HOT Issues
• สถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ยังคงเป็ นปั จจัยในหลาย
ประเทศยังคงเป็ นเรือ่ งทีต่ อ้ งจับตา โดยเฉพาะในประเทศฝั ง่ อเมริกา
ใต้ และอินเดีย
• ในขณะทีห่ ลายประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลุ่มภูมภิ าคเอเชียเริม่ มี
แนวโน้มทีด่ ขี น้ึ จานวนผูต้ ดิ เชือ้ รายใหม่อยูใ่ นระดับต่า ในขณะที่
จาซินดา อาร์เดิรน์ นายกรัฐมนตรีของประเทศนิวซีแลนด์ ได้กล่าว
แถลงการณ์ ตัง้ แต่วนั ที่ 9 มิ.ย. 2020 จะยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์
และข้อจากัดต่าง ๆ ทัง้ หมด หลังไม่พบจานวนผูต้ ดิ เชื้อรายใหม่มา
กว่า 17 วัน
• หลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยได้เริม่ มีการผ่อนคลายมาตรการ
Lock Down เพิม่ ขึน้

#COVID-19
#NEWNORMAL
#BLACKLIVESMATTER

Washington Post, as of May 2020
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HOT Issues
• สถานการณ์ดงั กล่าวนับว่าเป็ นข่าวดีสาหรับภาคธุรกิจทีจ่ ะสามารถ
กลับมาดาเนินกิจการได้ แม้จะเป็ นการดาเนินธุรกิจภายใต้ระเบียบใน
ภาคความปกติใหม่ หรือทีเ่ รียกว่า New Normal
• ในขณะเดียวกันสถานการณ์การระบาดทีค่ ลีค่ ลายลงก็ทาให้ผปู้ ระท้วง
ในหลายประเทศทีไ่ ม่พอใจการทางานของรัฐบาล ราชการ และระบบ
การเมืองออกมาเรียกร้องสิทธิเพิ
์ ม่ มากขึน้

#COVID-19
#NEWNORMAL
#BLACKLIVESMATTER

• นอกจากนี้การกลับมาเปิ ดเมือง หรือ Re-open ของประเทศต่างๆ
และการทีก่ จิ กรรมทางเศรษฐกิจเริม่ กลับมาเดินเครือ่ ง ทาให้ความ
ต้องการในการใช้พลังงานมากขึน้ ประกอบกับการทีก่ ลุ่ม OPEC และ
รัฐเซียสามารถควบคุมกาลังการผลิตน้ามันของสมาชิกในกลุ่มได้ (ลด
กาลังการผลิตต่อเนื่อง) ส่งผลให้ราคาน้ามันในตลาดโลกปรับตัว
เพิม่ ขึน้
Washington Post, as of May 2020
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HOT Issues
• ในฝั ง่ ของภาพเศรษฐกิจ และตลาดการเงินต้องนับว่าการเติบโตของ
เศรษฐกิจโลกในปี น้มี โี อกาสถดถอย ทาให้รฐั บาลในประเทศต่างๆ มี
การอัดฉีดนโยบายทางการเงิน และการคลังเพือ่ กระตุน้ กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ
• ธนาคารแห่งประเทศไทยลดดอกเบีย้ นโยบาย 0.25% เป็ นครัง้ ที่ 3 ใน
ปี น้ลี งมาอยูท่ ่ี 0.50% ด้วยมติไม่เอกฉันท์ 4:3 (ทีม่ า: ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 20 พ.ค. 2563)
• เม็ดเงินทีใ่ ช้เพือ่ การอัดฉีด ส่งผลดีต่อสภาพคล่องในตลาดการเงิน
ตลาดหุน้ ทัวโลกในเดื
่
อน พ.ค. 2020 ยังคงทรงตัว-ปรับตัวเพิม่ ขึน้
อย่างต่อเนื่อง ดัชนี MSCI World Index ปรับตัวขึน้ 3.42%

Source: Bloomberg, 29 May 2020
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HOT Issues
• การลงทุนในตลาดการเงินโลก ณ ปั จจุบนั มีทงั ้ ปั จจัยสนับสนุ นในด้านของสภาพคล่องทีเ่ พิม่ สูงขึน้ การผ่อนคลายการ Lock-Down ที่
ทาให้กจิ กรรมทางเศรษฐกิจกลับมาเดินเครือ่ งได้มากขึน้ อย่างไรก็ตามปั จจัยเรือ่ งการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก การเมืองระหว่าง
ประเทศ และความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ จากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจต่างยังคงเป็ นปั จจัยทีน่ กั ลงทุนทัวโลกควรจั
่
บตา
• ในภาคการลงทุน บลจ. พรินซิเพิลยังคงแนะนาลงทุนในลักษณะ Stay Invested, Stay Diversified ด้วยการกระจายการลงทุนในกลุ่ม
สินทรัพย์ และอุตสาหกรรมทีห่ ลากหลาย เน้นการลงทุนระยะยาวในสินทรัพย์/กลุม่ อุตสาหกรรมทีม่ แี นวโน้มจะได้รบั ประโยชน์จากวิถี
ชีวติ บนความปกติใหม่ (New Normal)
ปั จจัยสนับสนุน
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ปั จจัยทีต่ ้องจับตา

