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Key takeaways ด้ว ยสถานการณ์ การลงทุน ปั จ จุ บ ัน และความกังวลต่อการแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่ า ถือเป็ นโอกาส
การทยอยสะสมหุ้น กลุ่ ม ประเทศเอเชีย (ไม่ ร วมญี่ป่ ุ น) คุ ณ ภาพสูง กองทุ น PRINCIPAL APDI และ PRINCIPAL CHEQ
ด้วยเหตุผล
1. ตัวเลขคาดการณ์กาไรต่อหุน้ 12 เดือนข้างหน้า ดีขน้ึ
2. มีราคาถูกเมือ่ เปรียบเทียบกับหุน้ โลก
3. ประเทศจีนมีสดั ส่วนของบริษัทที่ม ี Earnings surprise และ Sales surprise สูงสุดเกือบครึ่ง ในรอบ 6 เดือน และ 5 เดือน
ของปี 2019 ตามลาดับ
4. จานวนผูป้ ่ วยสะสมในจีนติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่ าชะลอตัวลงและจานวนผูป้ ่ วยรักษาหายสะสมทัวโลก
่
(โดยเฉพาะในจีน) เพิม่ ขึน้
ต่อเนื่อง อย่างมีนยั สาคัญ
1.ปั จ จัยเชิ งพื้น ฐาน พบว่า โอกาสที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจ โลก
ถดถอยในปี 2020 นัน้ ลดลง (ภาพที่ 1) เนื่องจากปริมาณกิจกรรม
ทางเศรษฐกิ จ ซึ่ ง วัด จากตัว เลข PMI/ ที่ ส ามารถชี้ น าตั ว เลข
ก า ร เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ใ น อ น า ค ต ไ ด้ ข อ ง ทั ้ ง
ภาคการผลิตและภาคบริการนัน้ หดตัวลดลงหรือขยายตัวมากขึ้ น
โดยเฉพาะมูลค่า ขนาดเศรษฐกิจของภาคบริก ารที่ถือเป็ น 70%
ของมู ล ค่ า GDP โลกนั ้น ยั ง ขยายตั ว และขยายตั ว ดี ข้ึ น เมื่ อ
ดังนัน้ การถอยกลับมาหนึ่งก้าวเพื่อพิจารณาถึงตัว แปรสาคัญที่ เปรีย บเทีย บตัว เลขดัง กล่ า วช่ ว งไตรมาส 3 ปี 2019 จนถึง ต้ น
ไตรมาส 4 ปี 2019 ที่เ สมือ นว่ า เป็ น จุ ด ต่ า สุด โดยสาเหตุ ห ลัก
เกีย่ วข้องกับการลงทุนจึงเป็ นสิง่ ทีพ่ งึ กระทา ตัวแปรเหล่านัน้ คือ
เป็ นเพราะธนาคารกลางทัวโลกที
่
่หนั มาใช้นโยบายการเงินแบบ
1.ปั จจัยเชิงพืน้ ฐาน
ผ่อ นคลายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ อย่า งไรก็ต าม ตัว เลขดัง กล่ า ว
2.ปั จจัยเชิงมูลค่า
อาจกลับมาแย่ลงโดยเฉพาะของประเทศจีน เพราะทางการจีนห้าม
3.ปั จจัยเชิงโมเมนตัม และ
การน าเข้า และส่งออก การปิ ด เส้นทางการเดิน ทางเข้า และออก
4.ปั จจัยเสีย่ ง และเพื่อตอบคาถามว่าเราจะสามารถแสวงโอกาสหา ประเทศ อีกทัง้ ด้านอื่น ๆ ด้วยการตัดไฟแต่ตน้ ลม การจัดการอย่าง
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ใดและในภูมภิ าคใด ณ เวลานี้
ทันท่วงทีและการเพิม่ สภาพคล่องให้ระบบของจีน การลุกลามไป
จนถึงภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยจึงมีแนวโน้มจากัด ดอกเบี้ยทีต่ ่ า
ทัวโลกและภาวะเศรษฐกิ
่
จโลกถดถอยที่ไม่น่าเกิดขึ้นในปี นี้เช่นนี้
ทาให้การลงทุนในหุน้ มีความน่าสนใจ
เมื่อ พิจ ารณาผลประกอบการของบริษัท พบว่ า กลุ่ ม หุ้ น
ประเทศเอเชีย (ไม่รวมญี่ป่ ุน) มีตวั เลขคาดการณ์กาไรต่ อหุ้น 12
เดือนข้างหน้าดีขน้ึ (ภาพที่ 2) กล่าวคือ หดตัวลดลง 10% มาสู่ 4%
เมื่อเปรียบเทียบของวันที่ 31 ธ.ค. 2019 และ 24 ก.พ. 2020 กับ
31 ธ.ค. 2018 ในช่วงที่สงครามการค้าสหรัฐฯ-จีนเป็ นประเด็น ที่
นักลงทุนให้ความสนใจ
ปั จจุบนั โลกอยู่ในภาวะ 2 ต่า คือ เติบโตต่าและดอกเบีย้ ต่าซึง่ มี
แนวโน้ ม อยู่ ย าวนานยิ่ง ขึ้น (Lower for longer) นอกจากนี้ ย ัง มี
ปั จจัยรุมเร้าไม่ว่าจะเป็ น
1.ความกังวลของภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย
2.การเลือกตัง้ ประธานาธิบดีในสหรัฐฯ
3.สงครามการค้าสหรัฐฯ กับประเทศทัวโลก
่
โดยเฉพาะจีน
4. การแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่า

