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หนึ่งในธมีลงทนุทีแ่นะน าส าหรบัปี ค.ศ. 2020 
คอื Risk Velocity 

ซึง่คณุ Seema Shah หวัหน้าทมีกลยทุธข์อง 
Principal Global Investors ไดอ้ธบิายไวว้่า 

เป็นภาวะทีร่าคาสนิทรพัยก์บัทศิทางเศรษฐกจิ
ไมไ่ปดว้ยกนั ท าใหต้ลาดหุน้ผนัผวนมากขึ้น 

และผนัผวนดว้ยอตัราเรง่ทีส่งูขึน้

(ยุคท่ีความเส่ียงมีอตัราเรง่สูงขึน้)

สาเหตุหนึ่งทีท่ าใหต้ลาดหุน้ผนัผวนมากขึน้ คอื 
Exchange Traded Funds (ETFs)

จากขอ้มลูของตลาดหุน้ New York พบว่า 
ในภาวะปกต ิสดัสว่นการซือ้ขาย ETFs (เสน้สฟ้ีา) มี
ประมาณ 25% แต่ในวนัที ่ความผนัผวน (เสน้สสีม้)
เพิม่สงูขึน้ กเ็ป็นวนัทีส่ดัสว่นการซือ้ขาย ETFs เพิม่
มากกว่า 40% จงึอาจกล่าวไดว้่า Fund Flows จาก

ETFs มสีว่นท าใหต้ลาดหุน้ผนัผวนมากขึน้
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เปรียบเทียบค่าความเส่ียง (Standard Deviation) 
ของกลุม่สนิทรพัย ์กบัพอรต์ลงทุนแบบผสม

หนึ่งในเครือ่งมอืทีเ่ราสามารถใชล้ดความเสีย่งทีเ่กดิจาก
ความผนัผวนของตลาดได ้คอื การกระจายเงินลงทุน 

(Diversification) โดยมหีลกัคดิว่า “ยิง่หลากหลายยิง่ด”ี 
โดยจะเหน็จากขอ้มลูในภาพว่า ระดบัความเสีย่งของ 

หุน้ไทย = 16%, หุน้โลก =14%, REITs = 8% 
สว่น พอรต์ท่ีผสมสินทรพัย ์5 กลุ่ม (Mixed Portfolio)
ไดแ้ก ่ตราสารหนี้ไทย, หุน้ไทย, หุน้โลก, REITs และ 

ทองค า มรีะดบัความเสีย่งเพยีง 7.3%

(ต่อสู้กบัความเส่ียงด้วยการกระจายเงินลงทนุ)
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ปรบัโมเดลกองทุน PRINCIPAL iBALANCED

บลจ. พรนิซเิพลิ ไดด้ าเนินการปรบันโยบายการลงทุน กองทุน Principal Balanced Income Fund (PRINCIPAL iBALANCED)
มผีลเมื่อวนัที ่6 พฤศจกิายน 2562 จากเดมิทีผ่สม 2 กลุ่มสนิทรพัย ์ไดแ้ก่ ตราสารหนี้ไทย และหุน้ไทย เป็น 5 กลุ่มสนิทรพัย ์โดย
เพิม่ หุน้ต่างประเทศ, REITs และทองค า เพื่อเพิม่ความหลากหลายและสอดรบักบัสถานการณ์ลงทุนทีม่คีวามผนัผวนสงูขึน้

กระจาย 5 กลุ่มสินทรพัยท่ี์มีจดุเด่นแตกต่างกนั

ทองค า (Gold) โดยทัว่ไปใหผ้ลตอบแทนดี
เวลาเศรษฐกจิชะลอตวัและสนิทรพัยเ์สีย่ง

อยู่ในขาลง (Uncorrelated Asset)

ตราสารหน้ี (Fixed Income) 
สนิทรพัยม์ัง่คงทีใ่หผ้ลตอบแทนต ่า

โดยถูกใชเ้ป็นหลุมหลบภยั (Defensive Play)

หุ้นไทย (Thai Equity) 
สนิทรพัยเ์สีย่งทีส่รา้งผลตอบแทนสงู

ในระยะยาว (Growth Play)

Property Fund & REITs
เน้นรายไดส้ม ่าเสมอจากเงนิปันผล

อนัเกดิจากรายไดค้่าเช่าของ
โครงการอสงัหารมิทรพัย์

คาดหวงัโอกาสรบัผลตอบแทนสงู
กว่าดอกเบีย้ (Income Play)

หุ้นต่างประเทศ (Foreign Equity)
สนิทรพัยเ์สีย่งทีส่รา้งผลตอบแทน
สงูในระยะยาว (Growth Play) 
และมหีลายช่วงเวลาทีใ่ห้
ผลตอบแทนดกีว่าหุน้ไทย