PIMCO GIS Income Fund (กองทุนหลัก) – Portfolio Movement
•
•
•

โดยภาพรวมกองทุน PIMCO GIS Income Fund ยังคงแนวทางการลงทุนบนมุมมองแบบ Cautions View โดย ณ ปั จจุบนั มีสดั ส่วนการถือ
ครองเงินสดอยูท่ ป่ี ระมาณ 5%
อย่างไรก็ตาม ผูจ้ ดั การกองทุนยังคงเน้นการลงทุนในรูปแบบการสร้างสมดุลระหว่างสินทรัพย์ความปลอดภัยสูง และสินทรัพย์ในกลุ่มตราสาร
หนี้ทม่ี โี อกาสให้ผลตอบแทนสูงอย่าง High Yield Bond, Emerging Market Bond, Non-agency MBS ฯลฯ
ในเดือน พ.ค. 2020 เนื่องจากสถานการณ์ความกังวลเกีย่ วกับปั จจัยเรือ่ ง COVID-19 ทีล่ ดลงและการคลาย Lock-down ทีม่ ากขึน้ ประกอบกับ
การทีส่ ่วนชดเชยความเสีย่ งในการลงทุนตราสารหนี้ภาคเอกชนมีความน่ าสนใจ ทาให้ผจู้ ดั การกองทุนได้ทาการเพิม่ สัดส่ว นในสินทรัพย์กลุ่ม
ดังกล่าวมากขึน้

Source: PIMCO, as of 31 May 2020

คาเตือน:ผูล้ งทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสีย่ งก่อนตัดสินใจลงทุน/ กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ ผูล้ งทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รบั กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น/หรือได้รบั เงินคืนต่ ากว่าเงินทุนเริม่ แรกได้/บริษทั จัดการใช้สญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้า
6 เพื่อเป็ นเครื่องมือในการป้ องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ นของกองทุน (Hedging) ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน /ผลการดาเนินงานในอดีตมิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

Source: Principal, as of 31 May 2020

คาเตือน:ผูล้ งทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสีย่ งก่อนตัดสินใจลงทุน/ กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ ผูล้ งทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รบั กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น/หรือได้รบั เงินคืนต่ ากว่าเงินทุนเริม่ แรกได้/บริษทั จัดการใช้สญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้า
7 เพื่อเป็ นเครื่องมือในการป้ องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ นของกองทุน (Hedging) ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน /ผลการดาเนินงานในอดีตมิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

(กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) ดังนัน้ หากมีปัจจัยลบทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการลงทุน ดังกล่าวผูล้ งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจานวนมาก)

จุดเด่นและกลยุทธ์ในการลงทุน
• เน้นลงทุนในสินทรัพย์กลุม่ กองทุนอสังหาฯ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทยและสิงคโปร์เป็ นหลัก
• สินทรัพย์กลุม่ กองทุนอสังหาฯ/ REITs ทีเ่ น้นลงทุนมีรายได้ในรูปแบบค่าเช่าทีเ่ ป็ นสัญญา จึงมีความมันคงด้
่ านรายได้ในระดับหนึ่ง
• เป็ นสินทรัพย์ทเ่ี หมาะลงทุนในภาวะดอกเบีย้ โลกทีย่ งั มีแนวโน้มต่าต่อเนื่อง
• เน้นการลงทุนแบบเลือกสินทรัพย์รายตัว ทาให้มโี อกาสเข้าถึง REITs ทีม่ พี น้ื ฐานดี โอกาสเติบโตในอนาคตสูง และราคาเหมาะสมได้

Source: Bloomberg, as of 7 June 2020

*Avg เทียบ ค่าเฉลีย่ 3-years historical data

การปรับตัวในช่วง COVID-19
• แม้หลายประเทศ รวมถึงไทยจะมีการผ่อนปรนมาตรการ Lock-Down ทางเศรษฐกิจลงบ้างในช่วงทีผ่ า่ นมา แต่ตอ้ งยอมรับว่ายังคงเน้นการบริหารเงินทุนแบบ Active but
Conservative ซึง่ เป็ นการเน้นบริหารความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม
• ผูจ้ ดั การกองทุนยังคง Overweight การลงทุน REITs ประเภท Data Centre และกองทุนโครงสร้างพืน้ ฐานต่างๆ ซึง่ เป็ นปั จจัยสาคัญในการดาเนินชีวติ ตามวิถีรปู แบบความปกติ
ใหม่ (New Normal) และยังคง Underweight การลงทุนใน REITs กลุม่ ทีม่ รี ายได้ผนั แปรตามภาวะเศรษฐกิจ เช่น โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า และค้าปลีก
• ผูจ้ ดั การกองทุนยังคงเน้นการบริหารสภาพคล่องให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม โดยปั จจุบนั มีสดั ส่วนการถือครอง REITs รายตัวคุณภาพดี ในตลาดทีม่ สี ภาพคล่องสูง (กว่าประเทศ
ไทย) อย่างสิงคโปร์ในลักษณะ Slightly overweight และ มีสดั ส่วนของเงินสดที่ 6.8% เทียบกับ 8.3% ในช่วงเดือนก่อนหน้า (ทีม่ า: Principal ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2020)
คาเตือน:ผูล้ งทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสีย่ งก่อนตัดสินใจลงทุน/ กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ ผูล้ งทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รบั กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น/หรือได้รบั เงินคืนต่ ากว่าเงินทุนเริม่ แรกได้/บริษทั จัดการใช้สญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้า
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(กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) ดังนัน้ หากมีปัจจัยลบทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการลงทุน ดังกล่าวผูล้ งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจานวนมาก)