/Purchasing

Manager Index หรือ ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายซื้อ คือ ตัวเลขทีไ่ ด้จากการสารวจจากผูจ้ ดั การฝ่ ายซื้อในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของภาคผลิตและภาคบริการ ความถี่เป็ น
รายเดือน ซึ่งสามารถบ่งชี้ปริมาณกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึน้ ในอนาคต โดยสารวจครอบคลุม ถึงปั จจัยด้านต่าง ๆ เช่น ผลผลิต คาสังซื
่ ้ อสินค้าใหม่ สินค้าคงคลัง
การจ้างงาน หากมีค่าเกิน 50 แปลว่าปริมาณกิจกรรมทางเศรษฐกิจขยายตัว และน้อยกว่า 50 แปลว่าปริมาณกิจกรรมทางเศรษฐกิจหดตัว เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า
ข้อสงวนสิทธิ ์ 1.เอกสารฉบับนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ขอ้ มูล/ความเห็น/คาแนะนาตามมุมมองของบริษทั จัดการเป็ นการทั ่วไป ซึง่ มิได้เป็ นการรับประกันหรือรับรองความถูกต้องแต่อย่างใด โดยไม่มุ่ งหมายให้ถอื เป็ นคาเสนอหรือการเชิญชวน
ให้บุคคลใดทาการซือ้ และ/หรือขายผลิตภัณฑ์ดา้ นการลงทุนประเภทต่างๆ ตามทีป่ รากฏในในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถอื เป็ นการให้คาปรึกษาหรือคาแนะนาเกีย่ วกับการทาธุรกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับผลิตภัณฑ์ดา้ นการลงทุนของบริษทั ต่างๆ ตามที่
ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด นักลงทุนควรใช้วจิ ารณญาณในการตัดสินใจลงทุนด้วยตนเอง บลจ.ขอปฏิเสธความรับผิดทัง้ ปวงทีเ่ กิดหรืออาจเกิดขึน้ นักลงทุนสามารถติดต่อบลจ.เพื่อขอคาแนะนาเป็ นการเฉพาะเจาะจงได้ทุกวันทาการ 2.บลจ.
ขอสงวนสิทธิ ์ในการเผยแพร่/ทาซ้า/ดัดแปลง บางส่วนหรือทัง้ หมดในเอกสารฉบับนี้ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
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2.ปั จจัยเชิ งมูลค่า พบว่า กลุ่มหุ้นประเทศเอเชีย (ไม่รวมญี่ป่ ุน)
มีร าคาถู ก ทัง้ ในแง่ ร าคาต่ อ ก าไรสุท ธิ (Price to earnings ratio
:PE) (ภาพที่ 3) และราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (Price to book ratio: 3.ปั จจัยเชิ งโมเมนตัม พบว่า ประเทศจีนที่มสี ดั ส่วนมากทีส่ ุดใน
PB) (ภาพที่ 4)
ดัชนีหุน้ กลุ่มประเทศเอเชีย (ไม่รวมญี่ป่ ุน) มีสดั ส่วนของบริษทั ที่มี
Earnings surprise และ Sales surprise สูงสุดเกือบครึง่ ในรอบ 6
เดือ น และ 5 เดือ น ของปี 2019 ตามลาดับ (ภาพที่ 5) รวมทัง้
การใช้โยบายการเงินและการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่ม เติม
ยังคงมีแนวโน้มอยู่ต่อไป จากอัตราเงินเฟ้ อทีต่ ่า

