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ในช่วงทีผ่ ่านมาการระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลต่อภาคเศรษฐกิจ และความเชื่อมันของนั
่
กลงทุนอยู่มาก ความ
พยายามในการควบคุมการระบาดของโรคเพือ่ ลดผลกระทบทางเศรษฐกิจในระยะยาวด้วยการลดการติดต่อ การเดินทาง
ระหว่างประเทศ และการปิ ดเมือง ทาให้เกิดการชะลอ หรือหยุดชะงักของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในหลายกลุ่มธุรกิจในระยะ
สัน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลุ่มธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ ว เดินทาง และค้าปลีกบางประเภท เช่น ร้านอาหาร
ห้างสรรพสินค้า ทัง้ นี้รฐั บาลประเทศต่างๆ ได้มกี ารเพิม่ มาตราการสนับสนุน และช่วยเหลือภาคธุรกิจและครัวเรือนหลาย
ประการ ตัง้ แต่มาตรการเยียวยาลูกจ้างทีต่ กงาน การเลื่อนหรือลดภาษีให้ภาคธุรกิจ การกาหนดนโยบายดอกเบี้ยทีค่ ่อนข้าง
ต่า และการเสริมสภาพคล่องในตลาดการเงิน
ล่าสุดประเทศสิงคโปร์ ได้มกี ารออกกฎหมายเพือ่ ช่วยเหลือภาคครัวเรือนและธุรกิจเพิม่ เติม โดยสาหรับกลุ่มอสังหาฯ รัฐบาล
ได้มกี ารกาหนดกฎหมายให้ผเู้ ช่าอาคาร สถานทีใ่ นประเทศสิงคโปร์สามารถเลื่อนการจ่ายค่าเช่าออกไปได้ถงึ 6 เดือน
ในขณะเดียวกันก็ได้อนุญาตให้ผปู้ ระกอบกิจการประเภทรีทส์ (REITs) ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์
สามารถเลื่อนการเงินปั นผลให้แก่นกั ลงทุนได้ยาวนานถึง 12 เดือน จากเดิมทีบ่ งั คับให้ผปู้ ระกอบการในกลุ่มดังกล่าวต้องมี
การจ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่า 90% ของรอบบิลบัญชีให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน และยังได้เพิม่ เพดานเงินกู้ ให้แก่กจิ การ
ประเภทดังกล่าวจากเดิม 45% เป็ น 50% เพือ่ เพิม่ ความยืดหยุ่นด้านสภาพคล่องให้แก่กจิ การในกลุ่มนี้ดว้ ย
เหตุการณ์ดงั กล่าวนี้ แม้จะมีโอกาสทีท่ าให้เงินปั นผลทีไ่ ด้รบั จากกิจการกลุ่ม REITs ในระยะสัน้ อาจมีปริมาณลดลงจากการ
ที่ REITs Manager ใช้สทิ ธิดา้ นการผ่อนปรนนโยบายจ่ายปั นผลของรัฐบาลก็ตาม แต่เชื่อว่านโยบายฉบับนี้นอกจากจะช่วย
ลดความกดดันด้านความเสีย่ งต่อการขาดกระแสเงินสดของ REITs ในระยะสันแล้ว ยังส่งผลดีต่อโครงสร้างธุรกิจกลุ่ม
ดังกล่าวในระยะยาวด้วย ทัง้ นี้ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากการระบาดของโรค COVID-19 นัน้ จะส่งผลต่อปั จจัยพืน้ ฐาน และ
ความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของ REITs ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ในรูปแบบและปริมาณทีแ่ ตกต่างกัน โดยกลุ่มที่
ได้รบั ผลกระทบหนักทีส่ ุด และน่ายังมีโอกาสได้รบั ผลกระทบต่อเนื่องในระยะกลาง หลังสถานการณ์การระบาดของโรค
COVID-19 คลีค่ ลายลงน่าจะเป็ นกลุ่มทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ ว และค้าปลีกทีเ่ น้นพึง่ พารายได้จากนักท่องเทีย่ วต่างชาติ
ในช่วงทีผ่ ่านมาทีมผูจ้ ดั การกองทุนซึง่ ดูแลการลงทุนสินทรัพย์ในกลุ่มกองทุนอสังหาฯ และ REITs ได้ตระหนักถึงผลกระทบ
ทีเ่ กิดขึน้ จากปั จจัยดังกล่าวเป็ นอย่างดี และ ได้ทาการลดสัดส่วนการถือครองสินทรัพย์ในกลุ่มประเภทอสังหาฯ ทีเ่ กีย่ วกับ
ภาคการท่องเทีย่ วจากเดิมทีม่ กี าร underweight สินทรัพย์กลุ่มนี้ในสัดส่วนทีค่ ่อนข้างมากอยู่แล้ว ก็ได้มกี ารลดสัดส่วนการ
ถือครองสินทรัพย์กลุ่มนี้เพิม่ เติมอีกในช่วงของการระบาดในระยะเริม่ แรก ในเวลาต่อมาเมื่อการระบาดของโรค COVID-19
ได้แพร่กระจายในวงกว้างมากขึน้ ทางทีมบริหารกองทุนก็ได้มกี ารปรับลดสัดส่วน REITs ในกลุ่มค้าปลีกลงด้วยเช่นกัน
ก่อนทีอ่ ุตสาหกรรมในกลุ่มดังกล่าวจะได้รบั ผลกระทบจากการระบาดของโรคในเวลาถัดมา ทัง้ นี้ยงั ได้ทาการเข้าลงทุนเพิม่
ใน REITs ทีม่ ปี ั จจัยพืน้ ฐานทีค่ ่อนข้างแข็งแรง มีโอกาสเติบโตจากพฤติกรรมบางอย่างของผูบ้ ริโภคทีเ่ ติบโตในช่วงหลัง
