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เกิดอะไรขึน้ในช่วงท่ีผา่นมา?
• ในชว่งปี 2019 เศรษฐกจิโลกยงัสามารถขยายตวัไดอ้ยู่ในเกณฑท์ีน่่าพอใจ โดย World Bank คาด GDP โลกในปี 2019 จะโต 2.4%

• ภาคแรงงานในสหรฐัฯปี 2019 ถอืว่าอยู่ในเกณฑท์ีม่คีวามแขง็แกรง่ ภาวะสงครามทางการคา้ระหว่างสหรฐัฯ และจนีเริม่มแีนวโน้มทีด่ขี ึน้นบั
แต่ชว่งปลายปี 2019 จนีและสหรฐัฯสามารถบรรลขุอ้ตกลงทางการคา้ใน Phase1 ได ้

• จดุเปลีย่นของเหตุการณ์มจีดุเริม่ตน้มาจากในชว่งปลายเดอืนธนัวาคม 2019 หลงัมกีารตรวจพบการตดิเชือ้โคโรน่าสายพนัธุใ์หมใ่นมนุษย ์ที่
เมอืงอูฮ่ ัน่ สาธารณรฐั ประชาชนจนี

• ในชว่งแรกการระบาดของไวรสัโคโรน่าสายพนัธุใ์หม ่เกดิขึน้เฉพาะในประเทศจนี และในประเทศกลุ่มเอเชยี แต่ดว้ยสงัคมโลกที่มกีาร
เชื่อมต่อกนัอย่างไรข้อบเขต ท าใหก้ารระบาดของไวรสัโคโรน่าสายพนัธุใ์หม ่มกีารแพรก่ระจายในวงกวา้งมากขึน้

• การแพรร่ะบาดของไวรสัชนิดนี้ เริม่ส่งผลต่อกจิกรรมทางเศรษฐกจิมากขึน้ รวมถงึท าใหค้วามตอ้งการในการใชพ้ลงังานลดลงดว้ย 

• ในวนัที ่6 มนีาคม 2020 ทางประเทศซาอดุอิาระเบีย จงึไดว้างแผนทีจ่ะหารอืกบัประเทศรสัเซยีเพื่อทีจ่ะลดก าลงัการผลิตน ้ามนั แต่การเจรจา
ทีเ่กดิขึน้กลบัไมส่ าเรจ็ และน าไปสู่การเพิม่ก าลงัการผลติน ้ามนัของประเทศซาอดุอิาระเบียในประมาณทีเ่พิม่ขึน้

• ราคาสนิทรพัยก์ลุม่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพลงังานจงึมกีารปรบัตวัลดลงครัง้ใหญ่ จากอปุสงคก์ารใชน้ ้ามนัทีล่ดลง และอปุทานทีเ่พิม่ขึน้

• ในขณะเดยีวกนั เมื่อวนัที ่11 มนีาคม 2020 องคก์ารอนามยัโลกกม็กีารประกาศยกระดบัการระบาดของไวรสัโคโรน่าสายพนัธุใ์หมใ่หเ้ป็น
การระบาดในวงกวา้งในลกัษณะทีเ่ป็น Pandemicและตัง้ชื่อโรคระบาดดงักล่าววา่ COVID-19



3

• การระบาดทีก่ระจายในวงกวา้งขึน้ส่งผลใหภ้าครฐัในหลายประเทศมมีาตรการ Lock Down เกดิขึน้ ส่งผลใหก้จิกรรมทางเศรษฐกจิในหลาย
ประเทศลดลงอย่างมนียัส าคญั พฤตกิรรมของภาคธรุกจิ และผูบ้รโิภคในระดบัครวัเรอืนมกีารเปลีย่นแปลงไป พฤตกิรรมการใช้งานระบบ
ออนไลน์ถูกเตบิโตอย่างมนียัส าคญั ยอดขายสนิคา้ทีม่คีวามจ าเป็นต่อการด ารงชวีติ และพลานามยักา้วกระโดด  

• อกีทัง้รฐับาล ไดม้กีารสนบัสนุนงบประมาณชว่ยเหลอื ทัง้ภาคการเงนิและการคลงั ทัง้การจา่ยเงนิชดเชย การลดดอกเบีย้นโยบาย ภาคธรุกจิ 
และสนิเชื่อส่วนบุคคล การประกาศลดอตัราเงนิส ารองของธนาคาร การอดัฉีดเงนิจากธนาคารกลางเขา้สู่ตลาดการเงนิผา่นการซื้อสนิทรพัย์
ทางการเงนิต่างๆ ดงัทีจ่ะเหน็ไดใ้น สหรฐัฯ ญี่ปุ่ น และยุโรป

• ในดา้นสาธารณสุข และการแพทย ์ทัง้ภาครฐั และเอกชนต่างรว่มมอืกนัในการคดิคน้ และผลติเครื่องมอืในการตรวจสอบ ยารกัษา และวคัซนี
ทีใ่ชป้้องกนั COVID-19 อย่างเตม็ก าลงั โดยล่าสุดม ีชดุตรวจด่วน COVID-19 ไดร้บัการทดสอบ รบัรองจากสถาบนัดา้นสาธรณะสขุ และเริม่
ถูกผลติแลว้ ในส่วนของการใชย้าตา้นไวรสั เริม่คน้พบยาจ านวนมากขึน้ทีส่่งผลในเชงิบวกต่อการรกัษาโรค COVID-19 รวมถงึไดเ้ริม่การ
ทดลองวคัซนีส าหรบัป้องกนัโรค COVID-19 ในมนุษยก์ลุ่มแรกจ านวน 40 รายแลว้

• ล่าสุดเมื่อวนัที ่8  เมษายน 2020 เมอืงอูฮ่ ัน่ มณฑลหเูป่ย ประเทศจนี ซึง่เป็นเมอืงทีไ่ดร้บัการรายงายการระบาดโรค COVID-19 เป็นทีแ่รก
ในโลก ไดก้ลบัมาเปิดท าการหลงั Lock-down เป็นเวลา 72 วนัแลว้ ตวัเลขดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ในประเทศจนีเองกป็รบัตวัดขีึน้มากในชว่ง
เดอืนมนีาคม 2020 ทีผ่า่นมาดว้ยเชน่กนั

เกิดอะไรขึน้ในช่วงท่ีผา่นมา?
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Key Takeaway

• คาควา่ตลาดการเงนิในระยะสัน้จะยงัคงผนัผวนทัง้ในเชงิบวกและเชงิลบ จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ทีส่รา้งความไม่แน่นอนใหก้บัระบบ
เศรษฐกจิ