ข้อสงวนสิทธิ ์ 1.เอกสารฉบับนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ขอ้ มูล/ความเห็น/คาแนะนาตามมุมมองของบริษทั จัดการเป็ นการทั ่วไป ซึง่ มิได้เป็ นการรับประกันหรือรับรองความถูกต้องแต่อย่างใด โดยไม่มุ่ งหมายให้ถอื เป็ นคาเสนอหรือการเชิญชวน
ให้บุคคลใดทาการซือ้ และ/หรือขายผลิตภัณฑ์ดา้ นการลงทุนประเภทต่างๆ ตามทีป่ รากฏในในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถอื เป็ นการให้คาปรึกษาหรือคาแนะนาเกีย่ วกับการทาธุรกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับผลิตภัณฑ์ดา้ นการลงทุนของบริษทั ต่างๆ ตามที่
ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด นักลงทุนควรใช้วจิ ารณญาณในการตัดสินใจลงทุนด้วยตนเอง บลจ.ขอปฏิเสธความรับผิดทัง้ ปวงทีเ่ กิดหรืออาจเกิดขึน้ นักลงทุนสามารถติดต่อบลจ.เพื่อขอคาแนะนาเป็ นการเฉพาะเจาะจงได้ทุกวันทาการ 2.บลจ.
ขอสงวนสิทธิ ์ในการเผยแพร่/ทาซ้า/ดัดแปลง บางส่วนหรือทัง้ หมดในเอกสารฉบับนี้ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
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4.ปั จจัยเสี่ ยง พบว่า สงครามการค้าสหรัฐฯ - จีน คืบหน้ า หลัง
การเจรจาข้อตกลงทางการค้า Phase I ซึง่ เริม่ บังคับใช้แล้วเมื่อ14
ก.พ. 2020 โดยสหรัฐฯ ยกเลิกการเก็บภาษีของกลุ่มสินค้ามูลค่า
1.6 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และลดอัตราการเก็บภาษีของกลุ่ ม
สินค้ามูลค่า 1.2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เหลือเพียงครึ่งหนึ่งคือ
7.5% โดยจีนยกเลิกการเก็บภาษีของกลุ่มสินค้ามูลค่า 7.5 หมื่น
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และตกลงนาเข้าสินค้ามูลค่าอย่างน้อย 2 แสน
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วง 2 ปี ข้างหน้า (ภาพที่ 6) อีกทัง้ การ
แพร่กระจายของไวรัสโคโรน่ า ยังมีแนวโน้มจากัด เพราะจานวน
ผูป้ ่ วยสะสมในจีนติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่าชะลอตัวลงและจานวนผูป้ ่ วย
รักษาหายสะสมทัวโลก
่
(โดยเฉพาะในจีน) เพิม่ ขึน้ ต่อเนื่อง อย่างมี
นั ย ส าคั ญ ถึ ง แม้ จ านวนผู้ ป่ วยสะสมนอกจี น ยั ง คงเพิ่ ม ขึ้ น
(ภาพที่ 7)

นอกจากมุมมองในระยะสัน้ ข้างต้นแล้ว บลจ. พรินซิเพิล ยัง
เชื่อว่า หุน้ กลุ่มประเทศเอเชีย (ไม่รวมญี่ป่ ุน) ยังมีโอกาสเติบโตใน
ระยาวได้ จากเอกสาร Principal Investment Outlook 2020:
Navigating the Era of Heightened Risk Velocity ( ส า ม า ร ถ
ศึกษาเพิม่ เติมได้จาก QR Code ด้านซ้ายมือ) ที่ระบุถึงธีม Asia
Rising ที่จีน กับ อินเดีย ก าลังทวงคืน ความเป็ น มหาอ านาจทาง
เศรษฐกิจของโลก โดย IMF คาดว่าในปี 2024 ขนาดเศรษฐกิจของ
สองประเทศนี้รวมกันจะคิดเป็ น 1 ใน 3 ของโลก อีกทัง้ Xi Jinping
ประธานาธิบดีจนี ยังได้ประกาศในวันรับตาแหน่ งว่า “จีนจะเป็ น
ประเทศพัฒนาแล้วภายในปี 2049 และจะเป็ นผูน้ าด้านเทคโนโลยี
โดยเฉพาะ Artificial Intelligence (AI)”
ดังนัน้ ผูล้ งทุนอาจพิจารณาเป็ นจังหวะทยอยสะสมการลงทุน
ในกองทุน PRINCIPAL APDI และ PRINCIPAL CHEQ
ข้อสงวนสิทธิ ์ 1.เอกสารฉบับนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ขอ้ มูล/ความเห็น/คาแนะนาตามมุมมองของบริษทั จัดการเป็ นการทั ่วไป ซึง่ มิได้เป็ นการรับประกันหรือรับรองความถูกต้องแต่อย่างใด โดยไม่มุ่ งหมายให้ถอื เป็ นคาเสนอหรือการเชิญชวน
ให้บุคคลใดทาการซือ้ และ/หรือขายผลิตภัณฑ์ดา้ นการลงทุนประเภทต่างๆ ตามทีป่ รากฏในในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถอื เป็ นการให้คาปรึกษาหรือคาแนะนาเกีย่ วกับการทาธุรกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับผลิตภัณฑ์ดา้ นการลงทุนของบริษทั ต่างๆ ตามที่
ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด นักลงทุนควรใช้วจิ ารณญาณในการตัดสินใจลงทุนด้วยตนเอง บลจ.ขอปฏิเสธความรับผิดทัง้ ปวงทีเ่ กิดหรืออาจเกิดขึน้ นักลงทุนสามารถติดต่อบลจ.เพื่อขอคาแนะนาเป็ นการเฉพาะเจาะจงได้ทุกวันทาการ 2.บลจ.
ขอสงวนสิทธิ ์ในการเผยแพร่/ทาซ้า/ดัดแปลง บางส่วนหรือทัง้ หมดในเอกสารฉบับนี้ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
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กองทุนธีม Asia Rising
Master Fund

