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โอกาสการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ 
 

 

มุมมองและคําแนะนําการลงทุน 
จากภาวะตลาดตราสารหนี้ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา บลจ.พรินซิเพิล ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พบว่า 
มาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานภาครัฐ ในการส่งเสริมสภาพคล่องตลาดตราสารหน้ี ได้ผลดีในระดับ
หนึ่ง ทําให้ตลาดตราสารหนี้มีการซ้ือขายคล่องตัวขึ้น โดยยอดการซื้อสุทธิของบริษัทจัดการกองทุนใน 3 วันทําการแรก
สัปดาห์นี้ (30 มี.ค.–1 เม.ย.2020) มีมากกว่า 30,000 ล้านบาท  ซ่ึงส่งผลให้ตลาดตราสารหนี้เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ 
 

บลจ. พรินซิเพิล มองเห็นโอกาสการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชน ดังนี้ 
 การลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น ได้แก่ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล และพันธบัตร ธปท. อายุคงเหลือ         

3 เดือน – 1 ปี ให้อัตราผลตอบแทนประมาณ 0.75 – 1.00% สูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ 
 การลงทุนในตราสารหนี้เอกชนระยะสั้น อายุตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 2 ปี และเป็นตราสารคุณภาพดี อันดับเครดิต 

AAA-, AA+, AA, AA-, A+, A, A- ให้อัตราผลตอบแทน (Yield) ประมาณ 1.80 - 2.50% สูงกว่าดอกเบี้ยเงิน
ฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจํา 

 

บลจ. พรินซิเพิล มองว่า ปัญหาการขาดสภาพคล่องในตลาดตราสารหนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง และมักจะคล่ีคลาย
ในระยะเวลาอันสั้น เมื่อใดที่ตลาดขาดสภาพคล่อง ก็จะทําให้เกิดโอกาสการลงทุนในตราสารคุณภาพดีที่ให้ผลตอบแทน
สูงขึ้น (แปลว่ามีราคาถูกลง) ทั้งนี้ ด้วยมาตรการที่เข้มแข็งของภาครัฐ ประกอบกับการเข้าสู่ไตรมาสใหม่ สภาพคล่องใน
ตลาดตราสารหนี้น่าจะเพ่ิมมากขึ้น จึงขอแนะนําให้พิจารณาลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ของ บลจ.พรินซิเพิล 
 

กองทุนตราสารหนี้ของ บลจ. พรินซิเพิล  
 พอร์ตการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ของ บลจ.พรินซิเพิล มีนโยบายลงทุนดังนี้ 
 ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความมั่นคงสูง โดยลงทุนในเงินฝากธนาคารและตราสารหนี้ภาครัฐ  
 ลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนในระดับ Investment Grade  
 ไม่มีการลงทุนในตราสารท่ีไม่มีอันดับเครดิต (Non-rated Bonds)  
 ไม่มีการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ  
 การจัดการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 
 กระจายการลงทุนในตราสารหนี้หลากหลายประเภท เพ่ือกระจายความเสี่ยงการลงทุน 
 เน้นการคัดเลือกตราสารหน้ีคุณภาพ โดยคณะกรรมการลงทุน (Investment Committee) และทบทวนความเสี่ยง

ด้านเครดิตทุก 3 เดือน เพ่ือติดตามสถานการณ์และความสามารถในการชําระหนี้อย่างใกล้ชิด 
 

 PRINCIPAL iDAILY PRINCIPAL DPLUS PRINCIPAL iFIXED 

กลยุทธ์การลงทุน Enhanced Money Market Fund Short-term Bond Fund Mid-term Bond Fund 

อายุเฉล่ียตราสาร (ปี) 0.20 0.45 1.77 

สัดส่วนเงินฝากและตราสารภาครัฐ 70% 40% 45% 

สัดส่วนการลงทุนใน Investment Grade 100% 100% 100% 

สัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ - - - 

YTD Return (as of 31 Mar 2020) 
Cumulative return 

+0.26% +0.34% +0.71% 

Source : Principal Asset Management 
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พอรต์การลงทุน (29 กมุภาพนัธ  ์2563) 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคมั พลสั (PRINCIPAL DPLUS) 

 

 

 

 
ทั้งนี้ กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดล่ี อินคัม (PRINCIPAL iDAILY) และกองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟกิซ์ อินคัม 
(PRINCIPAL iFIXED) มีการรับซ้ือคืนอัตโนมัติและการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ําเสมอ 
 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคมั (PRINCIPAL iDAILY) 
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กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร  ์ฟิกซ ์อินคมั (PRINCIPAL iFIXED) 
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Disclaimer 
ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน/ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลของกองทุนรวม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความเส่ียง  และผลการดําเนินงาน ของกองทุนรวมท่ีเปิดเผยไว้ในแหล่งต่าง ๆ หรือให้ขอข้อมูลจากเจ้าหน้าท่ี 
ก่อนการตัดสินใจลงทุน/บริษัทจัดการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพ่ือเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนของกองทุน 
(Hedging) ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน / กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน ผู้
ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกําไร จากอัตราแลกเปล่ียน/หรือได้รับเงินคืนต่ํากว่าทุนเริ่มแรกได้/ผู้ลงทุนควรศึกษาผลการดําเนินงานของหน่วยลงทุน
แต่ละชนิดของกองทุนใน https://www.principal.th/th/mutual-fundth ก่อนตัดสินใจลงทุน/ผลตอบแทนในอดีตมิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการ
ดําเนินงานในอนาคต 

 
เอกสารฉบับน้ีจัดทําข้ึนเพ่ือวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นการท่ัวไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นคําเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทําการซือ้ 
และ/หรือขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามท่ีปรากฏในเอกสารฉบับน้ี และไม่ถือเป็นการให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี่ยวกับการทํา
ธุรกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามท่ีระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด / แม้บริษัทจัดการจะได้ใช้ความระมัดระวัง
ตามสมควรเพ่ือให้ข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้อง และตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดทําเอกสารนี้ บริษัทจัดการและพนักงานของบริษัทจัดการไม่
มีความรับผิดและจะไม่รับผิดสําหรับความผิดพลาดของข้อมูลใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม รวมท้ังจะไม่รับผิดสําหรับการกระทําใด ๆ ท่ี
เกิดข้ึนบนพ้ืนฐานของความเห็นหรือข้อมูลท่ีปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับน้ี บริษัทจัดการไม่ได้ให้คํารับรองหรือรับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดย
ปริยายเกี่ยวกับความถูกต้อง แม่นยํา น่าเชื่อถือ ทันต่อเหตุการณ์หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวในกรณีใด ๆ ท้ังส้ิน / บริษัทจัดการขอ
ปฏิเสธความรับผิดท้ังปวงท่ีเกิดหรืออาจเกิดข้ึนในทุกกรณี ท้ังน้ีความเห็นบทวิเคราะห์หรือการคาดคะเนต่าง ๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือผลการ
ดําเนินงานในอนาคตท่ีปรากฏในเอกสารน้ี ไม่ถือเป็นเครื่องยืนยัน และอาจแตกต่างจากเหตุการณ์หรือผลประกอบการที่เกิดข้ึนจริงได้ / สําหรับนัก
ลงทุนท่ีต้องการทราบข้อมูลหรือรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือรับหนังสือชี้ชวน สามารถติดต่อบริษัจัดการหรือผู้ดําเนินการขายท่ีท่านให้บริการ 