• แนะน านกัลงทุนจดัการสภาพคล่องส่วนบุคคลหรอืของธุรกจิใหอ้ยู่ในเกณฑท์ีเ่พยีงพอ และเหมาะสม

• เตรยีมพรอ้มส าหรบัภาวะเงนิเฟ้อทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต (เงนิเฟ้อจะท าลายมลูค่าเทีแ่ทจ้รงิของเงนิในปัจจุบนั นกัลงทุนจงึควรลงทุนเพื่อรกัษาก าลงัซือ้) จาก
การกระตุน้เศรษฐกจิดว้ยนโยบายการเงนิและการคลงัจากธนาคารกลางและรฐับาลทัว่โลก ดว้ยแผนการลงทุนแบบระยะยาว 

• ราคาสนิทรพัยท์ีป่รบัตวัลงมามาก เปิดโอกาสใหน้กัลงทุนทยอยสะสมสนิทรพัยเ์พื่อท าก าไรในระยะยาวไดม้ากขึน้

• การเลอืกลงทุนควรเน้นการลงทุนในสนิทรพัยท์ีม่คีุณภาพ มตีวัเลขทางการเงนิทีแ่ขง็แกร่ง เชน่ หนี้น้อยๆ สายป่านยาวๆ มคีวามสามารถในการรบัมอืกบั
พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีอ่าจเปลีย่นแปลงไปหลงั COVID-19 จบลง และกระจายความเสีย่งในการลงทุน

▶ สถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ในจนีเริม่อยู่ในเกณฑท์ีค่วบคุมได ้
ภาคการผลติเริม่กลบัมาเดนิเครื่องไดม้ากขึน้ 

▶ การคดิคน้วธิกีารป้องกนัและรกัษาโรค COVID-19 ทีม่คีวามคบืหน้าขึน้
เรื่อยๆ

▶ ราคาสนิทรพัยท์างการเงนิทีป่รบัตวัลดลงในชว่งทีผ่า่นมา ส่งผลใหร้าคา
สนิทรพัยท์างการเงนิจ านวนมากมคีวามน่าสนใจมากขึน้

▶ จ านวนตวัเลขผูต้ดิเชือ้ COVID-19 นอกประเทศจนีทีย่งัคงเพิม่ขึน้
▶ การ Lock-down ทางเศรฐกจิทีม่โีอกาสยดืเยือ้ และโอกาสในการระบาดรอบ 2
▶ ผลกระทบต่อความมัน่ใจต่อภาคธุรกจิและครวัเรอืน ในชว่งหลงัการระบาดของ

โรค COVID-19 และหนี้สาธารณะทีม่แีนวโน้มจะเพิม่ขึน้มากทัว่โลก
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จดุเด่นและกลยุทธใ์นการลงทนุของกองทนุหลกั
• เน้นลงทุนในธุรกจิคณุภาพดทีัว่โลกทีม่ศีกัภาพในการแขง่ขนัสงู เป็นผูท้ีไ่ดร้บัประโยชน์ หรอืผูอ้ยู่รอดในกระแส

โลกาภวิฒั ิ มโีอกาสเตบิโตไดด้ใีนอนาคต 
• กองทุนมปีระวตัผิลการด าเนินงานในอดตีทีโ่ดดเดน่ ไดร้บัการจดัอนัดบั 5 ดาวจาก Morningstar และ พบวา่กวา่ 

99% ของผลงานราย 3 ปีของกองทุนนบัแต่จดัตัง้กองทุน สามารถท าผลงานไดส้งูกวา่ผลการด าเนินงานของดชันี
อา้งองิ MSCI World Index (Monthly Rolling Return)

การปรบัตวัในช่วง COVID-19
เนื่องจากหุน้ทีก่องทุนเน้นลงทุนจะเป็นหุน้ทีม่โีอกาสเตบิโตไดด้ใีนอนาคต ท าใหธุ้รกจิสว่นใหญ่ทีล่งทุนจงึมลีกัษณะเป็น
ธุรกจิประเภท SaaS (Software as a Service) หรอืธุรกจิประเภท Platform ต่างๆ เชน่ Amazon, Google, Meituan
Dianping (ธุรกจิส ัง่อาหารออนไลน์) การระบาดของโรค COVID-19 จงึมไิดส้ง่ผลต่อพื้นฐานธุรกจิในกลุ่มนี้อย่างมี
นยัส าคญั นอกจากนี้กองทุนยงัไดม้กีารลงทุนในสนิคา้กลุ่มอื่นๆ เชน่ เครือ่งอุปโภคบรโิภค เครื่องมอืแพทย์ ฯลฯ โดย
เน้นการลงทุนในบรษิทัทีม่คีวามแขง็แกรง่ทางการเงนิทีด่ ี (เชน่ มหีนี้ไมส่งู กระแสเงนิสดแขง็แกรง่ ซึง่โดยพื้นฐานแลว้จะ
สามารถลดผลกระทบจากปัจจยัเรือ่งการระบาดของ COVID-19 ไดร้ะดบัหนึ่ง ผูจ้ดัการกองทุนจงึยงัมไิดม้กีารมกีารปรบั
กลยุทธ์การลงทุนอย่างมนียัส าคญั

ตวัอย่างหุ้นท่ีลงทนุ

Mastercard ผูน้ าระบบบตัรเครดดิ และวธิกีารจ่ายเงนิแบบไม่ตอ้งใช้
เงนิสด เตบิโดไปพรอ้มกบักระแสสงัคมแบบ Cashless Society

Meituan Dianping แพลตฟอรม์ออนไลน์ดา้นไลฟ์สไตลอ์นัดบั 
1 ของชาวจนี ผูใ้ชง้านสามารถอ่านรวีวิ ส ัง่สนิคา้ หรอืแมก้ระทัง่
สัง่อาหารแบบออนไลน์ไดก้บัแพลตฟอรม์ของทางบรษิทั

Top 5 Holdings ของกองทุนหลกั (As of 29 February 2020)

