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มุมมองผลกระทบของ COVID-19 ต่อเศรษฐกิจและตลาดทุน 
บลจ. พรนิซเิพลิ ไดต้ดิตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างใกลช้ดิ และไดป้ระเมนิผลกระทบเบือ้งตน้ ดงันี้ 

1.ผลกระทบต่อเศรษฐกจิไทย – คาดว่ากระทบมากในช่วงครึง่ปีแรก เนื่องจากเศรษฐกจิไทยพึง่พา “การท่องเทีย่ว” เป็นหนึ่งใน
เครื่องยนต์ขบัเคลื่อนหลกั โดยภาคการท่องเที่ยวได้รบัผลกระทบทัง้จากนักท่องเที่ยวจนี (สดัส่วน 1 ใน 3 ของนักท่องเที่ยว
ทัง้หมด) และจากนักท่องเที่ยวจากชาติอื่นที่ชะลอหรอืระงบัการเดินทาง ทัง้นี้ ส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ (สศช.) ได้ปรบัลดคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในปีนี้ลงเหลือ 1.5-2.5% จากเดิม 2.7-3.7% สาเหตุ
ส าคญัมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างไรก็ดี คาดว่าตวัเลข GDP จะไม่ถึงข ัน้ติดลบ และคาดว่าสถานการณ์จะ 
ฟ้ืนตวัไดใ้นช่วงครึง่ปีหลงั 

2.ผลกระทบต่อสุขภาพ - ยงัอยู่ในวงจ ากดั เนื่องจากรฐับาลและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งไดอ้อกมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดได้
เรว็ และยงัไม่มกีรณี Super Spreader (ดงัเช่นในเกาหลใีต้) ท าให้ตวัเลขผู้ติดเชื้อล่าสุดมีจ านวน 40 คน รกัษาหายและกลบั
บ้านได้แล้ว 22 คน อย่างไรก็ดี ยงัมคีวามเสี่ยงที่การแพร่ระบาดในไทยจะเข้าสู่ระยะที่  3 จึงยงัคงต้องติดตามสถานการณ์ 
อย่างใกลช้ดิ 

3.ผลกระทบต่อตลาดทุน - ในระยะแรก ตลาดหุ้นจนีและหลายประเทศในเอเชยีปรบัลงแรง แต่ตลาดหุน้จนีฟ้ืนตวัเรว็หลงัจาก
ตวัเลขยอดผูต้ดิเชือ้ใหม่ในจนีเริม่ลดลง ในระยะต่อมา เมื่อมจี านวนผูต้ดิเชือ้เพิม่ขึน้ในหลายประเทศ ตลาดหุน้ทัว่โลกปรบัตวัลง
อกีระลอก ทัง้นี้ ตลาดหุ้นไทยเป็นหนึ่งในตลาดที่ปรบัลงมากที่สุด โดยผลตอบแทน YTD (ณ วนัที่ 26 ก.พ. 2020) ของ SET 
Index อยู่ที ่-13.5% 
 

ในภาวะเช่นนี้ บลจ. พรนิซเิพลิ มมีุมมองต่อสนิทรพัยแ์ต่ละกลุ่มและมแีผนรองรบั ดงันี้ 

1.ตราสารหนี้ – ผู้จดัการกองทุนได้เพิม่ Duration ของพอร์ตตราสารหนี้ตัง้แต่ช่วงปลายปี 2019 จงึได้รบัผลบวกจากทศิทาง
อตัราผลตอบแทน (Yield) ทีป่รบัลง ท าใหม้ลูค่าตลาดของพนัธบตัรและหุน้กูป้รบัตวัขึน้ 

2.ตราสารทุน – ผู้จดัการกองทุนได้เพิม่สดัส่วนเงนิสดและสนิทรพัย์สภาพคล่องในช่วงเดอืน ม.ค. 2020 จากปกต ิ3-5% เป็น  
8-10% ท าให้พอรต์ปรบัลงน้อยกว่าดชันีอ้างองิ และช่วยให้มกีระแสเงนิสดไวร้อลงทุนในหุ้นคุณภาพดทีี่มรีาคาปรบัลงต ่ากว่า
ปัจจยัพืน้ฐาน 

3.สนิทรพัย์ทางเลอืก (Property Funds/REITs/Infrastructure Funds) – ผู้จดัการกองทุนมนีโยบายเน้นลงทุนในสนิทรพัย์ที่มี
คุณภาพดี มีอัตราการเช่าสูง และรายได้ค่าเช่ามัน่คง โดยเน้นกลุ่ม Logistics, Data Centers, Office และ Infrastructures  
ซึ่งล้วนเป็นกลุ่มที่ได้รบัผลกระทบน้อยต่อภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตวั และแทบไม่ได้รบัผลกระทบจาก COVID-19  พร้อมกบั
หลกีเลีย่งกลุ่มโรงแรมซึ่งไดร้บัผลกระทบโดยตรงจาก COVID-19 แม้ความกงัวลเรื่องไวรสัจะท าให้ตลาดปรบัลงบ้าง แต่กลุ่ม
สนิทรพัยท์างเลอืกยงัให้ผลตอบแทน YTD ดกีว่า SET Index และการปรบัฐานของตลาดในรอบนี้นับเป็นจงัหวะดใีนการทยอย
ลงทุนเพิม่ใน REITs คุณภาพดทีีม่รีาคาถูกลง 

