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กองทุนตราสารหนี้ ของ บลจ. พริ นซิ เพิ ล ลงทุนในตราสารภาครัฐที่มคี วามมันคงสู
่
ง
และตราสารเอกชนคุณภาพระดับ Investment Grade
อ้างถึง การแถลงข่าวมาตราการรองรับสถานการณ์ COVID-19 โดยกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงาน
กลต. เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2563 ได้ออกมาตราการสนับสนุ นเสถียรภาพตลาดการเงินไทย โดยหนึ่ งในสามมาตรการคือ
ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดตัง้ กลไกพิเศษเพื่อเพิม่ สภาพคล่องให้แก่กองทุนรวมผ่านธนาคารพาณิช ย์ โดยธนาคารพาณิชย์ท่ี
เข้าซื้อหน่ วยลงทุ นจากองทุ นรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) และกองทุน รวมตราสารหนี้ ท่ี เป็ น กองทุ น เปิ ด (Daily
Fixed Income Fund) ที่ถือสินทรัพย์คุณภาพดี แต่ได้ร บั ผลกระทบจากการที่ตลาดเงินขาดสภาพคล่อง สามารถนาหน่ วย
ลงทุนดังกล่าวมาวางเป็ นหลักประกัน เพื่อขอสภาพคล่องจาก ธปท.ได้ โดยจะดาเนินการจนกว่าสถานการณ์ในตลาดการเงิน
จะเข้าสูภ่ าวะปกติ จากการประมาณการเบือ้ งต้นพบว่ามีกองทุนรวมตราสารหนี้มสี นิ ทรัพย์คุณภาพดีทส่ี ามารถนามาวางเป็ น
หลั ก ประกั น เพื่ อ ขอสภาพคล่ อ งจาก ธปท.ได้ มู ล ค่ า รวมกว่ า หนึ่ ง ล้ า นล้ า นบาท (ข่ า ว กลต. ฉบั บ ที่ 62/2563
https://www.sec.or.th/TH/Pages/News_Detail.aspx?SECID=8037)
บลจ.พรินซิเพิล มีมุมมองว่า มาตรการนี้ จะเสริ มสภาพคล่องของตลาดการเงิ นในภาวะตลาดการเงิ นโลกที่ ผนั ผวน
โดยทาให้ตลาดตราสารหนี้ เข้าสู่การทางานได้อย่างปกติ อีกทัง้ สร้างความมันใจให้
่
แก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุนต่อการลงทุน
ในกองทุนตราสารหนี้ รวมถึง ณ ปัจจุบนั ธนาคารแห่งชาติ ของประเทศต่างๆ ได้เริ่ มมาตรการการรักษาเสถียรภาพ
การเงิ น ของประเทศตนเองโดยการเพิ่ ม ปริ ม าณเงิ น ในระบบหรื อ การเสริ ม สภาพคล่ อ งในระบบ (QE) ซึ่ ง เป็ น
มาตรการที่ทาอย่างรวดเร็วและมีประสิ ทธิ ภาพและทาหลายๆประเทศพร้อมกัน เพื่อให้ตลาดการเงิ นของโลกอยู่ใน
ภาวะความผันผวนให้ตา่ ที่สุดและกลับสู่ภาวะปกติ ได้อย่างรวดเร็ว
ดังนัน้ หากนักลงทุนตัดสิ นใจในการขายคืนหน่ วยลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ ในช่วงภาวะที่ตลาดผิ ดปกติ จะทาให้
ท่านนักลงทุนได้รบั ราคาที่ตา่ กว่าราคาที่เหมาะสมหรือราคาตา่ กว่าความเป็ นจริ ง
บลจ.พรินซิเพิล ขอให้ผูล้ งทุนทุกท่านเชื่อมันว่
่ า กองทุนรวมตราสารหนี้ ภายใต้ การบริ หารของ บลจ.พริ นซิ เพิ ล บริ ษัท
จัด การมี นโยบายลงทุ นในตราสารหนี้ ที่ มีค วามมันคงสู
่
งและเป็ นตราสารหนี้ ที่ มีคุณ ภาพ โดยลงทุ นในเงิ น ฝาก
ธนาคารและตราสารหนี้ ภาครัฐ และตราสารหนี้ ภาคเอกชนในระดับ Investment Grade โดยกองทุนไม่มีการลงทุน
ในตราสารที่ไม่มีอนั ดับเครดิ ต (Non-rated Bonds) และไม่มีการลงทุนในตราสารหนี้ ต่างประเทศ
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อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ และสัดส่วนการลงทุนในพอร์ตการลงทุนกองทุนตราสารหนี้
• กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล เดลี่ อิ นคัม (PRINCIPAL iDAILY) อายุเฉลีย่ ของตราสารหนี้ในพอร์ต 0.22 ปี ปั จจุบนั มี
สัด ส่ว นการลงทุ น ในเงิน ฝากธนาคารและตราสารหนี้ ภ าครัฐประมาณ 63% และลงทุ น ในหุ้น กู้ เอกชนที่มีคุณ ภาพดี
ประมาณ 32%
• กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล เดลี่ อิ นคัม พลัส (PRINCIPAL DPLUS) อายุเฉลีย่ ของตราสารหนี้ในพอร์ต 0.45 ปี ปั จจุบนั มี
สัด ส่ว นการลงทุ น ในเงิน ฝากธนาคารและตราสารหนี้ ภ าครัฐประมาณ 32% และลงทุ น ในหุ้น กู้ เอกชนที่มีคุณ ภาพดี
ประมาณ 61%
• กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล คอร์ ฟิ กซ์ อิ นคัม (PRINCIPAL iFIXED) อายุเฉลีย่ ของตราสารหนี้ในพอร์ต 1.67 ปี ปั จจุบนั มี
สัด ส่ว นการลงทุ น ในเงิน ฝากธนาคารและตราสารหนี้ ภ าครัฐประมาณ 51% และลงทุ น ในหุ้น กู้ เอกชนที่มีคุณ ภาพดี
ประมาณ 42%
ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563
ทัง้ นี้ ในส่วนของการลงทุนในตราสารหนี้เอกชน ผูจ้ ดั การกองทุนจะมีการวิเคราะห์ความเสีย่ งด้านเครดิตอย่างละเอียดทุกครัง้
ก่อนการลงทุน และต้องได้รบั การอนุ มตั จิ ากคณะกรรมการลงทุน (Investment Committee) รวมทัง้ มีความร่วมมือกันกับทีม
ผูจ้ ดั การกองทุนในกลุ่ม Principal ระดับภูมภิ าคอย่างใกล้ชดิ นอกจากนี้ หลังจากลงทุนไปแล้ว ทีมผูจ้ ดั การกองทุนจะทางาน
ร่วมกับทีมบริหารความเสี่ยง เพื่อทบทวนความเสี่ยงด้านเครดิต โดยจัดทาเป็ น Internal Credit Scoring ทุ ก 3 เดือน เพื่อ
ติดตามสถานการณ์ และความสามารถในการชาระหนี้อย่างใกล้ชดิ เพื่อสร้างพอร์ตการลงทุนที่มคี ุณภาพภายใต้ภาวะการ
ลงทุนทีเ่ หมาะสมในแต่ละขณะ และสร้างผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมให้กบั นักลงทุนทุกท่าน บริษทั จัดการขอแนะนาการลงทุนใน
ตราสารหนี้ขอแนะนาให้ถอื ครองการลงทุนอย่างน้อย 6 เดือนสาหรับกองทุนตราสารหนี้ท่มี อี ายุเฉลีย่ ตราสารไม่ สูงมาก และ
ถือครองในระยะ 1-3 ปี ส าหรับ กองทุ นที่มีอายุตราสารเฉลี่ยในพอร์ตในระดับ กลาง-ยาว เพื่อให้ท่านได้รบั ผลตอบแทนที่
เหมาะสม
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พอร์ตการลงทุน (29 กุมภาพันธ์ 2563)
กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล เดลี่ อิ นคัม (PRINCIPAL iDAILY)

กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เดลี่ อิ นคัม พลัส (PRINCIPAL DPLUS)
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กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล คอร์ ฟิ กซ์ อิ นคัม (PRINCIPAL iFIXED)

ท้ า ยนี้ บริษั ท จัด การขอให้ ค วามมัน่ ใจกับ ทุ ก ท่ า นว่ า บริษั ท จัด การมี ก ระบวนการการบริห ารจัด การกองทุ น ระดั บ
มาตรฐานสากล โดยมีเป้ าหมายเพื่อสร้างผลตอบแทนทีด่ แี ละยังยื
่ นในระยะยาวให้กบั ผูล้ งทุนทุกท่าน ทัง้ นี้ บริษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุน พรินซิเพิล จากัด เป็ นบริษัทจัดการแรกที่ได้รบั รางวัล Morningstar Thailand Fund Awards บริษัทจัดการ
กองทุน ยอดเยี่ยม ประเภทกองทุนตราสารหนี้ในประเทศ (Best Fund House - Domestic Fixed Income) 3 ปี ต่อเนื่อง (ปี
2018 ปี 2019 และปี 2020) เพื่อให้ท่านมันใจในการบริ
่
หารจัดการด้านกองทุนตราสารหนี้
Disclaimer
่ นไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน/ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลของกองทุนรวม โดยเฉพาะ
ผู้ลงทุนทาความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุน) เงือ
อย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดาเนินงาน ของกองทุนรวมที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่าง ๆ หรือให้ขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ ก่อนการตัดสินใจ
ลงทุน/เอกสารฉบับนี้จด
ั ทาขึ้นเพื่ อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นคาเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทาการซื้อ
และ/หรือขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการให้คาปรึกษาหรือคาแนะนาเกี่ยวกับการทาธุรกรรมที่
เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด / แม้บริษัทจัดการจะได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่ อให้ข้อมูล
ดังกล่าวมีความถูกต้อง และตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดทาเอกสารนี้ บริษัทจัดการและพนักงานของบริษัทจัดการไม่มีความรับผิดและจะไม่รบ
ั ผิดสาหรับ
่ รากฏ
ความผิดพลาดของข้อมูลใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม รวมทั้งจะไม่รับผิดสาหรับการกระทาใด ๆ ทีเ่ กิดขึ้นบนพื้ นฐานของความเห็นหรือข้อมูลทีป
อยู่ในเอกสารฉบับนี้ บริษัทจัดการไม่ได้ให้คารับรองหรือรับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเกี่ยวกับความถูกต้อง แม่นยา น่าเชื่อถือ ทันต่อเหตุการณ์
หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น / บริษัทจัดการขอปฏิเสธความรับผิดทั้งปวงที่เกิดหรืออาจเกิดขึ้นในทุกกรณี ทั้งนี้ความเห็นบท
วิเคราะห์หรือการคาดคะเนต่าง ๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือผลการดาเนินงานในอนาคตที่ปรากฏในเอกสารนี้ ไม่ถือเป็นเครื่องยืนยัน และอาจแตกต่างจาก
้ จริงได้ / สาหรับนักลงทุนที่ตอ
เหตุการณ์หรือผลประกอบการที่เกิดขึน
้ งการทราบข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่ มเติมหรือรับหนังสือชี้ชวน สามารถติดต่อบริษัจัด
การหรือผู้ดาเนินการขายที่ท่านให้บริการ
Copyright @ 2018 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสริช์ ประเทศไทย สงวนลิขสิทธิ ข้อมูลที่ประกอบในเอกสารนี้ :(1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผูใ้ ห้บริการข้อมูล (2)
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทาซ้า หรือเผยแพร่ (3) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนาข้อมูลไปใช้
อ้างอิง ผลการดาเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
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