ตัวอย่างทรัพย์สินหุ้นที่ลงทุน
KDCREITs ประกอบด้วย 17 Data center ซึง่ เป็ น
สินทรัพย์ทม่ี แี นวโน้มเติบโตไปพร้อมกับการเติบโตของสังคม
เทคโนโลยี และการใช้ขอ้ มูลทีเ่ พิม่ มากขึน้ โดยสินทรัพย์ใน
กองทุนมีการกระจายตัวใน 8 ประเทศ 3 ภูมภิ าค
DIF ผูป้ ระกอบธุรกิจเสารสัญญาณ และใยแก้วนาแสงรายใหญ่
ของไทย ซึง่ เป็ นธุรกิจทีม่ แี นวโน้มเติบโตไปพร้อมเศรษฐกิจใน
ยุค Digitalization
Top 5 holdings (%)
Country Allocation (%)
Thailand
Singapore
Japan
Cash

iPROP
40.3
52.0
0.8
6.8

ΔBM%
-9.7
2.0
0.8
6.8

Ascendas Real Estate Investment
Keppel DC REIT
Digital Telecommunications Infra
Mapletree Logistics Trust
Mapletree Industrial Trust

Weight
7.8
7.2
6.3
4.8
4.6

Source: Principal as of 31 May 2020
คาเตือน:ผูล้ งทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสีย่ งก่อนตัดสินใจลงทุน/ กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ ผูล้ งทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รบั กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น/หรือได้รบั เงินคืนต่ ากว่าเงินทุนเริม่ แรกได้/บริษทั จัดการใช้สญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้า
9 เพื่อเป็ นเครื่องมือในการป้ องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ นของกองทุน (Hedging) ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน /ผลการดาเนินงานในอดีตมิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

(กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) ดังนัน้ หากมีปัจจัยลบทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการลงทุน ดังกล่าวผูล้ งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจานวนมาก)

Source: Principal as of 31 May 2020
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คาเตือน:ผูล้ งทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสีย่ งก่อนตัดสินใจลงทุน/ กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ ผูล้ งทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รบั กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น/หรือได้รบั เงินคืนต่า
กว่าเงินทุนเริม่ แรกได้/บริษทั จัดการใช้สญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพือ่ เป็ นเครื่องมือในการป้ องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ นของกองทุน (Hedging) ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน/ผูล้ งทุนควรศึกษาผลการดาเนินงานของหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิดของกองทุนได้ท่ี https://www.principal.th/th/mutual-fundth / ผลการดาเนินงานในอดีตมิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต/ เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทาขึน้ ตามมาตรฐาน
การวัดผลการดาเนินงานของสมาคมบริษทั จัดการลงทุน

ประเภท: กองทุนอสังหาฯ REITs รวมถึงสินทรัพย์ในกลุ่มโครงสร้างพืน้ ฐาน และสามารถลงทุนในหุน้ ได้
(ป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน)

จุดเด่นและกลยุทธ์ในการลงทุน
• เน้นลงทุนในสินทรัพย์กลุม่ กองทุนอสังหาฯ โดยจะเป็ นการขยายขอบเขตการลงทุนไปมากกว่าสินทรัพย์ทจ่ี ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยและสิงคโปร์ เน้นหลักๆ ทีก่ าร
ลงทุนใน REITs ในภูมภิ าคเอเชีย
• เหนื อกว่าด้วยความยืดหยุ่นในการปรับสัดส่วนทัง้ ในด้านของประเทศที่ลงทุน และสิ นทรัพย์ที่ลงทุน
• REITs เป็ นสินทรัพย์ทเ่ี หมาะลงทุนในภาวะดอกเบีย้ โลกทีย่ งั มีแนวโน้มต่าต่อเนื่อง

การปรับตัวในช่วง COVID-19
• สาหรับสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์รายตัวของกองทุน PRINCIPAL iPROPEN ผูจ้ ดั การกองทุน
ได้มกี ารปรับสัดส่วนเพือ่ เข้าลงทุนในกลุม่ ตลาดทีม่ คี วามแข็งแกร่ง อุตสาหกรรมที่ได้รบั ผลกระทบ
จากเหตุการณ์ระบาดของโรค COVID-19 ในระดับทีน่ ้อยกว่ากลุม่ อื่นๆ และมีโอกาสเติบโตภายใต้
ความปกติใหม่ (New Normal) เช่น กลุม่ Data Center, Logistics และให้น้ าหนักในการลงทุน
สินทรัพย์ประเภทโครงสร้างพืน้ ฐานในบางกลุม่ มากขึน้
• ในช่วงการระบาดมีความรุนแรง ผูจ้ ดั การกองทุนได้เน้นการจัดการสภาพคล่องให้อยูใ่ นเกณฑ์ท่ี
เหมาะสม สารองเงินสดประมาณ 10% ของสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ เพือ่ เพิม่ โอกาสเข้า
ซือ้ สินทรัพย์ในจังหวะทีเ่ หมาะสมอย่างทันท่วงที
• อย่างไรก็ตาม เมื่อเดือน พ.ค. 2020 ทีผ่ า่ นมา หลังจากหลายประเทศได้ทาการคลาย Lock-down
มากขึน้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริม่ กลับมาเดินเครื่องมากขึน้ ทางผูจ้ ดั การกองทุนได้มกี ารลดสัดส่วน
การถือครองเงินสดจากทีร่ ะดับ 8.7% ในเดือน เม.ย. 2020 มาเป็ น 6.1% ในเดือน พ.ค. 2020
(ทีม่ า: Principal ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2020)
คาเตือน: ผูล้ งทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสีย่ งก่อนตัดสินใจลงทุน/ กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น ผูล้ งทุนอาจขาดทุนหรือได้รบั กาไร จากอัตราแลกเปลีย่ น/หรือได้รบั เงินคืนต่ ากว่าทุนเริม่ แรกได้ /
กองทุน PRINCIPAL iPROPEN มีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วนซึง่ จะไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน กองทุนจึงมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ บริษทั จัดการอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น (Hedging) โดย
11
ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ ผูล้ งทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รบั กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น/หรือได้รบั เงินคืนต่ากว่าเงินทุนเริม่ แรกได้ / ผลการดาเนินงานในอดีตมิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

