหล่งต่างๆ หรือให้ขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่กอ่ นการตัดสินใจลงทุน/ ผลการดาเนินงานในอดีตมิได้เป็ นสิง่
ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต/ เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทาขึน้ ตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของสมาคมบริษทั จัดการลงทุน / Copyright @ 2018 บริษทั มอร์นิ่งสตาร์ รีเสริช์ ประเทศไทย สงวนลิขสิทธิ ข้อมูลทีป่ ระกอบในเอกสารนี้ : (1) เป็ นกรรมสิทธิ ์ของบริษทั มอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผูใ้ ห้บริการข้อมูล
(2) บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการทาซ้า หรือเผยแพร่ (3) บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่รบั ผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ทุกกรณีจากการนาข้อมูลไปใช้อา้ งอิง ผลการดาเนินงานในอดีตมิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

ตัวอย่างสินทรัพย์ที่ลงทุน

Invitation Homes ผูน้ าธุรกิจบ้านเช่าแบบ Full Service สาหรับ Single
Family มีบา้ นให้เช่ากว่า 80,000 หลัง อัตราการเช่าเฉลีย่ 95%

SEGRO PLC ผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน Logistics ในยุโรป ทีไ่ ด้รบั แรงหนุนจากการเติบโตของ
e-Commerce มีสนิ ทรัพย์รวม 400,000 ล้านบาท
อัตราการเช่าเฉลีย่ 95% และ อัตราผลตอบแทนเงินปั นผลเฉลีย่ 5.1%

Source: Principal Real Estate Investors Presentation, Data as of 30 Sep 2019
**เดิมชื่อกองทุน CIMB-Principal Global REITs Fund การเปลีย่ นชื่อกองทุนมีผลวันที่ 10 Jun 2019
คาเตือน: ผูล้ งทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงือ่ นไข ผลตอบแทน และความเสีย่ งก่อนตัดสินใจลงทุน / กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสีย่ งของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย/ กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น ผู้
ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รบั กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น/หรือได้รบั เงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้/ ผูล้ งทุนต้องศึกษาข้อมูลของกองทุนรวม โดยเฉพาะอย่างยิง่ นโยบายการลงทุน ความเสีย่ ง และผลการดาเนินงาน ของกองทุนรวมทีเ่ ปิ ดเผยไว้ในแหล่งต่างๆ หรือให้ขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่กอ่ นการตัดสินใจลงทุน/ ผลการดาเนินงานในอดีตมิได้เป็ นสิง่
ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต/ เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทาขึน้ ตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของสมาคมบริษทั จัดการลงทุน / Copyright @ 2018 บริษทั มอร์นิ่งสตาร์ รีเสริช์ ประเทศไทย สงวนลิขสิทธิ ข้อมูลทีป่ ระกอบในเอกสารนี้ : (1) เป็ นกรรมสิทธิ ์ของบริษทั มอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผูใ้ ห้บริการข้อมูล
(2) บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการทาซ้า หรือเผยแพร่ (3) บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่รบั ผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ทุกกรณีจากการนาข้อมูลไปใช้อา้ งอิง ผลการดาเนินงานในอดีตมิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
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กองทุน Master Fund ได้รบั รางวัล Lipper Award
สาหรับผลการดาเนินงาน 10 ปี ยอ้ นหลัง

▪
▪
▪
▪

ลงทุนในสินทรัพย์ทจ่ี บั ต้องได้
มีรายได้คา่ เช่าชัดเจน
เน้น Sector ทีม่ อี ตั ราการเช่าสูง
คาดหวังผลตอบแทนจากค่าเช่า 3-4% ต่อปี
และจากการเติบโตของค่าเช่า 4-5% ต่อปี

กองทุน Master Fund
ได้รบั การจัดอันดับ Morningstar Rating 4 ดาว

Source: Principal Asset Management and www.morningstarthailand.com *Morningstar Rating as of 30 Sep 2019 **เดิมชื่อกองทุน CIMB-Principal Global REITs Fund การเปลีย่ นชื่อกองทุนมีผลวันที่ 10 Jun 2019
คาเตือน: ผูล้ งทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงือ่ นไข ผลตอบแทน และความเสีย่ งก่อนตัดสินใจลงทุน / กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสีย่ งของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย/ กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น ผู้
ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รบั กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น/หรือได้รบั เงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้/ ผูล้ งทุนต้องศึกษาข้อมูลของกองทุนรวม โดยเฉพาะอย่างยิง่ นโยบายการลงทุน ความเสีย่ ง และผลการดาเนินงาน ของกองทุนรวมทีเ่ ปิ ดเผยไว้ในแหล่งต่างๆ หรือให้ขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่กอ่ นการตัดสินใจลงทุน/ ผลการดาเนินงานในอดีตมิได้เป็ นสิง่
ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต/ เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทาขึน้ ตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของสมาคมบริษทั จัดการลงทุน / Copyright @ 2018 บริษทั มอร์นิ่งสตาร์ รีเสริช์ ประเทศไทย สงวนลิขสิทธิ ข้อมูลทีป่ ระกอบในเอกสารนี้ : (1) เป็ นกรรมสิทธิ ์ของบริษทั มอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผูใ้ ห้บริการข้อมูล
(2) บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการทาซ้า หรือเผยแพร่ (3) บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่รบั ผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ทุกกรณีจากการนาข้อมูลไปใช้อา้ งอิง ผลการดาเนินงานในอดีตมิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

อัตราการว่างงานใน UK และ Europe ทรงตัวในระดับต่า

แนวโน้มการจ้างงานในกลุ่มพนักงานออฟฟิ ศ ยังคงเติบโตดี

Any forecast of data based on the opinions expressed herein are not guaranteed and such opinions and/or forecasted information may be subject to change without notice.