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิ ล จากัด
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COVID-19 เช่น REITs ในกลุ่ม Data Centre, Logistic, โครงสร้างพืน้ ฐาน ฯลฯ ซึง่ มีโอกาสจะได้รบั ประโยชน์หลัง
ผูบ้ ริโภค และผูป้ ระกอบการจานวนมากพยายามผันตนเองเข้าสูร่ ะบบออนไลน์มากขึน้
ณ ปั จจุบนั แม้ทมี บริหารกองทุนของ บลจ. พรินซิเพิล จะมองว่า ราคาสินทรัพย์กลุ่ม REITs มีความน่าสนใจมากขึน้ หลังมี
การปรับตัวลงมากในช่วงทีผ่ ่านมา โดยปั จจุบนั มี REITs จานวนไม่น้อยทีม่ อี ตั ราเงินปั นผลอยู่ในระดับไม่ต่ากว่า 5-7% ซึง่
นับเป็ นอัตราทีส่ งู กว่าอัตราดอกเบีย้ จากการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลมาก และยังคงแนะนานักลงทุนทีส่ ามารถลงทุนในระยะ
ยาว รับความเสีย่ งได้ อาจเริม่ ทยอยสะสมกองทุนทีม่ กี ารลงทุนในสินทรัพย์กลุ่มดังกล่าว อย่างไรก็ตามในระยะสัน้ เชื่อว่ายัง
มีความเสีย่ งทัง้ ด้านบวกและด้านลบอยู่ไม่น้อย จึงได้เน้นการบริหารสินทรัพย์ในลักษณะ Conservative เน้นลงทุนใน
สินทรัพย์คุณภาพสูง และมีอตั ราส่วนหนี้สนิ ค่อนข้างต่า และมีการบริหารสภาพคล่องให้อยู่ในระดับสูง เพือ่ เพิม่ โอกาสในการ
เข้าลงทุนในสินทรัพย์คุณภาพดีเพิม่ เติมในจังหวะทีเ่ หมาะสม

Disclaimer
่ นไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน/ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลของกองทุนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้ลงทุนทาความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุน) เงือ
่ ง และผลการดาเนินงาน ของกองทุนรวมที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่าง ๆ หรือให้ขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ ก่อนการตัดสินใจลงทุน/เอกสาร
นโยบายการลงทุน ความเสีย
้ และ/หรือขายผลิตภัณฑ์
ฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่ อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นการทัว
ุ่ หมายให้ถือเป็นคาเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทาการซือ
่ ไป โดยไม่มง
ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการให้คาปรึกษาหรือคาแนะนาเกี่ยวกับการทาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการ
ลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด / แม้บริษัทจัดการจะได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่ อให้ข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้อง และตรงกับ
วัตถุประสงค์ของการจัดทาเอกสารนี้ บริษัทจัดการและพนักงานของบริษัทจัดการไม่มีความรับผิดและจะไม่รบ
ั ผิดสาหรับความผิดพลาดของข้อมูลใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่า
้ บนพื้ นฐานของความเห็นหรือข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้ บริษัทจัดการไม่ได้ให้คารับรอง
ด้วยเหตุใดก็ตาม รวมทั้งจะไม่รับผิดสาหรับการกระทาใด ๆ ที่เกิดขึน
หรือรับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเกี่ยวกับความถูกต้อง แม่นยา น่าเชื่อถือ ทันต่อเหตุการณ์หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น /
บริษัทจัดการขอปฏิเสธความรับผิดทั้งปวงที่เกิดหรืออาจเกิดขึ้นในทุกกรณี ทั้งนี้ความเห็นบทวิเคราะห์หรือการคาดคะเนต่าง ๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือผลการ
่ รากฏในเอกสารนี้ ไม่ถือเป็นเครือ
่ งยืนยัน และอาจแตกต่างจากเหตุการณ์หรือผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริงได้ / สาหรับนักลงทุนที่ต้องการ
ดาเนินงานในอนาคตทีป
ทราบข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่ มเติมหรือรับหนังสือชี้ชวน สามารถติดต่อบริษัจัดการหรือผู้ดาเนินการขายที่ท่านให้บริการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิ ล จากัด
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