1. Mastercard Inc. 7.69% 4.Servicenow Inc 5.47%

2. Amazon.com 6.72% 5. Alphabet Inc 4.98%

3.Tal Education Group 6.11% Total in Top 5 Holdings 30.97%

ค าเตอืน: ผู้ลงทนุควรท าความเขา้ใจลักษณะสนิคา้ (กองทนุ) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทนุ / กองทนุหลักลงทนุกระจุกตวัในประเทศสหรฐัอเมรกิา ผู้ลงทนุจงึควรพิจารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเองด้วย / กองทนุมนีโยบายลงทนุในต่างประเทศ กองทนุอาจมี
ความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทนุอาจขาดทนุหรอืได้รบัก าไร จากอตัราแลกเปลี่ยน/หรอืได้รบัเงนิคนืต ่ากวา่ทนุเริม่แรกได้ / บรษิทัจดัการใช้สญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมอืในการป้องกนัความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลี่ยนของกองทนุ (Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผู้จดัการกองทนุ/ผลการด าเนินงานใน
อดตีของกองทนุรวม มไิด้เป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต / Copyright @ 2018 บรษิทั มอรน์ิ่งสตาร์ รเีสรชิ์ ประเทศไทย สงวนลิขสทิธิ ข้อมูลทีป่ระกอบในเอกสารนี้ : (1) เป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทัมอรน์ิ่งสตาร์ และ/หรอื ผู้ใหบ้รกิารข้อมลู (2) บรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการท าซ ้า หรอืเผยแพร่ (3) บรษิทัขอสงวน
สทิธิท์ ี่จะไม่รบัผดิชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสยีหายต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ทุกกรณีจากการน าขอ้มลูไปใชอ้า้งองิ ผลการด าเนินงานในอดตีมไิด้เป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทนุควรศกึษาผลการด าเนินงานของหน่วยลงทนุแต่ละชนิดของกองทนุใน https://www.principal.th/th/mutual-fundth
กอ่นตดัสนิใจลงทนุ

ประเภท: กองทุนหุน้ต่างประเทศ ลงทุนใน Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund
(กองทุนป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นตามดลุยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน)

Reckitt Benckiser ผูผ้ลติสนิคา้อุปโภค บรโิภคชัน้น า
ของโลก สญัชาตอิงักฤษเน้น concept Consumer Health
โดยมผีลติภณัฑซ์ึง่เป็นทีรู่จ้กัเช่น Dettol, Strepsils, 
Nurofen, Vanish, Durex
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จดุเด่นและกลยุทธใ์นการลงทนุของกองทนุหลกั
• เน้นลงทุนในธุรกจิทีเ่กีย่วกบัสนิคา้และบรกิารทีม่แีบรนดเ์ป็นทีรู่จ้กั และไดร้บัความไวว้างใจจากผูบ้รโิภค
• สนิคา้และบรกิารของธุรกจิทีล่งทุนสว่นมากจะเป็นผลติภณัฑท์ีอ่ยู่ในชวีติประจ าวนัของผู้บรโิภคไมท่างใดกท็าง

หนึ่ง อย่างน้อยในชว่งเวลาใดเวลาหนึ่งนบัตัง้แต่เวลาชว่งเชา้จนถงึชว่งค ่า

การปรบัตวัในช่วง COVID-19
เนื่องจากหุน้ทีก่องทุนเน้นลงทุนสว่นใหญ่เป็นธุรกจิขนาดใหญ่ทีม่กีระแสเงนิสดมาก และเป็นเจ้าของสนิคา้บรกิารทีม่ ี
ลกัษณะคอ่นขา้ง Defensive และไมไ่ดข้ึน้กบัวฏัจกัรเศรษฐกจิมาก ท าใหโ้ดยพื้นฐานแลว้อุปสงคข์องสนิคา้เหล่านี้
ไมไ่ดร้บัผลกระทบจากไวรสั COVID-19 มากนกั เชน่ ธุรกจิ software ทีม่คีวามจ าเป็นต่อการด าเนินกจิการต่างๆ ไม่
วา่จะเป็น Microsoft ผูใ้หบ้รหิารระบบ software องคก์รยกัษ์ใหญ่ของโลก SAP software องคก์รณ์ในลกัษณะ B2B 
ซึง่เป็นตวัชว่ยจดัการระบบต่างๆ เชน่ Inventory management, supply chain management  หรอืจะเป็นผลติภณัฑ์
อุปโภคบรโิภคซึง่มคีวามจ าเป็นต่อการด ารงชวีติ เชน่ สนิคา้จ านวนมากของบรษิทั Reckitt Benckiser ฯลฯ จงึท าให้
ทางทมีผูบ้รหิารกองทุนมไิดม้กีารปรบัยุทธ์การลงทุนในภาพรวมทีม่ากมายนกั

ประเภท: กองทุนหุน้ต่างประเทศ ลงทุนใน Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund
(กองทุนป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นตามดลุยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน)

ตวัอย่างหุ้นท่ีลงทนุ

Top 5 Holdings ของกองทุนหลกั (As of 29 February 2020)

1.Microsoft Corp 9.13% 4. Visa Inc 5.55%

2.Phiilip Morris Inc 8.07% 5. SAP 5.42%

3.Reckitt Benckiser plc 7.12% Total in Top 5 Holdings 35.29%

Microsoft ธุรกจิ software รายใหญ่ของโลก ซึง่เป็น
เจา้ของผลติภณัฑแ์ละ Platform ต่าง ๆ ทีม่ ความ
ส าคญัต่อะระบบเศรษฐกจิใยยคุโลกาภวิฒัน์ เช่น 
Microsoft excel, Microsoft PowerPoint, Skype, ฯลฯ 
รวมถงึมธีุรกจิใหเ้ช่าพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูดว้ย.

ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน / กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศสหรฐัอเมรกิา ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย / ผูล้งทุนตอ้งศกึษาขอ้มูลของกองทุนรวม 
โดยเฉพาะอย่างยิง่นโยบายการลงทุน ความเสีย่ง และผลการด าเนินงาน ของกองทุนรวมที่เปิดเผยไวใ้นแหล่งตา่ง ๆ  หรอืใหข้อขอ้มูลจากเจา้หน้าที่ก่อนการตดัสนิใจลงทุน/ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต/บรษิทัจดัการใชส้ญัญาซื้อขายลว่งหน้าเพื่อเป็น
เครื่องมอืในการป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) ขึ้นอยู่กบัดลุยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน / กองทุนมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมคีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลี่ยน ผูล้งทุนอาจขาดทุนหรอืไดร้บัก าไร จากอตัราแลกเปลี่ยน/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าทุนเริม่แรก
ได้

Reckitt Benckiser ผูผ้ลติสนิคา้อุปโภค บรโิภคชัน้น า
ของโลก สญัชาตอิงักฤษเน้น concept Consumer Health
โดยมผีลติภณัฑซ์ึง่เป็นทีรู่จ้กัเช่น Dettol, Strepsils, 
Nurofen, Vanish, Durex
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Top 5 Holdings ของกองทุนหลกั (As of 29 Feb 2020)