ตลาดออฟฟิ ศในยุโรป โดยเฉพาะ Berlin, Amsterdam, London มี Rent Growth 2-5% และอัตราการว่างต่ากว่า 7%

Any forecast of data based on the opinions expressed herein are not guaranteed and such opinions and/or forecasted information may be subject to change without notice.

ตลาดการลงทุน: ในยุโรป - เกือบทัง้ หมดเป็ นโครงการทีส่ ร้างเสร็จและมีผเู้ ช่าแล้ว ส่วนในเอเชีย - ส่วนใหญ่เป็ นโครงการทีก่ าลังก่อสร้าง

Any forecast of data based on the opinions expressed herein are not guaranteed and such opinions and/or forecasted information may be subject to change without notice.

Source: Principal Real Estate Investors Presentation

Source: Principal Real Estate Investors Presentation
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Source: Principal Asset Management and www.morningstarthailand.com *Morningstar Rating as of 31 Dec 2019 **Performance Data as of 31 Dec 2019 ***5-year Ranking based on AIMC Category, as of 31 Dec 2019



****เดิมชือ่ กองทุน CIMB-Principal Core Fixed Income Fund, CIMB-Principal FAM Fixed Income Fund, CIMB-Principal Strategic Income Fund, CIMB-Principal FAM Enhanced Equity Fund, CIMB-Principal Equity Dividend
Income Fund, CIMB-Principal Property Income Fund, CIMB-Principal Property Income Retirement Mutual Fund, CIMB-Principal Global REITs Fund, CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Equity Fund, CIMBPRINCIPAL FAM Global Equities Fund ตามลาดับ, การเปลีย่ นชือ่ กองทุนมีผลวันที่ 10 Jun 2019
คาเตือน:
1. ผูล้ งทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสีย่ งก่อนตัดสินใจลงทุน
2. ผูล้ งทุนต้องศึกษาข้อมูลของกองทุนรวม โดยเฉพาะอย่างยิง่ นโยบายการลงทุน ความเสีย่ ง และผลการดาเนินงาน ของกองทุนรวมทีเ่ ปิ ดเผยไว้ในแหล่งต่างๆ หรือให้ขอข้อมูลจากเจ้าหน้าทีก่ ่อนการตัดสินใจลงทุน
3. กองทุน PRINCIPAL FI ไม่ถกู จากัดความเสีย่ งด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทัวไปจึ
่ งเหมาะกับผูล้ งทุนทีร่ บั ผลขาดทุนระดับสูงเท่านัน้
4. กองทุน PRINCIPAL iPROP และ PRINCIPAL iPROPRMF ลงทุนกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) ดังนัน้ หากมีปัจจัยลบทีส่ ่งผลกระทบ ต่อการลงทุนดังกล่าวผูล้ งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจานวนมาก
5. กองทุน PRINCIPAL GREITs มีกองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
6. กองทุน PRINCIPAL APDI มีกองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศสิงคโปร์ ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
7. กองทุน PRINCIPAL iFIXED, SIF, iPROP, iPROPRMF, GREITs, APDI และ GEF มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น ผูล้ งทุนอาจขาดทุนหรือได้รบั กาไร จากอัตราแลกเปลีย่ น/หรือได้รบั เงินคืนต่ากว่า
ทุนเริม่ แรกได้/บริษทั จัดการใช้สญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อเป็ นเครื่องมือในการป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลีย่ นของกองทุน (Hedging) ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน
8. ผลการดาเนินงานในอดีตมิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต/เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทาขึน้ ตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของสมาคมบริษทั จัดการลงทุน
9. ผูล้ งทุนควรศึกษาผลการดาเนินงานของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดของกองทุนใน https://www.principal.th/th/mutual-fundth ก่อนตัดสินใจลงทุน
Copyright @ 2018 บริษทั มอร์นิ่งสตาร์ รีเสริช์ ประเทศไทย สงวนลิขสิทธิ ข้อมูลทีป่ ระกอบในเอกสารนี้ : (1) เป็ นกรรมสิทธิของบริ
ษทั มอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผูใ้ ห้บริการข้อมูล (2) บริษทั ขอสงวนสิทธิในการท
าซ้า หรือเผยแพร่ (3) บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์
์
์
ทีจ่ ะไม่รบั ผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ทุกกรณีจากการนาข้อมูลไปใช้อา้ งอิง ผลการดาเนินงานในอดีตมิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