 

 
ขอ้สงวนสทิธิ ์1.เอกสารฉบบันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อเผยแพร่ขอ้มูล/ความเหน็/ค าแนะน าตามมุมมองของบรษิทัจดัการเป็นการทัว่ไป ซึ่งมไิดเ้ป็นการรบัประกนัหรอืรบัรองความถูกต้องแต่อย่างใด โดยไม่มุ่งหมายใหถ้ือเป็นค าเสนอหรอืการเชญิชวน
ใหบุ้คคลใดท าการซื้อและ/หรอืขายผลติภณัฑด์า้นการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในในเอกสารฉบบันี้ และไม่ถอืเป็นการใหค้ าปรกึษาหรอืค าแนะน าเกี่ยวกบัการท าธุรกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผลติภณัฑด์า้นการลงทุนของบรษิทัต่าง ๆ ตามที่
ระบุไวใ้นเอกสารนี้แต่อย่างใด นักลงทุนควรใชว้จิารณญาณในการตดัสนิใจลงทุนดว้ยตนเอง บลจ.ขอปฏเิสธความรบัผดิทัง้ปวงทีเ่กดิหรอือาจเกดิขึน้ นักลงทุนสามารถตดิต่อบลจ.เพื่อขอค าแนะน าเป็นการเฉพาะเจาะจงไดทุ้กวนัท าการ 2.บลจ.ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเผยแพร่/ท าซ ้า/ดดัแปลง บางส่วนหรอืทัง้หมดในเอกสารฉบบันี้ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
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ค าแนะน าการลงทุน 

บลจ. พรินซิเพิล ได้แนะน าผู้ลงทุนตัง้แต่ต้นปี  2020 ว่า หนึ่ งในธีมลงทุนของปีนี้  คือ Risk Velocity ซึ่งเป็นภาวะที ่
ราคาสนิทรพัย์กบัทศิทางเศรษฐกจิไม่ไปด้วยกนั ท าใหต้ลาดหุ้นผนัผวนมากขึ้น และผนัผวนดว้ยอตัราเร่งที่สูงขึน้ เครื่องมอืที ่
เราสามารถใชล้ดความเสีย่งทีเ่กดิจากความผนัผวนของตลาดได้ คอื การกระจายเงนิลงทุน (Diversification) จงึขอย ้าค าแนะน า
ให้ผู้ลงทุนจัดพอร์ตแบบกระจายเงินลงทุนในหลายสินทรัพย์  โดยมีตัวอย่างการจัดพอร์ตของกองทุน  PRINCIPAL 
iBALANCED* ที่กระจายใน 5 กลุ่มสนิทรพัย์ ได้แก่ ตราสารหนี้ไทย, หุ้นไทย, หุ้นต่างประเทศ, อสงัหารมิทรพัย์ และทองค า 
ท าให้ผลการด าเนินงานยอ้นหลงัของดชันี YTD (ณ วนัที่ 31 ม.ค. 2020) อยู่ที่ 0.20% (ผลการด าเนินงานยอ้นหลงั YTD ของ
ดชันีอ้างองิ 0.28% โดยมดีชันีอ้างองิคอื GovBond 1-3Yrs NTR Index 40.00% + SET TRI Index 15.00% + M1WO index 
adjusted with FX hedging cost 15.00% + Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 5.00% + SET PF&REIT TRI 
Index 12.50% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 12.50)เทียบกบัผลตอบแทนของ SET Index ในช่วง
เดยีวกนัที ่-4.11% (แหล่งขอ้มลู: ThaiBMA, The Stock Exchange of Thailand, Bloomberg, BOT, MorningStar Direct) 
 

นอกจากนี้ บลจ. พรนิซเิพลิ ขอแนะน าให้ผูล้งทุนตดิตามสถานการณ์อย่างใกลช้ดิ แต่ไม่ควรตกใจ เพราะมหีลายเหตุการณ์ใน
อดตีทีค่วามตกใจกลวั (Fear) ท าใหต้ลาดหุน้ลงแรง มหีุน้หลายตวัทีไ่ม่ไดร้บัผลกระทบใด ๆ จากเหตุการณ์นัน้โดนขายไปดว้ย 