Source: Principal Asset Management, Data as of 31 Dec 2019
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ผลการท า Back testing พบว่า การผสม 5 กลุ่มสนิทรพัยใ์นโมเดลใหมใ่หผ้ลตอบแทนทีส่ม ่าเสมอพรอ้มกบัความเสีย่งที่ลดลง โดย 
Sharpe Ratio สงูขึน้จาก 0.4 เป็น 1.2 

Source: Principal Asset Management, Data as of 31 Dec 2019
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จากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากวา่ทุนเริม่แรกได้

ผลจากการท า Back testing model พบว่า Model ใหม่ให ้Maximum drawdown ลดลงกว่าเดมิและน้อยกว่าการลงทุนรายสนิทรพัย์

(Note 1: Back testing model ใชช้่วงระยะเวลาของขอ้มลู ม.ค. 2013 ถงึ 20 ส.ค. 2019 โดยท าการปรบัพอรต์การลงทุนทกุสิน้เดอืน | Note 2: Sharpe ratio 
ใช ้Risk free rate = 1.5% ในการค านวณ | Source: Bloomberg และ Principal asset management)
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โมเดลพอรต์ของ PRINCIPAL iBALANCED ทีผ่สมสนิทรพัย ์5 กลุ่ม ไดแ้ก่ ตราสารหนี้ไทย, หุน้ไทย, หุน้โลก, REITs และ ทองค า 
คาดหวงัโอกาสรบัผลตอบแทนเฉลีย่ระยะยาวก่อนหกัค่าธรรมเนียม ประมาณ 5 -6% ต่อปี (ควรมรีะยะเวลาลงทุนตัง้แต่ 5-7 ปีขึน้ไป) 
โดยมรีะดบัความเสีย่งเพยีง 7.3% ต ่ากว่าสนิทรพัยเ์สีย่งทุกประเภท และต ่ากว่าครึง่ของการลงทุนในหุน้ นอกจากนี้ โมเดลใหมย่งั
แสดงผลการขาดทุนสงูสดุ (Maximum Drawdown) ในปี 2015 (ซึง่เป็นปีทีต่ลาดหุน้ผนัผวนมาก) น้อยกว่าสนิทรพัยเ์สีย่งทุกประเภท

Source: Principal Asset Management, Data as of 31 Dec 2019
ค าเตอืน: ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน/ กองทุนมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมคีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ผูล้งทุนอาจขาดทุนหรอืไดร้บัก าไร 
จากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากวา่ทุนเริม่แรกได้

ค าเตอืน: ขอ้มลูดงักล่าวเป็นเพยีงการประมาณการเท่านัน้ ไมใ่ช่การรบัประกนัหรอืยนืยนัถงึผลตอบแทนในอนาคต

ผูจ้ดัการกองทุนจะปรบัน ้าหนกัการลงทุน (rebalance) เมื่อสดัสว่นแต่ละสนิทรพัยแ์ตะกรอบบนหรอืกรอบล่าง

ตวัอย่าง: ผูจ้ดัการกองทุนจะปรบัน ้าหนกัการลงทุนใน REITs กลบัมา
ที ่25% เมื่อสดัสว่นการลงทุนลดลงแตะ 20% หรอืเพิม่ขึน้แตะ 30% 



โดย วิน พรหมแพทย์, CFA   ประธานเจ้าหน้าท่ีการลงทุน 
และ ปณิธิ จิตรีโภชน์  ผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จ ากัด   www.principal.th
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ขอ้สงวนสทิธิ ์1.เอกสารฉบบันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อเผยแพร่ขอ้มลู/ความเหน็/ค าแนะน าตามมุมมองของบรษิทัจดัการเป็นการทัว่ไป ซึง่มไิดเ้ป็นการรบัประกนัหรอืรบัรองความถูกตอ้งแต่อยา่งใด โดยไม่มุ่งหมายใหถ้อืเป็นค าเสนอหรอืการเชญิชวน
ใหบุ้คคลใดท าการซือ้และ/หรอืขายผลติภณัฑด์า้นการลงทุนประเภทต่างๆ ตามทีป่รากฏในในเอกสารฉบบันี้ และไม่ถอืเป็นการใหค้ าปรกึษาหรอืค าแนะน าเกีย่วกบัการท าธุรกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑด์า้นการลงทุนของบรษิทัต่างๆ ตามที่
ระบุไวใ้นเอกสารนี้แต่อยา่งใด นกัลงทุนควรใชว้จิารณญาณในการตดัสนิใจลงทุนดว้ยตนเอง บลจ.ขอปฏเิสธความรบัผดิทัง้ปวงทีเ่กดิหรอือาจเกดิขึน้ นกัลงทุนสามารถตดิต่อบลจ.เพื่อขอค าแนะน าเป็นการเฉพาะเจาะจงไดทุ้กวนัท าการ 2.บลจ.
ขอสงวนสทิธิใ์นการเผยแพร่/ท าซ ้า/ดดัแปลง บางส่วนหรอืทัง้หมดในเอกสารฉบบันี้ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ผลการด าเนินงานยอ้นหลงัของกองทุน PRINCIPAL iBALANCED