1.Samsung Electronics. 5.77% 4.Alibaba Group 3.78%

2.Taiwan Semiconduc. 5.22% 5.AIA Group 3.71%

3.Tencent Hldg 4.96% Total in Top 5 Holdings 23.44%

จดุเด่นและกลยุทธใ์นการลงทนุของกองทนุหลกั
• ลงทุนดว้ยกลยุทธ์ Barbell Portfolio ดว้ยการถอืหุน้หรอืรทีทีจ่่ายเงนิปันผลสงู พรอ้มไปกบัการลงทุนใน 

Growth Stocks โดยไมย่ดึเกาะดชันีอา้งองิ
• ม ีBroader Universe การลงทุน ครอบคลุมถงึ Asia Pacific
• กองทุนมปีระวตัผิลการด าเนินงานในอดตีทีโ่ดดเดน่ ไดร้บัการจดัอนัดบั 5 ดาวจาก Morningstar ทัง้จากกองทุน 

Master fund และ Feeder fund

การปรบัตวัในช่วง COVID-19
• ในชว่งเดอืนกมุภาพนัธ์ 2020 กองทุนลดสดัสว่นบรษิทัทีพ่ึง่พงิรายไดจ้ากประเทศฝัง่ตะวนัตกโดยเฉพาะสหรฐัฯ 

และยุโรป ทีส่ถานการณ์การแพรร่ะบาดของไวรสัยงัเลวรา้ยลง รวมทัง้ปรบัลดสดัสว่นบรษิทักลุ่มการเงนิทีม่ ี
แนวโน้มไดร้บัผลกระทบจากการชะลอตวัของเศรษฐกจิ

• ปรบัเพิม่สดัสว่นลงทุนในรทีทีม่รีายไดม้ ัน่คงในประเทศสงิคโปร ์ รวมทัง้สถานการณ์การแพร่ระบาดดงักล่าวที่ดี
ขึน้อย่างมนียัยะดว้ยการจดัการอย่างทนัท่วงท ี 

• กองทุนเลอืกลงทุนในบรษิทัทีม่สีถานะทางการเงนิและกระแสเงนิสดแขง็แกรง่ รวมทัง้มคีวามไดเ้ปรยีบเชงิการ
แขง่ขนัในระดบัทีโ่ดดเดน่

ตวัอย่างหุ้นท่ีลงทนุ

Samsung Electronics บรษิทัผลติเครื่องใชไ้ฟฟ้าทัง้
สนิคา้ทีเ่ป็น Consumer electronics  รวมถงึ Electronic 
components เช่น แบตเตอรี ่Lithium-ion 
Semiconductors image sensors และ memory

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company
บรษิทัผลติ Semiconductor ทีเ่ป็นชิน้ส่วนส าหรบัการ
ประมวลผลในคอมพวิเตอร ์โทรศพัทม์อืถอื รถยนตไ์ฟฟ้า 
รวมไปถงึ Internet of Things

Tencent Holdings แพลตฟอรม์ออนไลน์ทีเ่ป็นช่องทาง
สื่อสาร ต่อยอดสู่การเป็นแพลตฟอรม์ช าระเงนิ ซือ้สนิคา้ 
สัง่อาหาร เดนิทาง ท่องเทีย่ว บนัเทงิ โดยมผีู้ใชง้าน
มากกวา่ 1,000 ลา้นคน ในประเทศจนี 

ค าเตือน:ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้(กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน / กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศฮ่องกง ผู้ลงทุนจึงควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย / กองทุนมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น/
หรือไดร้บัเงินคนืต ่ากว่าเงินทุนเริ่มแรกได/้บรษิทัจดัการใชส้ญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมอืในการป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นของกองทุน (Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผู้จดัการกองทุน/ ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต/ เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีไดจ้ดัท าขึน้ตาม
มาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน/ Copyright @ 2018 บริษทั มอร์น่ิงสตาร์ รีเสริช ์ประเทศไทย สงวนลขิสทิธิ ขอ้มลูทีป่ระกอบในเอกสารน้ี : (1) เป็นกรรมสทิธิข์องบริษทัมอรน่ิ์งสตาร์ และ/หรือ ผู้ใหบ้ริการขอ้มลู (2) บริษทัขอสงวนสทิธิใ์นการท าซ า้ หรือเผยแพร่ (3) บริษทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผิดชอบต่อความถกูต้อง 
ครบถ้วน และความเสยีหายต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ทุกกรณีจากการน าขอ้มลูไปใชอ้า้งองิ ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต

ประเภท: กองทุนหุน้ต่างประเทศ ลงทุนใน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund
(กองทุนป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นตามดลุยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน)
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จดุเด่นและกลยุทธใ์นการลงทนุ 
• เน้นลงทุนหุน้ทุกขนาดในลกัษณะ All-cap fund ในรปูแบบ Fund of Funds ผา่นกองทุนทีเ่น้นลงทุนทีไ่ดป้ระโยชน์

จากการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งเศรษฐกจิจนีในระยะยาว ซึง่เน้นทีก่ารเตบิโตของการบรโิภคภายในประเทศ
• เน้นลงทุนหุน้กลุ่ม A-share ซึง่ยงัมโีอกาสไดร้บัอานิสงคเ์ชงิบวกจากการเพิม่สดัสว่นในดชันี MSCI Emerging 

Market อย่างต่อเนื่องไปจนถงึปลายปี 
• ยดืหยุ่นในการปรบัสดัสว่นลงทุนระหวา่งหุน้ขนาดใหญ่ และขนาดเลก็
การปรบัตวัในช่วง COVID-19
วกิฤต COVID-19 ในจนียิง่ตอกย ้าถงึนโยบายปฏริปูเศรษฐกจิของจนี ทีเ่น้นการบรโิภคภายในประเทศ โดยเฉพาะภาค
บรกิาร เน้นผลกัดนัเทคโนโลยแีละการคน้ควา้วจิยั และการขยายความเจรญิไปสูช่มุชน ชนบนซึง่เป็นแผนการเตบิโตแบบ
ระยะยาวทีก่อง UBS China Opportunity Fund เน้นลงทุน ในขนาดทีร่ะยะสัน้ชว่งเศรษฐกจิชะลอตวั ทางการจนีเองกไ็ด้
ออกนโยบายอดัฉีดสภาพคล่องโดยเน้นชว่ยเหลอืบรษิทัขนาดกลางและเลก็  ผา่นการปรบัลดอตัราดอกเบีย้ และภาษ ีและ
พกัช าระหนี้ใหแ้กภ่าคครวัเรอืนและบรษิทัต่างๆ นอกจากนัน้ยงัคาดวา่หลงัชว่งวกิฤตจะมกีารควบรวมกจิการมากขึน้ 
โดยเฉพาะบรษิทัขนาดเลก็ทีม่ศีกัยภาพและสามารถผา่นพน้วกิฤตจะเป็นเป้าหมายหลกั ดงันัน้ทางทมีจดัการกองทุนจงึ
ยงัคงเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกอง UBS China Opportunity Fund และกอง Principal China Direct Opportunity
Fund ทีไ่ดป้ระโยชน์จากมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิของจนี

Top Holdings: UBS (Lux) - China A Opportunity (USD)\
Weight as of 29 Feb 2020

Top Holdings: PRINCIPAL CHINA DIRECT OPPORTUNITIES FUND
Weight as of 29 Feb 2020

ค าเตือน:ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้(กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน/กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศจีน ผู้ลงทุนจึงควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย/ กองทุนมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรือไดร้บั
เงินคนืต ่ากว่าเงินทุนเริม่แรกได/้บรษิทัจดัการใชส้ญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมอืในการป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นของกองทุน (Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน/ ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต/ เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการ
วดัผลการด าเนินงานของสมาคมบริษทัจดัการลงทนุ

ประเภท: กองทุนหุน้ต่างประเทศ ลงทุนใน CIMB-PRINCIPAL CHINA DIRECT OPPORTUNITIES FUND และ UBS 
FUND MGMT LUX CHINA A OPPORTUNITY I A1 เป็นสดัสว่นหลกั
(กองทุนป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นตามดลุยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน)
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จดุเด่นและกลยุทธใ์นการลงทนุ 
• โมเดลใหมท่ีเ่น้นการบรหิารความเสีย่งบนขอบเขตสนิทรพัย์ทีก่วา้งขึน้
• เพิม่ประสทิธภิาพในการท าก าไรในระดบัความเสีย่งทีเ่หมาะสม
• ปรบัสดัสว่นรายกลุ่มสนิทรพัย์ดว้ยผูเ้ชีย่วชาญทางการลงทุนทีม่ปีระสบการณ์

การปรบัตวัในช่วง COVID-19
• บรหิารความเสีย่งทางการลงทุนในภาวะทีต่ลาดการเงนิโลกเผชญิความผนัผวน ดว้ยลดน ้าหนกัการลงทุนในสนิทรพัย์เสีย่งลง และรกัษาสภาพคล่องที่ระดบั 5-8% ส าหรบัทยอยซื้อ/เพิม่น ้าหนกัสนิทรพัย์กลุ่มดงักล่าวในเวลาทีเ่หมาะสม 

เชน่ การทยอยสะสมตราสารทุนไทยในชว่งทีค่วามผนัผวนของตลาดเริม่ลดลง หลงัจากวนัทีด่ชันีตลาดหุน้ไทยรว่งลงแตะระดบั Circuit Breaker 2 วนัท าการตดิต่อกนั
• ระหวา่งรอใหส้ถานการณ์ความผนัผวนในสนิทรพัย์เสีย่งคลีค่ลายลง ไดใ้หน้ ้าหนกัการลงทุนในสนิทรพัย์กลุ่มตราสารหนี้มากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกลุ่มตราสารหนี้ภายในประเทศ
• เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากความผนัผวนทีม่โีอกาสเกดิขึน้ในตลาดการเงนิในระยะขา้งหน้า ยงัคงน ้าหนกัการลงทุนในสนิทรพัย์ประเภททองค าในระดบั Neutral หลงัจากทยอยขายท าก าไรบางสว่นในชว่งทีร่าคาทองค าปรบัสงูขึน้

ประเภท: กองทุนประเภท Asset Allocation, all in one investment
(ป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นตามดลุยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน)

ค าเตือน:ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้(กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน/ กองทุนมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรือไดร้บัเงินคนืต ่ากว่าเงินทุนเริม่แรกได/้บริษทัจดัการใชส้ญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมอืในการป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัรา
แลกเปลีย่นของกองทุน (Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผู้จดัการกองทุน ผู้ลงทุนควรศกึษาการจ่ายเงินปันผลของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดของกองทนุ ไดท้ี่ https://www.principal.th/th/mutual-fundth / ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต

Top 5 Holdings (As of 31 March 2020)

1. กองทุนเปิดพรนิซเิพลิคอรฟิ์กซ์อนิคมั: 
PRINCIPAL iFIXED-X

27.66% 4. กองทุนเปิดพรนิซเิพลิเอน็แฮนซ์
อคิวติี้: PRINCIPAL EEF-X

9.82%

2. กองทุนเปิดพรนิซเิพลิพรอ็พเพอรต์ี้อนิคมั: 
PRINCIPAL iPROP-X

23.77% 5. กองทุนเปิดไทยเดก็ซ์เซท็ 50
อทีเีอฟ: TDEX

7.87%

3. กองทุนเปิดพรนิซเิพลิโกลบอลอคิวติี้: 
PRINCIPAL GEF-X

15.89%
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จดุเด่นและกลยุทธใ์นการลงทนุ 
• เน้นลงทุนในสนิทรพัย์กลุ่มกองทุนอสงัหาฯโดยเฉพาะอย่างยิง่ทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทยสงิคโปรเ์ป็นหลกั
• สนิทรพัย์กลุ่มกองทุนอสงัหาฯ/ REITs ทีเ่น้นลงทุนมรีายไดใ้นรปูแบบคา่เชา่ทีเ่ป็นสญัญา จงึนบัเป็นสนิทรพัย์

ทีม่คีวามมัน่คงในระดบัหนึ่ง
• เป็นสนิทรพัย์ทีเ่หมาะลงทุนในภาวะดอกเบีย้โลกทีย่งัมแีนวโน้มต ่าต่อเนื่อง 
• เน้นการลงทุนแบบเลอืกสนิทรพัย์รายตวั ท าใหม้โีอกาสเขา้ถงึ REITs ทีม่พีื้นฐานด ีโอกาสเตบิโตในอนาคตสงู 

และราคาเหมาะสมได้
การปรบัตวัในช่วง COVID-19
• เนื่องจากกองทุน Principal Property Income Fund เน้นการลงทุนในลกัษณะ Active but Conservative ซึง่