 สถานการณ์แบบนี้จงึน่าจะเป็น “โอกาส” การเขา้ลงทุนในหุน้ปัจจยัพืน้ฐานดทีีร่าคาถูกกว่าเดมิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer 
เอกสารฉบบันี้จดัท าขึ้นเพื่อวตัถุประสงค์ในการเผยแพร่ขอ้มูลเป็นการทัว่ไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นค าเสนอหรอืการเชิญชวนให้บุคคลใดท าการซื้อ และ/หรือขายผลิตภณัฑ์ด้านการลงทุน
ประเภทต่าง ๆ ตามทีป่รากฏในเอกสารฉบบันี้ และไม่ถอืเป็นการใหค้ าปรกึษาหรอืค าแนะน าเกีย่วกบัการท าธุรกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผลิตภณัฑด์า้นการลงทุนของบรษิทัต่าง ๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นเอกสาร
นี้แต่อย่างใด / แมบ้รษิทัจดัการจะไดใ้ชค้วามระมดัระวงัตามสมควรเพื่อใหข้อ้มูลดงักล่าวมคีวามถูกตอ้ง และตรงกบัวตัถุประสงคข์องการจดัท าเอกสารนี้ บรษิทัจดัการและพนักงานของบรษิทัจดัการ
ไม่มคีวามรบัผดิและจะไม่รบัผดิส าหรบัความผดิพลาดของขอ้มูลใด ๆ ที่เกดิขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม รวมทัง้จะไม่รบัผดิส าหรบัการกระท าใด ๆ ที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของความเหน็หรอืขอ้มูลที่
ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบบันี้ บรษิทัจดัการไม่ได้ให้ค ารบัรองหรอืรบัประกนัไม่ว่าโดยชดัแจ้งหรอืโดยปรยิายเกี่ยวกบัความถูกต้อง แม่นย า น่าเชื่อถือ ทนัต่อเหตุการณ์หรอืความสมบูรณ์ของขอ้มูล
ดงักล่าวในกรณีใด ๆ ทัง้สิ้น / บริษัทจดัการขอปฏิเสธความรบัผดิทัง้ปวงที่เกิดหรืออาจเกิดขึ้นในทุกกรณี ทัง้นี้ความเห็นบทวเิคราะห์หรอืการคาดคะเนต่าง ๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือผลการ
ด าเนินงานในอนาคตที่ปรากฏในเอกสารนี้ ไม่ถือเป็นเครื่องยนืยนั และอาจแตกต่างจากเหตุการณ์หรอืผลประกอบการที่เกดิขึ้นจรงิได้ / ส าหรบันักลงทุนที่ต้องการทราบขอ้มูลหรอืรายละเอยีด
เพิม่เตมิหรอืรบัหนังสอืชีช้วน สามารถตดิต่อบรษิจัดัการหรอืผูด้ าเนินการขายทีท่่านใหบ้รกิาร 

ขอ้สงวนสทิธิ ์1.เอกสารฉบบันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อเผยแพร่ขอ้มูล/ความเหน็/ค าแนะน าตามมุมมองของบรษิทัจดัการเป็นการทัว่ไป ซึ่งมไิดเ้ป็นการรบัประกนัหรอืรบัรองความถูกต้องแต่อย่างใด โดยไม่มุ่งหมายใหถ้อืเป็นค าเสนอหรอืการเชญิชวน
ใหบุ้คคลใดท าการซื้อและ/หรอืขายผลติภณัฑด์า้นการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในในเอกสารฉบบันี้ และไม่ถอืเป็นการใหค้ าปรกึษาหรอืค าแนะน าเกี่ยวกบัการท าธุรกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผลติภณัฑด์า้นการลงทุนของบรษิทัต่าง ๆ ตามที่
ระบุไวใ้นเอกสารนี้แต่อย่างใด นักลงทุนควรใชว้จิารณญาณในการตดัสนิใจลงทุนดว้ยตนเอง บลจ.ขอปฏเิสธความรบัผดิทัง้ปวงที่เกดิหรอือาจเกดิขึน้ นักลงทุนสามารถตดิต่อบลจ.เพื่อขอค าแนะน าเป็นการเฉพาะเจาะจงไดทุ้กวนัท าการ 2.บลจ.ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเผยแพร่/ท าซ ้า/ดดัแปลง บางส่วนหรอืทัง้หมดในเอกสารฉบบันี้ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

*ค าเตือน:  
1. เดมิชื่อกองทุน CIMB-Principal Balanced Income Fund, การเปลีย่นชื่อกองทุนมผีลวนัที ่10 Jun 2019  
2. ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน 
3. ผูล้งทุนต้องศกึษาขอ้มูลของกองทุนรวม โดยเฉพาะอย่างยิง่นโยบายการลงทุน ความเสีย่ง  และผลการด าเนินงาน ของกองทุนรวมทีเ่ปิดเผยไวใ้นแหล่งต่าง ๆ หรอืใหข้อขอ้มูลจากเจา้หน้าทีก่่อนการตดัสนิใจลงทุน 
4. กองทุนมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมคีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรอืไดร้บัก าไร จากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืได้รบัเงนิคนืต ่ากว่าทุนเริม่แรกได/้บรษิทัจดัการใชส้ญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อ

เป็นเครื่องมอืในการป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นของกองทุน (Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน 
5. ผูล้งทุนควรศกึษาผลการด าเนินงานของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดของกองทุนใน https://www.principal.th/th/mutual-fundth ก่อนตดัสนิใจลงทุน  
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