Source: Principal Asset Management, Data as of 31 Dec 2019

กองทนุ PRINCIPAL iBALANCED-R ไดร้บั
การจดัอนัดบั Morningstar Rating 5 ดาว

คณุวิน พรหมแพทย,์ CFA เขา้รบัต าแหน่ง ประธานเจ้าหน้าท่ีการลงทุน บลจ. พรนิซเิพลิ 
จ ากดั นับตัง้แต่เดอืนกนัยายน 2015 ก่อนหน้านี้เคยด ารงต าแหน่ง หวัหน้ากลุ่มงานลงทุนและ
รองโฆษก ส านกังานประกนัสงัคม โดยมปีระสบการณ์ดา้นการบรหิารกองทุนมากกว่า 17 ปี

คุณวินจบการศึกษาระดับปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์  หลักสูตรนานาชาติ  (BE) จาก
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์และระดบัปรญิญาโทบรหิารธุรกจิจาก Rotterdam School of Management, 
Erasmus University ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยได้รบัทุนรฐับาล (ก.พ.) สอบผ่านหลกัสูตร 
Chartered Financial Analyst และด ารงต าแหน่ง President, CFA Society Thailand

วิน พรหมแพทย,์ CFA

คณุปณิธิ จิตรีโภชน์ ร่วมงานกบั บลจ. พรนิซเิพลิ จ ากดั นบัตัง้แต่เดอืนกนัยายน 2015 ปัจจุบนั
ด ารงต าแหน่ง ผู้จดัการกองทุน รบัผดิชอบดา้นกลยุทธก์ารลงทุนและการจดั Asset Allocation 
ให้กบัพอร์ตลงทุนแบบผสม อาท ิPRINCIPAL iBALANCED และ Principal Target Date 
Funds วเิคราะหเ์ศรษฐกจิทัง้ในและต่างประเทศ รวมทัง้ช่วยบรหิารกองทุนต่างประเทศ (FIF) 

ก่อนหน้านี้ เคยด ารงต าแหน่งนกักลยุทธก์ารลงทุน บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
เป็นเวลา 5 ปี คุณปณิธิ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน จาก
มหาวทิยาลยัขอนแก่น และจบการศกึษาระดบัปรญิญาโทเศรษฐศาสตร ์(เศรษฐศาสตรก์ารเงิน) 
จากสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(NIDA)ปณิธิ จิตรีโภชน์

  

Inception Date: 6 Sep 2013
*เดมิชื่อกองทุน CIMB-Principal Balanced Income Fund, การเปลีย่นชื่อกองทุนมผีลวนัที ่10 Jun 2019 
**Morningstar Rating as of 31 Jan 2020 ***% ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจดัตัง้มาแลว้ 1 ปีขึน้ไป, Performance Data as of 31 Jan 2020
****บลจ. พรนิซเิพลิ ไดด้ าเนินการปรบันโยบายการลงทุน กองทุน PRINCIPAL iBALANCED มผีลเมื่อวนัที ่6 Nov 2019 ผลการด าเนินงานก่อนวนัดงักล่าว
เป็นผลการด าเนินงานภายไดโ้มเดลพอรต์เดมิ

ค าเตือน:
1. ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน
2. ผูล้งทุนตอ้งศกึษาขอ้มลูของกองทุนรวม โดยเฉพาะอยา่งยิง่นโยบายการลงทุน ความเสีย่ง และผลการด าเนินงาน ของกองทุนรวมทีเ่ปิดเผยไวใ้นแหล่งต่างๆ หรอืใหข้อขอ้มลูจากเจา้หน้าทีก่่อนการตดัสนิใจลงทนุ
3. กองทุนมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมคีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ผูล้งทุนอาจขาดทุนหรอืไดร้บัก าไร จากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากวา่ทุนเริม่แรกได้/บรษิทัจดัการใชส้ญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อเป็น

เครื่องมอืในการป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นของกองทุน (Hedging) ขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน
4. ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต/เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของสมาคมบรษิทัจดัการลงทนุ
5. ผูล้งทุนควรศกึษาผลการด าเนินงานของหน่วยลงทนุแต่ละชนิดของกองทุนใน https://www.principal.th/th/mutual-fundth ก่อนตดัสนิใจลงทุน 

Copyright @ 2018 บรษิทั มอรน์ิ่งสตาร ์รเีสรชิ ์ประเทศไทย สงวนลขิสทิธ ิขอ้มลูทีป่ระกอบในเอกสารนี้ : (1) เป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทัมอรน์ิ่งสตาร ์และ/หรอื ผูใ้หบ้รกิารขอ้มลู (2) บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการท าซ ้า หรอืเผยแพร่ (3) 
บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อความถูกตอ้ง ครบถ้วน และความเสยีหายต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ทุกกรณีจากการน าขอ้มลูไปใชอ้า้งองิ ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต
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