เป็นการบรหิารงานโดยค านึงถงึการบรหิารความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม จงึท าใหท้ี่ผา่นมา กองทุน
ดงักล่าวมไิดม้กีารลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมย่อยประเภทโรงแรม มากนกั เนื่องจากรปูแบบของรายไดม้าใน
ลกัษณะรายวนั และขึน้กบัสภาวะทางเศรษฐกจิคอ่นขา้งมาก ขณะทีใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมคา้ปลกี ผูจ้ดัการ
กองทุนกย็งัคงเน้นหา้งคา้ปลกีทีเ่น้นกลุ่มลูกคา้ทอ้งถิน่ และยงัไดม้กีารจดัสสรคเ์งนิลงทุนสว่นหนึ่งเขา้ลงทุนใน 
REITs ของกลุ่มอุตสาหกรรมทีไ่ดร้บัประโยชจ์ากการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งเชงิเศรษฐกจิไปพึง่พาเทคโนโลยี
มากขึน้ เชน่ ในกลุ่ม Data centre และ Logistic จงึท าใหโ้ดยพื้นฐานแลว้ ในชว่งแรกของการระบาดของโรค 
COVID-19 กองทุนจงึไมไ่ดร้บัผลกระทบจากการท่องเทีย่วทีล่ดลงมากนกั

• ในชว่งถดัมาเมือ่ความรนุแรงของการระบาดของ COVID-19 รนุแรงขึน้ ทางทมีจดัการกองทุนไดม้กีารปรบัตวั
โดยการจดัสรรเงนิลงทุนเขา้ลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมทีผ่ลประกอบการแปรผนัตามวฏัจกัรเศรษฐกจิทีน่้อยลง
อกี เชน่ ในกลุ่มอุตสาหกรรมโครงสรา้งพื้นฐานบางประเภท เป็นตน้

ตวัอย่างสินทรพัยท่ี์ลงทนุ

KDCREITs  ประกอบดว้ย 17 Data center ซึง่เป็นสนิทรพัย์ทีม่ ี
แนวโน้มเตบิโตไปพรอ้มกบัการเตบิโตของสงัคมเทคโนโลย ีและการ
ใชข้อ้มลูทีเ่พิม่มากขึน้ โดยสนิทรพัย์ในกองทุนมกีารกระจายตวัใน 
8 ประเทศ 3 ภมูภิาค 

กองทนุนี้ลงทนุกระจุกตวัในกลุ่มอตุสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย์ (Property Sector Fund) ดงันัน้หากมปัีจจยัลบทีส่ง่ผลกระทบต่อการลงทนุ ดงักล่าวผู้ลงทนุอาจสญูเสยีเงนิลงทนุจ านวนมาก 

DIF ผูป้ระกอบธุรกจิเสาสญัญาณ และใยแกว้น าแสงรายใหญ่ของไทย  ซึ่ง
เป็นธุรกจิทีม่แีนวโน้มเตบิโตไปพรอ้มเศรษฐกจิในยุค Digitalization

ค าเตือน:ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้(กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน/ กองทุนน้ีลงทุนกระจุกตวัในกลุ่มอุตสาหกรรมอหงัหาริมทรพัย์ (Property Sector Fund) ดงันัน้หากมปัีจจยัลบทีส่่งผลกระทบต่อการลงทุนดงักล่าว ผู้ลงทุนอาจสญูเสยีเงินลงทุนจ านวนมาก/ กองทุนมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ ผู้
ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรือไดร้บัเงินคนืต ่ากว่าเงินทุนเริม่แรกได/้บริษทัจดัการใชส้ญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมอืในการป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นของกองทุน (Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผู้จดัการกองทุน ผู้ลงทุนควรศกึษาการจ่ายเงินปันผลของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดของกองทุน ไดท้ี่
https://www.principal.th/th/mutual-fundth / ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต / เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน



กองทนุนี้ลงทนุกระจุกตวัในกลุ่มอตุสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย์ (Property Sector Fund) ดงันัน้หากมปัีจจยัลบทีส่ง่ผลกระทบต่อการลงทนุ ดงักล่าวผู้ลงทนุอาจสญูเสยีเงนิลงทนุจ านวนมาก 

ค าเตือน:ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้(กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน/ กองทุนน้ีลงทุนกระจุกตวัในกลุ่มอุตสาหกรรมอหงัหาริมทรพัย์ (Property Sector Fund) ดงันัน้หากมปัีจจยัลบทีส่่งผลกระทบต่อการลงทุนดงักล่าว ผู้ลงทุนอาจสญูเสยีเงินลงทุนจ านวนมาก/ กองทุนมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ ผู้
ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรือไดร้บัเงินคนืต ่ากว่าเงินทุนเริม่แรกได/้บริษทัจดัการใชส้ญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมอืในการป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นของกองทุน (Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผู้จดัการกองทุน ผู้ลงทุนควรศกึษาการจ่ายเงินปันผลของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดของกองทุน ไดท้ี่
https://www.principal.th/th/mutual-fundth / ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต/ เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน/

Source: Principal Asset Management data as of 31 Mar 2020 **เดมิชื่อกองทุน CIMB-Principal Property Income Fund การเปลี่ยนชื่อกองทุนมผีลวนัที่ 10 Jun 2019 

Sector

Keppel DC REIT Industrial 7.6

Ascendas Real Estate Investment Industrial 7.0

Digital Telecommunications Infa Infra 6.9

CPN Retail Growth Leasehold REIT Retail 4.8

Frasers Centrepoint Trust Retail 4.3

Industrial 31.1 -0.9

Retail 20.7 -4.9

Office 17.7 -2.9

Infra 14.2 14.2

Cash 9.0 9.0

Diversified 4.8 -3.0

Other 2.2 -1.7

Hospitality 0.2 -6.4

Exhibition 0.0 -3.2

Thailand 41.6 -8.4

Singapore 48.5 -1.5

Japan 1.0 1.0

Cash 9.0 9.0
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จดุเด่นและกลยุทธใ์นการลงทนุ 
• เน้นลงทุนในสนิทรพัย์กลุ่มกองทุนอสงัหาฯ โดยจะเป็นการขยายขอบเขตการลงทุนไปมากกวา่สนิทรพัย์ที่จดทะเบยีน

ในตลาดหลกัทรพัย์ไทยและสงิคโปร ์เน้นหลกัๆทีก่ารลงทุนใน REITs ในภมูภิาคเอเชยี
• เหนือกว่าด้วยความยืดหยุ่นในการปรบัสดัส่วนทัง้ในด้านของประเทศท่ีลงทุน และสินทรพัยท่ี์ลงทนุ
• REITs เป็นสนิทรพัย์ทีเ่หมาะลงทุนในภาวะดอกเบีย้โลกทีย่งัมแีนวโน้มต ่าต่อเนื่อง 