ประเภท: กองทุนอสังหาฯ REITs รวมถึงสินทรัพย์ในกลุ่มโครงสร้างพืน้ ฐาน และสามารถลงทุนในหุน้ ได้
(ป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน)

Thailand
Australia
Singapore
Japan
Hongkong
Cash

iPROPEN ΔBM%
26.5
5.5
24.5
-5.5
23.7
3.7
15.4
-4.6
3.9
-5.1
6.1
6.1

Top 5 holdings (%)
Vanguard Australian Property
NEXT FUNDS REIT INDEX ETF
iShares Core Japan REIT ETF
Digital Telecommunications Infra
Link REIT

Sector
ETF
ETF
ETF
Infra
Retail

Weight
22.92
7.84
7.83
6.67
3.50

Source: Principal | Data as of 31 May 2020
คาเตือน: ผูล้ งทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสีย่ งก่อนตัดสินใจลงทุน/ กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น ผูล้ งทุนอาจขาดทุนหรือได้รบั กาไร จากอัตราแลกเปลีย่ น/หรือได้รบั เงินคืนต่ ากว่าทุนเริม่ แรกได้ /
กองทุน PRINCIPAL iPROPEN มีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วนซึง่ จะไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน กองทุนจึงมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ บริษทั จัดการอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น (Hedging) โดยขึน้ อยู่
12
กับดุลยพินิจของบริษทั จัดการ ผูล้ งทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รบั กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น/หรือได้รบั เงินคืนต่ากว่าเงินทุนเริม่ แรกได้ / ผลการดาเนินงานในอดีตมิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

จุดเด่นและกลยุทธ์ในการลงทุนของกองทุนหลัก
• ลงทุนด้วยกลยุทธ์ Barbell Portfolio ด้วยการถือหุน้ หรือ REITs ทีจ่ า่ ยเงินปั นผลสูง พร้อมไปกับการลงทุนใน Growth Stocks โดยไม่ยดึ เกาะดัชนีอา้ งอิง
• มี Broader Universe การลงทุน ครอบคลุมถึง Asia Pacific
• กองทุนมีประวัตผิ ลการดาเนินงานในอดีตทีโ่ ดดเด่น ได้รบั การจัดอันดับ 5 ดาวจาก Morningstar ทัง้ Master fund และ Feeder fund (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563)
Country Position Weights (%)
Consumer Staples

Cayman Islands
Malaysia

Utilities

Thailand

Health Care

Philippines

Energy

Indonesia

Communication Services

Singapore

Materials

India

Industrials

Australia

Real Estate

South Korea
Taiwan ROC

Consumer Discretionary

China

Information Technology

Hong Kong SAR China

Financials

Cash

Source: Principal as of 31 May 2020
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การปรับตัวในช่วง COVID-19
• ในช่วงเดือน พ.ค. 2020 หลังจากทีห่ ลายประเทศได้ทาการผ่อนปรนมาตรการ Lock-down ทางเศรษฐกิจลง ภาครัฐได้ใช้ความพยายามทาการกระตุน้ ทัง้ ทางการเงิน และการ
คลังเพือ่ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ประกอบกับการทีก่ จิ กรรมทางเศรษฐกิจเริม่ กลับมาเดินเครื่องได้ ผูจ้ ดั การกองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund จึง
มีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุน้ เอเชียมากขึน้ และได้มกี ารปรับสัดส่วนการลงทุนเพือ่ ลงทุนในกลุม่ อุตสาหกรรมทีม่ โี อกาสเติบโตตามวัฏจักรเศรษฐกิจในสัดส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ จาก
เดือนก่อนหน้า รวมถึงธุรกิจทีม่ โี อกาสเติบโตได้ทา่ มกลางความปกติใหม่ ในขณะเดียวกันผูจ้ ดั การกองทุนก็ยงั คงบริหารความเสีย่ งของทุนด้วยการจัดสรรค์เงินทุนบางส่วน
(ราว 15%) เพือ่ ลงทุนในสินทรัพย์ทโ่ี ดยธรรมชาติแล้วจะมีรายได้ทค่ี อ่ นข้างมันคง
่ มีการจ่ายเงินปั นผลในอัตราทีค่ อ่ นข้างสูงอย่าง REITs และบริหารสภาพคล่องให้อยูใ่ นระดับ
ทีเ่ หมาะสม ทัง้ นี้ ณ ปั จจุบนั ผูจ้ ดั การกองทุนมีสดั ส่วนการถือครองเงินสดราว 5% ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของกองทุน
ผูล้ งทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงือ่ นไข ผลตอบแทนและความเสีย่ งก่อนตัดสินใจลงทุน / กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศฮ่องกง ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสีย่ งของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / กองทุนมีนโยบายลงทุนใน
ต่างประเทศ ผูล้ งทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รบั กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น/หรือได้รบั เงินคืนต่ากว่าเงินทุนเริม่ แรกได้/บริษทั จัดการใช้สญ
ั ญาซื้อขายล่วงหน้าเพือ่ เป็ นเครือ่ งมือในการป้ องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ นของกองทุน (Hedging) ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การ
กองทุน/ ผลการดาเนินงานในอดีตมิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต / Copyright @ 2020 บริษทั มอร์นิ่งสตาร์ รีเสริช์ ประเทศไทย สงวนลิขสิทธิ ข้อมูลทีป่ ระกอบในเอกสารนี้ : (1) เป็ นกรรมสิทธิของบริ
ษทั มอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผูใ้ ห้บริการข้อมูล (2) บริษทั ขอ
์
13 สงวนสิทธิ ์ในการทาซ้า หรือเผยแพร่ (3) บริษทั ขอสงวนสิทธิที์ จ่ ะไม่รบั ผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ทุกกรณีจากการนาข้อมูลไปใช้อา้ งอิง ผลการดาเนินงานในอดีตมิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

ประเภท: กองทุนหุน้ ต่างประเทศ ลงทุนใน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund (กองทุนหลัก)
(กองทุนป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน)

การระบาดของโรค COVID-19 ทาให้แนวโน้ มการ
เติ บโตของ cloud market ในกลุ่มประเทศเอเชีย
แปซิ ฟิกเพิ่ มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ

Source: Principal as of 31 May 2020

ตัวอย่างหุ้นที่ลงทุนของกองทุนหลัก

NetLink NBN Trust ผูว้ างระบบ และให้บริการโครงสร้าง
พืน้ ฐานประเภท Fibre Network และ Broadband ของ
สิงคโปร์

KDCREITs ประกอบด้วย 17 Data centers ซึง่ เป็ น
สินทรัพย์ทม่ี แี นวโน้มเติบโตไปพร้อมกับการเติบโตของ
สังคมเทคโนโลยี และการใช้ขอ้ มูลทีเ่ พิม่ มากขึน้ โดย
สินทรัพย์ในกองทุนมีการกระจายตัวใน 8 ประเทศ 3
ภูมภิ าค

Source: Principal as of 30 April 2020

ผูล้ งทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุน) เงือ่ นไข ผลตอบแทนและความเสีย่ งก่อนตัดสินใจลงทุน / กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศฮ่องกง ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสีย่ งของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / กองทุนมีนโยบายลงทุนใน
ต่างประเทศ ผูล้ งทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รบั กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น/หรือได้รบั เงินคืนต่ากว่าเงินทุนเริม่ แรกได้/บริษทั จัดการใช้สญ
ั ญาซื้อขายล่วงหน้าเพือ่ เป็ นเครือ่ งมือในการป้ องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ นของกองทุน (Hedging) ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การ
14 กองทุน/ ผลการดาเนินงานในอดีตมิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

ประเภท: กองทุนหุน้ ต่างประเทศ ลงทุนใน CIMB-PRINCIPAL CHINA DIRECT OPPORTUNITIES FUND และ UBS
FUND MGMT LUX CHINA A OPPORTUNITY I A1 เป็ นสัดส่วนหลัก
(กองทุนป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน)

จุดเด่นและกลยุทธ์ในการลงทุน
• เน้นลงทุนหุน้ ทุกขนาดในลักษณะ All-cap fund ในรูปแบบ Fund of Funds ผ่านกองทุนทีเ่ น้นลงทุนทีไ่ ด้ประโยชน์จากการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจจีนในระยะ
ยาว ซึง่ เน้นทีก่ ารเติบโตของการบริโภคภายในประเทศ
• เน้นลงทุนหุน้ กลุม่ A-share ซึง่ ยังมีโอกาสได้รบั อานิสงค์เชิงบวกจากการเพิม่ สัดส่วนในดัชนี MSCI Emerging Market อย่างต่อเนื่องไปจนถึงปลายปี
• ยืดหยุน่ ในการปรับสัดส่วนลงทุนระหว่างหุน้ ขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก
การปรับตัวในช่วง COVID-19

วิกฤต COVID-19 ในจีนยิง่ ตอกยา้ ถึงนโยบายปฏิรปู เศรษฐกิจของจีน ทีเ่ น้นการบริโภคภายในประเทศ โดยเฉพาะภาคบริการ เน้นผลักดันเทคโนโลยีและการค้นคว้าวิจยั
และการขยายความเจริญไปสูช่ ุมชน ชนบนซึง่ เป็ นแผนการเติบโตแบบระยะยาวทีก่ อง UBS China Opportunity Fund เน้นลงทุน ในขนาดทีร่ ะยะสัน้ ช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว
ทางการจีนเองก็ได้ออกนโยบายอัดฉีดสภาพคล่องโดยเน้นช่วยเหลือบริษทั ขนาดกลางและเล็ก ผ่านการปรับลดอัตราดอกเบีย้ และภาษี และพักชาระหนี้ให้แก่ภาคครัวเรือน
และบริษทั ต่างๆ นอกจากนัน้ ยังคาดว่าหลังช่วงวิกฤตจะมีการควบรวมกิจการมากขึน้ โดยเฉพาะบริษทั ขนาดเล็กทีม่ ศี กั ยภาพและสามารถผ่านพ้นวิกฤตจะเป็ นเป้ าหมาย
หลัก ดังนัน้ ทางทีมจัดการกองทุนจึงยังคงเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกอง UBS China Opportunity Fund และกอง Principal China Direct Opportunity Fund ทีไ่ ด้
ประโยชน์จากมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของจีน

15

ผูล้ งทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสีย่ งก่อนตัดสินใจลงทุน/กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีน ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสีย่ งของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย/ กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ ผูล้ งทุนอาจจะขาดทุน
หรือได้รบั กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น/หรือได้รบั เงินคืนต่ากว่าเงินทุนเริม่ แรกได้/บริษทั จัดการใช้สญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อเป็ นเครื่องมือในการป้ องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ นของกองทุน (Hedging) ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน/ ผลการดาเนินงานในอดีตมิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการ
ดาเนินงานในอนาคต

ประเภท: กองทุนหุน้ ต่างประเทศ ลงทุนใน CIMB-PRINCIPAL CHINA DIRECT OPPORTUNITIES FUND และ UBS
FUND MGMT LUX CHINA A OPPORTUNITY I A1 เป็ นสัดส่วนหลัก
(กองทุนป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน)

Top Holdings: UBS (Lux) - China A Opportunity (USD)\
Weight as of 30 April 2020

Top Holdings: PRINCIPAL CHINA DIRECT OPPORTUNITIES FUND
Weight as of 30 April 2020

Source: Principal | Data as of 31 May 2020
ผูล้ งทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสีย่ งก่อนตัดสินใจลงทุน/กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีน ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสีย่ งของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย/ กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ ผูล้ งทุนอาจจะขาดทุน
หรือได้รบั กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น/หรือได้รบั เงินคืนต่ากว่าเงินทุนเริม่ แรกได้/บริษทั จัดการใช้สญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อเป็ นเครื่องมือในการป้ องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ นของกองทุน (Hedging) ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน/ ผลการดาเนินงานในอดีตมิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการ
16 ดาเนินงานในอนาคต

ประเภท: กองทุนหุน้ ต่างประเทศ ลงทุนใน Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (กองทุนหลัก)
(กองทุนป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน)

จุดเด่นและกลยุทธ์ในการลงทุนของกองทุนหลัก
• เน้นลงทุนในธุรกิจคุณภาพดีทวโลกที
ั่
ม่ ศี กั ภาพในการแข่งขันสูง เป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั ประโยชน์ หรือผูอ้ ยูร่ อดในกระแสโลกาภิวฒ
ั ิ มีโอกาสเติบโตได้ดใี นอนาคต
• กองทุนมีประวัตผิ ลการดาเนินงานในอดีตทีโ่ ดดเด่น ได้รบั การจัดอันดับ 5 ดาวจาก Morningstar ทัง้ Master Fund และ Feeder Fund (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563)
การปรับตัวในช่วง COVID-19
ในช่วงของการระบาดของโรค COVID-19 ผูบ้ ริโภคและธุรกิจทัวโลกถู
่
กกระตุน้ ให้มกี าร
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมหลายๆ อย่าง รวมถึงการพึง่ พึงเทคโนโลยี และ แพลตฟอร์มต่างๆ
ในรูปแบบออนไลน์มากขึน้ ดังนัน้ จึงอาจมองได้วา่ การระบาดของโรค COVID-19 ถือเป็ น
หนึ่งในตัวเร่งปฏิกริยาสาคัญทีท่ าให้ธุรกิจในกลุม่ ประเภท SaaS (Software as a
Service) หรือธุรกิจประเภท Platform ต่างๆ เช่น Amazon, Google, Meituan Dianping
(ธุรกิจสังอาหารออนไลน์
่
) หรือแม้กระทังบริ
่ ษทั Platform ประเภท online conference
อย่าง Zoom เอง กลายเป็ นธุรกิจทีม่ แี นวโน้มการเติบโตอย่างก้าวกระโดดทีช่ ดั เจนขึน้ ทัง้
นี้ในช่วงหลายปื ทผ่ี า่ นมา กองทุน Morgan Stanley Investment Funds Global
Opportunity Fund ก็ได้มสี ดั ส่วนการลงทุนในอุตสาหกรรมกลุม่ SaaS ทีค่ อ่ นข้างมาก
เพราะเป็ นกลุม่ ธุรกิจทีเ่ ป็ นไปตาม Concept ของธุรกิจทีผ่ จู้ ดั การกองทุนให้ความสาคัญ
(Disruptive Change, ธุรกิจผูอ้ ยูร่ อด หรือเติบโตท่ามกลางกระแสโลกาภิวฒ
ั ิ)

ตัวอย่างหุ้นที่ลงทุน

Foshan Haitian บริษทั มหาชนของจีนทีผ่ ลิตซอสและเครือ่ งปรุงรส
และเป็ นผูผ้ ลิตซอสถัวเหลื
่ องรายใหญ่ทส่ี ุดในโลก

Mastercard ผูน้ าระบบบัตรเครดิด และวิธกี ารจ่ายเงินแบบไม่ตอ้ ง
ใช้เงินสด เติบโดไปพร้อมกับกระแสสังคมแบบ Cashless Society
Meituan Dianping แพลตฟอร์มออนไลน์ดา้ นไลฟ์ สไตล์อนั ดับ 1 ของ
ชาวจีน ผูใ้ ช้งานสามารถอ่านรีววิ สังสิ
่ นค้า หรือแม้กระทังสั
่ งอาหาร
่
แบบออนไลน์ได้กบั แพลตฟอร์มของทางบริษทั