Key
Features

Principal Asia
Pacific Dynamic
Income Equity
Fund
PRINCIPAL APDI

CIMB-Principal Asia
Pacific Dynamic
Income Fund

• Active
management
• Broader universe
• Dynamic position
• Barbell approach
• Benchmark 8%
annually

Principal China
Equity Fund
PRINCIPAL CHEQ

• UBS China A
Opportunity
• CIMB-Principal
China Direct
Opportunities
• iShares FTSE
A50 China Index
ETF

• Active
management
• All-cap
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Asia
Rising

Fund
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คาเตือน: ผูล้ งทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสีย่ งก่อนตัดสินใจลงทุน / กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ล งทุนอาจขาดทุนหรือได้รบั
กาไร จากอัตราแลกเปลีย่ น/หรือได้รบั เงินคืนต่ากว่าทุนเริม่ แรกได้ / กองทุน PRINCIPAL CHEQ มีกองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศฮ่องกง ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสีย่ งของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย /
/ บริษทั จัดการใช้สญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อเป็ นเครื่องมือในการป้ องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ นของกองทุน (Hedging) ขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน / กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสีย่ งด้าน
อัตราแลกเปลีย่ น ผูล้ งทุนอาจขาดทุนหรือได้รบั กาไร จากอัตราแลกเปลีย่ น/หรือได้รบั เงินคืนต่ากว่าทุนเริม่ แรกได้

ธนดล สนธิ เวโรจน์ ร่วมงานกับ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด ก่อนหน้านี้
ธนดล มีประสบการณ์ ทางานที่ธ นาคารแห่งประเทศไทย รวมทัง้ เป็ นผู้ช่ว ยอาจารย์ทางด้าน
เศรษฐศาสตร์มหภาคและเศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ ตลอดจนเป็ นผู้ช่วยงานวิจ ั ย
ภายใต้ความร่วมมือของสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ธนดล สนธิ เวโรจน์

ธนดล ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี เ ศรษฐศาสตร์ (เกี ย รติ นิ ย มอั น ดั บ หนึ่ ง )
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข้อสงวนสิทธิ ์ 1.เอกสารฉบับนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ขอ้ มูล/ความเห็น/คาแนะนาตามมุมมองของบริษทั จัดการเป็ นการทั ่วไป ซึง่ มิได้เป็ นการรับประกันหรือรับรองความถูกต้องแต่อย่างใด โดยไม่มุ่ งหมายให้ถอื เป็ นคาเสนอหรือการเชิญชวน
ให้บุคคลใดทาการซือ้ และ/หรือขายผลิตภัณฑ์ดา้ นการลงทุนประเภทต่างๆ ตามทีป่ รากฏในในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถอื เป็ นการให้คาปรึกษาหรือคาแนะนาเกีย่ วกับการทาธุรกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับผลิตภัณฑ์ดา้ นการลงทุนของบริษทั ต่างๆ ตามที่
ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด นักลงทุนควรใช้วจิ ารณญาณในการตัดสินใจลงทุนด้วยตนเอง บลจ.ขอปฏิเสธความรับผิดทัง้ ปวงทีเ่ กิดหรืออาจเกิดขึน้ นักลงทุนสามารถติดต่อบลจ.เพื่อขอคาแนะนาเป็ นการเฉพาะเจาะจงได้ทุกวันทาการ 2.บลจ.
ขอสงวนสิทธิ ์ในการเผยแพร่/ทาซ้า/ดัดแปลง บางส่วนหรือทัง้ หมดในเอกสารฉบับนี้ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
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