การปรบัตวัในช่วง COVID-19
• การปรบัสดัสว่นในการลงทุนเน้นหลกัๆทีก่ารจดัการสภาพคล่องใหอ้ยู่ในเกณฑท์ีเ่หมาะสม ส ารองเงนิสดประมาณ 10

เปอรเ์ซนต์ของสนิทรพัย์ภายใตก้ารบรหิารจดัการ เพื่อเพิม่โอกาสเขา้ซื้อสนิทรพัย์ในจงัหวะทีเ่หมาะสมอย่างทนัท่วงที
• ในชว่งทีผ่า่นมามกีารปรบัสดัสว่นเพื่อเขา้ลงทุนในกลุ่มตลาดทีม่คีวามแขง็แกรง่ อุตสาหกรรมที่ไดร้บัผลกระทบจาก

เหตุการณ์ระบาดของโรค COVID-19 ในระดบัทีน่้อยกวา่ดลุ่มอื่นๆ เชน่กลุ่ม Data Centre, Logistics และใหน้ ้าหนกั
ในการลงทุนสนิทรพัย์ประเภทโครงสรา้งพื้นฐานในบางกลุ่มมากขึน้

ประเภท: กองทุนอสงัหาฯ REITs รวมถงึสนิทรพัย์ในกลุ่มโครงสรา้งพื้นฐาน และสามารถลงทุนในหุน้ได้
(ป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นตามดลุยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน)

ค าเตอืน: ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน/ กองทุนมี
นโยบายลงทุนในตา่งประเทศ กองทุนอาจมคีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลี่ยน ผูล้งทุนอาจขาดทุนหรอืไดร้บัก าไร จากอตัรา
แลกเปลี่ยน/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าทุนเริม่แรกได ้/ มกีารลงทุนในต่างประเทศบางสว่นซึง่จะไม่เกนิรอ้ยละ 79 ของมูลคา่ทรพัย์สนิ
สทุธขิองกองทุน กองทุนจงึมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราตา่งประเทศ บรษิทัจดัการอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า
เพื่อป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กบัดลุยพนิิจของบรษิทัจดัการ ผูล้งทุนอาจจะขาดทุนหรอืไดร้บั
ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าเงนิทุนเริม่แรกได ้/ ผูล้งทุนควรศกึษาผลการด าเนินงานของหน่วยลงทุนแตล่ะ
ชนิดของกองทุนใน https://www.principal.th/th/mutual-fundth ก่อนตดัสนิใจลงทุน / ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึ
ผลการด าเนินงานในอนาคต



ETF 38.4 -4.1

Retail 14.7 0.5

Infra 14.4 3.1

Industrial 13.1 0.3

Cash 9.0 0.8

Office 7.4 0.2

Diversified 2.1 -0.6

Other 0.7 0.0

Hospitality 0.1 -0.2

Exhibition 0.0 0.0

TH 26.9 3.7

SG 20.8 -1.4

JP 17.1 0.0

AU 21.3 -4.2

HK 4.9 1.1

Cash 9.0 0.8

Vanguard Australian Property S 21.3 -4.2

NEXT FUNDS REIT INDEX ETF 8.6 0.0

iShares Core Japan REIT ETF 8.6 0.0

Digital Telecommunications Inf 7.1 1.8

Link REIT 4.9 1.1

ค าเตอืน: ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน/ กองทุนมนีโยบายลงทุนในตา่งประเทศ กองทุนอาจมคีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลี่ยน ผูล้งทุนอาจขาดทุนหรอืไดร้บัก าไร จากอตัราแลกเปลี่ยน/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าทุนเริม่แรกได ้
/ มกีารลงทุนในต่างประเทศบางสว่นซึง่จะไม่เกนิรอ้ยละ 79 ของมูลคา่ทรพัย์สนิสทุธขิองกองทุน กองทุนจงึมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ บรษิทัจดัการอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กบัดลุยพนิิจของบรษิทั
จดัการ ผูล้งทุนอาจจะขาดทุนหรอืไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าเงนิทุนเริม่แรกได/้ ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต

Source: Principal Asset Management data as of 31 Mar 2020
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Top 5 Holdings (As of 31 March 2020)

1. VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC 9.45% 4. Housing Development Bank 5.36%

2. JOINT STOCK COMMERCIAL BANK 
FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

6.03% 5. HOA PHAT GROUP JSC 5.13%

3. NAMLONG INVESTMENT CORP 5.50% Total in Top 5 Holdings 31.47%

จดุเด่นและกลยุทธใ์นการลงทนุ
• ลงทุนหลกัทรพัย์รายตวั/ ETF ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดเวยีดนามโดยตรง
• ทมีผูจ้ดัการกองทุนทีป่ระกอบดว้ยชาวไทย และเวยีดนาม พรอ้มแรงสนบัสนุนดา้นขอ้มลูการลงทุนจากกลุ่มผู้จดัการกองทุนของ 

Principal Asset Management ในระดบัภมูภิาค
• เศรษฐกจิเวยีดนามมโีอกาสเตบิโตไดม้ากในระยะยาว ตลาดเวยีดนามเป็นตลาดหุน้ทีม่รีะดบัราคาน่าสนใจกว่าหลายประเทศใน

ภมูภิาคอาเซยีน

การปรบัตวัในช่วง COVID-19
สถานการณ์การระบาดของ COVID- 19 ในประเทศเวยีดนามยงันบัวา่ดดูเีมือ่เทยีบกบัประเทศอื่นๆในกลุ่มอาเซยีน และทัว่โลก 
เนื่องจากรฐับาลมกีารใหค้วามส าคญัเรือ่งการแพรร่ะบาดเป็นอย่างดนีับแต่ในชว่งตน้ของการระบาด โดยล่าสดุเมือ่วนัที ่10 เม.ย. 2020 
แมจ้ะยงัไมม่กีาร lock-down เมอืงอย่างเตม็รปูแบบ แต่กม็จี านวนผูต้ดิเชือ้สะสมเพยีงหลกั 200 กวา่คนเท่านัน้
หลงัการระบาดในครัง้นี้ เวยีดนามอาจเป็นประเทศหนึ่งทีไ่ดร้บัประโยชน์จากการพจิารณายา้ยฐานการผลติของบรษิทัขนาดใหญ่
หลายๆบรษิทั เพื่อกระจายความเสีย่งในประเทศจนี การเตบิโตของภาคอุตสาหกรรม และการเป็นสงัคมเมอิงในเวยีดนามยงัมลีกัษณะ
เป็น Long-term trend ดว้ยแนวโน้มดงักล่าวจงึท าใหผู้จ้ดัการกองทุนเน้นใหค้วามส าคญักบัธุรกจิทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัเทรนดงักล่าว
นอกจากนี้เนื่องจากในชว่งการระบาดของโรค COVID-19 ซึง่อาจมผีลท าใหค้วามผนัผวนทัง้ในเชงิบวกและเชงิลบต่อตลาดการเงนิ
เพิม่ขึน้ ทางผูจ้ดัการกองทุนไดม้กีารใหค้วามส าคญักบัการบรหิารสภาพคล่องมากขึน้ และเน้นเลอืกลงทุนในสนิทรพัย์ทีม่โีครงสรา้ง
ทางการเงนิทีเ่หมาะสม (เชน่ หนี้สนิต ่า)