ผูล้ งทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงือ่ นไข ผลตอบแทน และความเสีย่ งก่อนตัดสินใจลงทุน / กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวนประเทศสหรัฐอเมริกา ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณารกระจายความเสีย่ งของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / กองทุนมีนโยบายลงทุนใน
ต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น ผูล้ งทุนอาจขาดทุนหรือได้รบั กาไร จากอัตราแลกเปลีย่ น/หรือได้รบั เงินคืนต่ากว่าทุนเริม่ แรกได้ / บริษทั จัดการใช้สญ
ั ญาซื้อขายล่วงหน้าเพือ่ เป็ นเครือ่ งมือในการป้ องกัน ความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ นของกองทุน
(Hedging) ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน/ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต / Copyright @ 2020 บริษทั มอร์นิ่งสตาร์ รีเสริช์ ประเทศไทย สงวนลิขสิทธิ ข้อมูลทีป่ ระกอบในเอกสารนี้ : (1) เป็ นกรรมสิทธิ ์ของบริษทั
17 มอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผูใ้ ห้บริการข้อมูล (2) บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการทาซ้า หรือเผยแพร่ (3) บริษทั ขอสงวนสิทธิที์ จ่ ะไม่รบั ผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ทุกกรณีจากการนาข้อมูลไปใช้อา้ งอิง ผลการดาเนินงานในอดีตมิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผล
การดาเนินงานในอนาคต

ประเภท: กองทุนหุน้ ต่างประเทศ ลงทุนใน Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (กองทุนหลัก)
(กองทุนป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน)

Master fund portfolio

Source: Morgan Stanley | Data as of 30 April 2020

ผลการดาเนิ นงานย้อนหลังของ Feeder Fund

Source: Principal | Data as of 31 May 2020

ผูล้ งทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงือ่ นไข ผลตอบแทน และความเสีย่ งก่อนตัดสินใจลงทุน / กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวนประเทศสหรัฐอเมริกา ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณารกระจายความเสีย่ งของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / กองทุนมีนโยบายลงทุนใน
ต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น ผูล้ งทุนอาจขาดทุนหรือได้รบั กาไร จากอัตราแลกเปลีย่ น/หรือได้รบั เงินคืนต่ากว่าทุนเริม่ แรกได้ / บริษทั จัดการใช้สญ
ั ญาซื้อขายล่วงหน้าเพือ่ เป็ นเครือ่ งมือในการป้ องกัน ความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ นของกองทุน
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18
ลงทุน

ประเภท: กองทุนหุน้ ต่างประเทศ ลงทุนใน Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund (กองทุนหลัก)
(กองทุนป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน)

จุดเด่นและกลยุทธ์ในการลงทุนของกองทุนหลัก

• เน้นลงทุนในธุรกิจทีเ่ กีย่ วกับสินค้าและบริการทีม่ แี บรนด์เป็ นทีร่ จู้ กั และได้รบั ความไว้วางใจจากผูบ้ ริโภค
• สินค้าและบริการของธุรกิจทีล่ งทุนส่วนมากจะเป็ นผลิตภัณฑ์ทอ่ี ยูใ่ นชีวติ ประจาวันของผูบ้ ริโภคไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง อย่างน้อยในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนับตัง้ แต่เวลาช่วง
เช้าจนถึงช่วงค่า

การปรับตัวในช่วง COVID-19
เนื่องจากหุน้ ทีก่ องทุนเน้นลงทุนส่วนใหญ่เป็ นธุรกิจขนาดใหญ่ทม่ี กี ระแสเงินสดมาก และเป็ นเจ้าของสินค้าบริการทีม่ ลี กั ษณะค่อนข้าง Defensive และไม่ได้ขน้ึ กับวัฏจักร
เศรษฐกิจมาก ทาให้โดยพืน้ ฐานแล้วอุปสงค์ของสินค้าเหล่านี้ไม่ได้รบั ผลกระทบจากไวรัส COVID-19 มากนัก เช่น ธุรกิจ software ทีม่ คี วามจาเป็ นต่อการดาเนินกิจการต่างๆ
ไม่วา่ จะเป็ น Microsoft ผูใ้ ห้บริหารระบบ software องค์กรยักษ์ใหญ่ของโลก SAP software องค์กรณ์ในลักษณะ B2B ซึง่ เป็ นตัวช่วยจัดการระบบต่างๆ เช่น Inventory
management, supply chain management หรือจะเป็ นผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคซึง่ มีความจาเป็ นต่อการดารงชีวติ เช่น สินค้าจานวนมากของบริษทั Reckitt Benckiser ฯลฯ
จึงทาให้ทางทีมผูบ้ ริหารกองทุนมิได้มกี ารปรับยุทธ์การลงทุนในภาพรวมทีม่ ากมายนัก

ผูล้ งทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสีย่ งก่อนตัดสินใจลงทุน / กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวนประเทศสหรัฐอเมริกา ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณารกระจายความเสีย่ งของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / ผูล้ งทุนต้องศึกษาข้อมูลของกองทุนรวม
โดยเฉพาะอย่างยิง่ นโยบายการลงทุน ความเสีย่ ง และผลการดาเนินงาน ของกองทุนรวมทีเ่ ปิ ดเผยไว้ในแหล่งต่าง ๆ หรือให้ขอข้อมูลจากเจ้าหน้าทีก่ ่อนการตัดสินใจลงทุน /ผลการดาเนินงานในอดีตมิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต/บริษทั จัดการใช้สญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อเป็ น
เครื่องมือในการป้ องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ นของกองทุน (Hedging) ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน / กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น ผูล้ งทุนอาจขาดทุนหรือได้รบั กาไร จากอัตราแลกเปลีย่ น/หรือได้รบั เงินคืนต่ากว่าทุนเริม่ แรก
19 ได้

ประเภท: กองทุนหุน้ ต่างประเทศ ลงทุนใน Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund (กองทุนหลัก)
(กองทุนป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน)

Master fund portfolio

ตัวอย่างหุ้นที่ลงทุนของกองทุนหลัก

Microsoft ธุรกิจ software รายใหญ่ของโลก ซึง่ เป็ นเจ้าของผลิตภัณฑ์และ Platform
ต่าง ๆ ทีม่ คี วามสาคัญต่อะระบบเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวฒ
ั น์ เช่น Microsoft excel,
Microsoft PowerPoint, Skype, ฯลฯ รวมถึงมีธุรกิจให้เช่าพืน้ ทีเ่ ก็บข้อมูลด้วย

Reckitt Benckiser ผูผ้ ลิตสินค้าอุปโภค บริโภคชัน้ นาของโลก สัญชาติองั กฤษ
เน้น concept Consumer Health
โดยมีผลิตภัณฑ์ซง่ึ เป็ นทีร่ จู้ กั เช่น Dettol, Stepsils, Norofen, Vanish, Durex

Source: Principal | Data as of 31 May 2020

Source: Morgan Stanley, as of 31 May 2020

ผูล้ งทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสีย่ งก่อนตัดสินใจลงทุน / กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวนประเทศสหรัฐอเมริกา ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณารกระจายความเสีย่ งของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / ผูล้ งทุนต้องศึกษาข้อมูลของกองทุนรวม โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ นโยบายการลงทุน ความเสีย่ ง และผลการดาเนินงาน ของกองทุนรวมทีเ่ ปิ ดเผยไว้ในแหล่งต่าง ๆ หรือให้ขอข้อมูลจากเจ้าหน้าทีก่ ่อนการตัดสินใจลงทุน /ผลการดาเนินงานในอดีตมิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต/บริษทั จัดการใช้สญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อเป็ นเครื่องมือในการป้ องกัน
20 ความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ นของกองทุน (Hedging) ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน / กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น ผูล้ งทุนอาจขาดทุนหรือได้รบั กาไร จากอัตราแลกเปลีย่ น/หรือได้รบั เงินคืนต่ากว่าทุนเริม่ แรกได้

ติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2686 9595
www.principal.th
ข้อสงวนสิ ทธิ์ และคาเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุน
1. บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด(“บริษทั จัดการ”) จัดทาเอกสารฉบับนี้ขน้ึ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ขอ้ มูลเป็ น การทัวไป
่ โดยไม่มุ่งหมายให้ถอื เป็ นคาเสนอหรือการเชิญชวนให้
บุคคลใดทาการซื้อ และ/หรือ ขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถอื เป็ นการให้คาปรึกษาหรือคาแนะนาเกี่ยวกับการทาธุ รกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ดา้ นการลงทุนของบริษทั ต่าง ๆ ตามทีร่ ะบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด
2. แม้บริษทั จัดการจะได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อให้ขอ้ มูล ดังกล่าวมีความถูกต้องและตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดทาเอกสารนี้ บริ ษทั จัดการและพนักงานของบริษทั จัดการไม่มคี วามรับผิด
และจะไม่รบั ผิดสาหรับความผิดพลาด ของข้อมูลใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม รวมทัง้ จะไม่รบั ผิดสาหรับการกระทาใด ๆ ทีเ่ กิดขึ้ นบนพืน้ ฐานของความเห็นหรือข้อมูลทีป่ รากฏอยู่ในเอกสาร
ฉบับนี้ บริษทั จัดการไม่ได้ให้คารับรองหรือรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย เกี่ยวกับความถูกต้อง แม่นยา น่ าเชื่อถือ ทันต่ อเหตุการณ์ หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวในกรณีใด ๆ
ทัง้ สิน้
3. บริษทั จัดการขอปฏิเสธความรับผิดทัง้ ปวงที่เกิดหรืออาจเกิดขึน้ ในทุกกรณี ทัง้ นี้ ความเห็น บทวิเคราะห์หรือการคาดคะเนต่าง ๆ เกี่ยวกั บเหตุการณ์หรือผลการดาเนิ นงานในอนาคตที่ปรากฏใน
เอกสารนี้ ไม่ถอื เป็ นเครือ่ งยืนยันและอาจแตกต่างจากเหตุการณ์หรือผลประกอบการทีเ่ กิดขึน้ จริงได้
4. สาหรับนักลงทุนทีต่ อ้ งการทราบข้อมูลหรือรายละเอียดเพิม่ เติม สามารถติดต่อบริษทั จัดการหรือผูด้ าเนินการขายทีท่ ่านใช้บริการ
5. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิ ์ในข้อมูลทีป่ รากฏในเอกสารนี้โดยห้ามมิให้ผใู้ ดเผยแพร่ ทาซ้า ดัดแปลง ลอกเลียนแบบ อ้างอิง ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน หรือใช้วธิ กี ารใดก็ตาม เว้นแต่จะได้รบั อนุ ญาต
ล่วงหน้าจากบริษทั จัดการเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อน นอกจากนัน้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะทาการแก้ไข ปรับปรุง เปลีย่ นแปลง หรือเพิม่ เติมข้อความใด ๆ ในเอกสารนี้ได้ตามทีบ่ ริษทั จัดการจะ
เห็นสมควร โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด
21

ผูล้ งทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงือ่ นไข ผลตอบแทน และความเสีย่ งก่อนตัดสินใจลงทุน