ประเภท: กองทุนทีล่งทุนในหุน้ซึง่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์เวยีดนาม
การป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่น: ตามดลุยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน ตวัอย่างหุ้นท่ีลงทนุ

Hoa Phat Group เป็นผูน้ าในธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบั
อุตสาหกรรมเหลก็ตัง้แต่ตน้น ้าจนปลายน ้า โดยมสี่วน
แบ่งการตลาดเหลก็ก่อสรา้งเป็นอนัดบั 1 และมตีน้ทุน
ในการผลติทีแ่ขง่ขนัได ้ท าใหม้โีอกาสเตบิโตไปพรอ้ม
กบัการเปลีย่นแปลงจากประเทศทีพ่ึง่พาเกษตรกรรม 
เป็นอุตสาหกรรม และการขยายตวัของสงัคมเมอืง

Vietcombank
ธนาคารพาณิชยท์ีม่มีลูค่าตามราคาตลาดเป็นอนัดบั 1 
ในเวยีดนาม มคีวามแขง็แกร่งทางการเงนิและถอืหุน้
หลกัโดยรฐับาลเวยีดนาม นอกจากนี้ยงัเป็นธนาคาร
ฐานเงนิฝากทีแ่ขง็แกร่งและมแีบรนดท์ีเ่ป็นทีย่อมรบั
สงูสุดแห่งหนึ่งของเวยีดนาม

ค าเตอืน:ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้(กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน/กองทุนน้ีลงทุนกระจุกตวัในประเทศเวยีดนาม ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย / กองทุนมนีโยบายลงทุนในตา่งประเทศ ผูล้งทุนอาจจะ
ขาดทุนหรอืไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าเงนิทุนเริม่แรกได/้บรษิทัจดัการใชส้ญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมอืในการป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) ขึ้นอยู่กบัดลุยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน/ ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการ
ด าเนินงานในอนาคต/ เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน / ผูล้งทุนควรศกึษาผลการด าเนินงานของหน่วยลงทุนแตล่ะชนิดของกองทุนใน https://www.principal.th/th/mutual-fundth ก่อนตดัสนิใจลงทุน 
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บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั

44 อาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนิี 
เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2686 9595   
www.principal.th 

ติดต่อขอรบัหนังสือช้ีชวนหรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม

ข้อสงวนสิทธ์ิและค าเตือนเก่ียวกบัความเส่ียงในการลงทุน
1. บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั(“บรษิทัจดัการ”) จดัท าเอกสารฉบบันี้ข ึน้เพื่อวตัถุประสงคใ์นการเผยแพร่ขอ้มลูเป็น การทัว่ไป โดยไม่มุ่งหมายใหถ้อืเป็นค าเสนอหรอืการเชญิชวนให้

บุคคลใดท าการซื้อ และ/หรอื ขายผลติภณัฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในในเอกสารฉบบันี้ และไม่ถือเป็นการให้ค าปรกึษาหรอืค าแนะน าเกี่ยวกบัการท าธุ รกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบั
ผลติภณัฑด์า้นการลงทุนของบรษิทัต่าง ๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นเอกสารนี้แต่อยา่งใด 

2. แมบ้รษิทัจดัการจะไดใ้ชค้วามระมดัระวงัตามสมควรเพื่อใหข้อ้มลู ดงักล่าวมคีวามถูกตอ้งและตรงกบัวตัถุประสงคข์องการจดัท าเอกสารนี้ บริษทัจดัการและพนกังานของบรษิทัจดัการไม่มคีวามรบัผดิ
และจะไม่รบัผดิส าหรบัความผดิพลาด ของขอ้มลูใด ๆ ทีเ่กดิขึน้ไม่วา่ดว้ยเหตุใดกต็าม รวมทัง้จะไม่รบัผดิส าหรบัการกระท าใด ๆ ที่เกดิขึ้นบนพื้นฐานของความเหน็หรอืขอ้มูลที่ปรากฏอยู่ในเอกสาร
ฉบบันี้ บรษิทัจดัการไม่ไดใ้หค้ ารบัรองหรอืรบัประกนั ไม่วา่โดยชดัแจง้หรอืโดยปรยิาย เกีย่วกบัความถูกต้อง แม่นย า น่าเชื่อถือ ทนัต่อเหตุการณ์ หรอืความสมบูรณ์ของขอ้มูลดงักล่าวในกรณีใด ๆ 
ทัง้สิน้ 

3. บรษิทัจดัการขอปฏเิสธความรบัผดิทัง้ปวงที่เกดิหรอือาจเกดิขึน้ในทุกกรณี ทัง้นี้ ความเหน็ บทวเิคราะห์หรอืการคาดคะเนต่าง ๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์หรอืผลการด าเนินงานในอนาคตที่ปรากฏใน
เอกสารนี้ ไม่ถอืเป็นเครื่องยนืยนัและอาจแตกต่างจากเหตุการณ์หรอืผลประกอบการทีเ่กดิขึน้จรงิได ้

4. ส าหรบันกัลงทุนทีต่อ้งการทราบขอ้มลูหรอืรายละเอยีดเพิม่เตมิ สามารถตดิต่อบรษิทัจดัการหรอืผูด้ าเนินการขายทีท่่านใชบ้รกิาร 
5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิใ์นขอ้มลูทีป่รากฏในเอกสารนี้โดยหา้มมใิหผู้ใ้ดเผยแพร่ ท าซ ้า ดดัแปลง ลอกเลยีนแบบ อ้างองิ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน หรอืใช้วธิกีารใดกต็าม เวน้แต่จะได้รบัอนุญาต

ล่วงหน้าจากบรษิทัจดัการเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อน นอกจากนัน้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะท าการแกไ้ข ปรบัปรุง เปลีย่นแปลง หรอืเพิ่มเตมิขอ้ความใด ๆ ในเอกสารนี้ได้ตามที่บรษิทัจดัการจะ
เหน็สมควร โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าแต่อยา่งใด

ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน


