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HOT Issues 

#COVID-19
#NEWNORMAL
#BLACKLIVESMATTER

Washington Post, as of May 2020 

• สถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ยงัคงเป็นปัจจยัในหลาย
ประเทศยงัคงเป็นเรือ่งทีต่อ้งจบัตา โดยเฉพาะในประเทศฝัง่อเมรกิา
ใต ้และอนิเดยี

• ในขณะทีห่ลายประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกลุ่มภมูภิาคเอเชยีเริม่มี
แนวโน้มทีด่ขี ึน้ จ านวนผูต้ดิเชือ้รายใหมอ่ยูใ่นระดบัต ่า ในขณะที่
จาซนิดา อารเ์ดริน์ นายกรฐัมนตรขีองประเทศนิวซแีลนด ์ไดก้ล่าว
แถลงการณ์ ตัง้แต่วนัที ่9 ม.ิย. 2020 จะยกเลกิมาตรการลอ็กดาวน์
และขอ้จ ากดัต่าง ๆ ทัง้หมด หลงัไมพ่บจ านวนผูต้ดิเชื้อรายใหมม่า
กวา่ 17 วนั

• หลายประเทศ รวมถงึประเทศไทยไดเ้ริม่มกีารผอ่นคลายมาตรการ 
Lock Down เพิม่ขึน้ 
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HOT Issues 

Washington Post, as of May 2020 

• สถานการณ์ดงักล่าวนบัวา่เป็นขา่วดสี าหรบัภาคธุรกจิทีจ่ะสามารถ
กลบัมาด าเนินกจิการได ้แมจ้ะเป็นการด าเนินธุรกจิภายใตร้ะเบยีบใน
ภาคความปกตใิหม ่หรอืทีเ่รยีกวา่ New Normal 

• ในขณะเดยีวกนัสถานการณ์การระบาดทีค่ลีค่ลายลงกท็ าใหผู้ป้ระทว้ง
ในหลายประเทศทีไ่มพ่อใจการท างานของรฐับาล ราชการ และระบบ
การเมอืงออกมาเรยีกรอ้งสทิธิเ์พิม่มากขึน้

• นอกจากนี้การกลบัมาเปิดเมอืง หรอื Re-open ของประเทศต่างๆ 
และการทีก่จิกรรมทางเศรษฐกจิเริม่กลบัมาเดนิเครือ่ง ท าใหค้วาม
ตอ้งการในการใชพ้ลงังานมากขึน้ ประกอบกบัการทีก่ลุ่ม OPEC และ
รฐัเซยีสามารถควบคุมก าลงัการผลติน ้ามนัของสมาชกิในกลุ่มได ้(ลด
ก าลงัการผลติต่อเนื่อง) สง่ผลใหร้าคาน ้ามนัในตลาดโลกปรบัตวั
เพิม่ขึน้

#COVID-19
#NEWNORMAL
#BLACKLIVESMATTER
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HOT Issues 
• ในฝัง่ของภาพเศรษฐกจิ และตลาดการเงนิตอ้งนบัวา่การเตบิโตของ

เศรษฐกจิโลกในปีนี้มโีอกาสถดถอย ท าใหร้ฐับาลในประเทศต่างๆ มี
การอดัฉีดนโยบายทางการเงนิ และการคลงัเพือ่กระตุน้กจิกรรมทาง
เศรษฐกจิ

• ธนาคารแหง่ประเทศไทยลดดอกเบีย้นโยบาย 0.25% เป็นครัง้ที ่3 ใน
ปีนี้ลงมาอยูท่ี่ 0.50% ดว้ยมตไิมเ่อกฉนัท์ 4:3 (ทีม่า: ธนาคารแหง่
ประเทศไทยขอ้มลู ณ วนัที ่20 พ.ค. 2563)

• เมด็เงนิทีใ่ชเ้พือ่การอดัฉีด สง่ผลดตี่อสภาพคล่องในตลาดการเงนิ 
ตลาดหุน้ทัว่โลกในเดอืน พ.ค. 2020 ยงัคงทรงตวั-ปรบัตวัเพิม่ขึน้
อยา่งต่อเนื่อง ดชันี MSCI World Index ปรบัตวัขึน้  3.42%

Source: Bloomberg, 29 May 2020
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HOT Issues 
• การลงทุนในตลาดการเงนิโลก ณ ปัจจุบนั มทีัง้ปัจจยัสนบัสนุนในดา้นของสภาพคล่องทีเ่พิม่สงูขึน้ การผอ่นคลายการ Lock-Down ที่

ท าใหก้จิกรรมทางเศรษฐกจิกลบัมาเดนิเครือ่งไดม้ากขึน้ อยา่งไรกต็ามปัจจยัเรือ่งการชะลอตวัของเศรษฐกจิโลก การเมอืงระหวา่ง
ประเทศ และความเสีย่งทีเ่กดิขึน้จากการชะลอตวัทางเศรษฐกจิต่างยงัคงเป็นปัจจยัทีน่กัลงทุนทัว่โลกควรจบัตา 

• ในภาคการลงทุน บลจ. พรนิซเิพลิยงัคงแนะน าลงทุนในลกัษณะ Stay Invested, Stay Diversified ดว้ยการกระจายการลงทุนในกลุ่ม
สนิทรพัย ์และอุตสาหกรรมทีห่ลากหลาย เน้นการลงทุนระยะยาวในสนิทรพัย์/กลุม่อุตสาหกรรมทีม่แีนวโน้มจะไดร้บัประโยชน์จากวถิี
ชวีติบนความปกตใิหม ่(New Normal)

ปัจจัยสนับสนุน ปัจจัยทีต่้องจับตา
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Source: PIMCO, as of 31 May 2020

ค าเตอืน:ผูล้งทนุควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ (กองทนุ) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทนุ/ กองทนุมนีโยบายลงทนุในตา่งประเทศ ผูล้งทนุอาจจะขาดทนุหรอืไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากวา่เงนิทนุเริม่แรกได/้บรษิทัจดัการใชส้ญัญาซือ้ขายลว่งหน้า
เพื่อเป็นเครื่องมอืในการป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นของกองทนุ (Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทนุ /ผลการด าเนนิงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต

PIMCO GIS Income Fund (กองทนุหลกั) – Portfolio Movement
• โดยภาพรวมกองทุน PIMCO GIS Income Fund ยงัคงแนวทางการลงทุนบนมมุมองแบบ Cautions View โดย ณ ปัจจบุนัมสีดัส่วนการถอื

ครองเงนิสดอยูท่ีป่ระมาณ 5% 
• อยา่งไรกต็าม ผูจ้ดัการกองทุนยงัคงเน้นการลงทุนในรปูแบบการสรา้งสมดุลระหว่างสนิทรพัยค์วามปลอดภยัสงู และสนิทรพัย์ในกลุ่มตราสาร

หนี้ทีม่โีอกาสใหผ้ลตอบแทนสงูอยา่ง High Yield Bond, Emerging Market Bond, Non-agency MBS ฯลฯ
• ในเดอืน พ.ค. 2020 เนื่องจากสถานการณ์ความกงัวลเกีย่วกบัปัจจยัเรือ่ง COVID-19 ทีล่ดลงและการคลาย Lock-down ทีม่ากขึน้ ประกอบกบั

การทีส่่วนชดเชยความเสีย่งในการลงทุนตราสารหน้ีภาคเอกชนมคีวามน่าสนใจ ท าใหผู้จ้ดัการกองทุนไดท้ าการเพิม่สดัส่วนในสนิทรพัยก์ลุ่ม
ดงักล่าวมากขึน้
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Source: Principal, as of 31 May 2020

ค าเตอืน:ผูล้งทนุควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้(กองทนุ) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทนุ/ กองทนุมนีโยบายลงทนุในตา่งประเทศ ผูล้งทนุอาจจะขาดทนุหรอืไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากวา่เงนิทนุเริม่แรกได/้บรษิทัจดัการใชส้ญัญาซือ้ขายลว่งหน้า
เพื่อเป็นเครื่องมอืในการป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นของกองทนุ (Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทนุ /ผลการด าเนนิงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต
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จดุเด่นและกลยทุธใ์นการลงทนุ 
• เน้นลงทุนในสนิทรพัยก์ลุม่กองทุนอสงัหาฯ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทยและสงิคโปรเ์ป็นหลกั
• สนิทรพัยก์ลุม่กองทุนอสงัหาฯ/ REITs ทีเ่น้นลงทุนมรีายไดใ้นรปูแบบคา่เชา่ทีเ่ป็นสญัญา จงึมคีวามมัน่คงดา้นรายไดใ้นระดบัหน่ึง
• เป็นสนิทรพัยท์ีเ่หมาะลงทุนในภาวะดอกเบีย้โลกทีย่งัมแีนวโน้มต ่าต่อเน่ือง 
• เน้นการลงทุนแบบเลอืกสนิทรพัยร์ายตวั ท าใหม้โีอกาสเขา้ถงึ REITs ทีม่พีืน้ฐานด ีโอกาสเตบิโตในอนาคตสงู และราคาเหมาะสมได้

(กองทุนน้ีลงทุนกระจุกตวัในกลุ่มอตุสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย ์(Property Sector Fund) ดงันัน้หากมปัีจจยัลบทีส่ง่ผลกระทบต่อการลงทุน ดงักล่าวผูล้งทุนอาจสญูเสยีเงนิลงทุนจ านวนมาก)

การปรบัตวัในช่วง COVID-19
• แมห้ลายประเทศ รวมถงึไทยจะมกีารผอ่นปรนมาตรการ Lock-Down ทางเศรษฐกจิลงบา้งในชว่งทีผ่า่นมา แต่ตอ้งยอมรบัวา่ยงัคงเน้นการบรหิารเงนิทุนแบบ Active but 

Conservative ซึง่เป็นการเน้นบรหิารความเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม 
• ผูจ้ดัการกองทุนยงัคง Overweight การลงทุน REITs ประเภท Data Centre และกองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างๆ ซึง่เป็นปัจจยัส าคญัในการด าเนินชวีติตามวถิีรปูแบบความปกติ

ใหม ่(New Normal) และยงัคง Underweight การลงทุนใน REITs กลุม่ทีม่รีายไดผ้นัแปรตามภาวะเศรษฐกจิ เชน่ โรงแรม ศูนยแ์สดงสนิคา้ และคา้ปลกี
• ผูจ้ดัการกองทุนยงัคงเน้นการบรหิารสภาพคลอ่งใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม โดยปัจจุบนั มสีดัสว่นการถอืครอง REITs รายตวัคุณภาพดี ในตลาดทีม่สีภาพคลอ่งสงู (กวา่ประเทศ

ไทย) อยา่งสงิคโปรใ์นลกัษณะ Slightly overweight และ มสีดัสว่นของเงนิสดที ่6.8% เทยีบกบั 8.3% ในชว่งเดอืนก่อนหน้า (ทีม่า: Principal ขอ้มลู ณ วนัที ่31 พ.ค. 2020)

ค าเตอืน:ผูล้งทนุควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้(กองทนุ) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทนุ/ กองทนุมนีโยบายลงทนุในตา่งประเทศ ผูล้งทนุอาจจะขาดทนุหรอืไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากวา่เงนิทนุเริม่แรกได/้บรษิทัจดัการใชส้ญัญาซือ้ขายลว่งหน้า
เพื่อเป็นเครื่องมอืในการป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นของกองทนุ (Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทนุ /ผลการด าเนนิงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต

*Avg เทยีบ ค่าเฉลีย่ 3-years historical dataSource: Bloomberg, as of 7 June 2020
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ตวัอย่างทรพัยสิ์นหุ้นท่ีลงทนุ

KDCREITs  ประกอบดว้ย 17 Data center ซึง่เป็น
สนิทรพัยท์ีม่แีนวโน้มเตบิโตไปพรอ้มกบัการเตบิโตของสงัคม
เทคโนโลย ีและการใชข้อ้มลูทีเ่พิม่มากขึน้ โดยสนิทรพัยใ์น
กองทุนมกีารกระจายตวัใน 8 ประเทศ 3 ภมูภิาค 

(กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตวัในกลุ่มอตุสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย ์(Property Sector Fund) ดงันัน้หากมปัีจจยัลบทีส่ง่ผลกระทบต่อการลงทุน ดงักล่าวผูล้งทุนอาจสญูเสยีเงนิลงทุนจ านวนมาก)

DIF ผูป้ระกอบธุรกจิเสารสญัญาณ และใยแกว้น าแสงรายใหญ่
ของไทย  ซึง่เป็นธุรกจิทีม่แีนวโน้มเตบิโตไปพรอ้มเศรษฐกจิใน
ยคุ Digitalization

iPROP ΔBM%
Thailand 40.3 -9.7
Singapore 52.0 2.0
Japan 0.8 0.8
Cash 6.8 6.8

Top 5 holdings (%)
Weight

Ascendas Real Estate Investment 7.8
Keppel DC REIT 7.2
Digital Telecommunications Infra 6.3
CPN Retail Growth Leasehold REIT 4.5
Mapletree Logistics Trust 4.4

Source: Principal as of 31 May  2020

Country Allocation (%)

ค าเตอืน:ผูล้งทนุควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้(กองทนุ) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทนุ/ กองทนุมนีโยบายลงทนุในตา่งประเทศ ผูล้งทนุอาจจะขาดทนุหรอืไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากวา่เงนิทนุเริม่แรกได/้บรษิทัจดัการใชส้ญัญาซือ้ขายลว่งหน้า
เพื่อเป็นเครื่องมอืในการป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นของกองทนุ (Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทนุ /ผลการด าเนนิงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต
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(กองทุนน้ีลงทุนกระจุกตวัในกลุ่มอตุสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย ์(Property Sector Fund) ดงันัน้หากมปัีจจยัลบทีส่ง่ผลกระทบต่อการลงทุน ดงักล่าวผูล้งทุนอาจสญูเสยีเงนิลงทุนจ านวนมาก)

Source: Principal as of 31 May 2020

ค าเตอืน:ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้(กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน/ กองทุนมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ ผูล้งทุนอาจจะขาดทุนหรอืไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่า
กว่าเงนิทุนเริม่แรกได/้บรษิทัจดัการใชส้ญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพือ่เป็นเครื่องมอืในการป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นของกองทุน (Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน/ผูล้งทุนควรศกึษาผลการด าเนินงานของหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิดของกองทุนไดท้ี่ https://www.principal.th/th/mutual-fundth / ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต/ เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐาน
การวดัผลการด าเนินงานของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน
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ประเภท: กองทุนอสงัหาฯ REITs รวมถงึสนิทรพัยใ์นกลุ่มโครงสรา้งพืน้ฐาน และสามารถลงทุนในหุน้ได้
(ป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน)

จดุเด่นและกลยทุธใ์นการลงทนุ 
• เน้นลงทุนในสนิทรพัยก์ลุม่กองทุนอสงัหาฯ โดยจะเป็นการขยายขอบเขตการลงทุนไปมากกวา่สนิทรพัยท์ีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยไ์ทยและสงิคโปร ์เน้นหลกัๆ ทีก่าร

ลงทุนใน REITs ในภมูภิาคเอเชยี
• เหนือกว่าด้วยความยืดหยุ่นในการปรบัสดัส่วนทัง้ในด้านของประเทศท่ีลงทนุ และสินทรพัยท่ี์ลงทนุ
• REITs เป็นสนิทรพัยท์ีเ่หมาะลงทุนในภาวะดอกเบีย้โลกทีย่งัมแีนวโน้มต ่าต่อเน่ือง 

การปรบัตวัในช่วง COVID-19
• ส าหรบัสดัสว่นการลงทุนในสนิทรพัยร์ายตวัของกองทุน PRINCIPAL iPROPEN ผูจ้ดัการกองทุน

ไดม้กีารปรบัสดัสว่นเพือ่เขา้ลงทุนในกลุม่ตลาดทีม่คีวามแขง็แกรง่ อุตสาหกรรมที่ไดร้บัผลกระทบ
จากเหตุการณ์ระบาดของโรค COVID-19 ในระดบัทีน้่อยกวา่กลุม่อื่นๆ และมโีอกาสเตบิโตภายใต้
ความปกตใิหม ่(New Normal) เชน่ กลุม่ Data Center, Logistics และใหน้ ้าหนกัในการลงทุน
สนิทรพัยป์ระเภทโครงสรา้งพืน้ฐานในบางกลุม่มากขึน้ 

• ในชว่งการระบาดมคีวามรุนแรง ผูจ้ดัการกองทุนไดเ้น้นการจดัการสภาพคลอ่งใหอ้ยูใ่นเกณฑท์ี่
เหมาะสม ส ารองเงนิสดประมาณ 10% ของสนิทรพัยภ์ายใตก้ารบรหิารจดัการ เพือ่เพิม่โอกาสเขา้
ซือ้สนิทรพัยใ์นจงัหวะทีเ่หมาะสมอยา่งทนัทว่งที

• อยา่งไรกต็าม เมื่อเดอืน พ.ค. 2020 ทีผ่า่นมา หลงัจากหลายประเทศไดท้ าการคลาย Lock-down 
มากขึน้ กจิกรรมทางเศรษฐกจิเริม่กลบัมาเดนิเครื่องมากขึน้ ทางผูจ้ดัการกองทุนไดม้กีารลดสดัสว่น
การถอืครองเงนิสดจากทีร่ะดบั 8.7% ในเดอืน เม.ย. 2020 มาเป็น 6.1% ในเดอืน พ.ค. 2020 
(ทีม่า: Principal ขอ้มลู ณ วนัที ่31 พ.ค. 2020)

ค าเตอืน: ผูล้งทนุควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ (กองทนุ) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสีย่งกอ่นตดัสนิใจลงทนุ/ กองทนุมนีโยบายลงทนุในต่างประเทศ กองทนุอาจมคีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ผูล้งทนุอาจขาดทนุหรอืไดร้บัก าไร จากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าทนุเริม่แรกได ้/ 
กองทนุ PRINCIPAL iPROPEN มกีารลงทนุในต่างประเทศบางส่วนซึง่จะไมเ่กนิรอ้ยละ 79 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุ กองทนุจงึมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ บรษิทัจดัการอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (Hedging) โดย
ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ ผูล้งทนุอาจจะขาดทนุหรอืไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากวา่เงนิทนุเริม่แรกได ้/ ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต
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ประเภท: กองทุนอสงัหาฯ REITs รวมถงึสนิทรพัยใ์นกลุ่มโครงสรา้งพืน้ฐาน และสามารถลงทุนในหุน้ได้
(ป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน)

Sector Weight
Vanguard Australian Property ETF 22.92
NEXT FUNDS REIT INDEX ETF ETF 7.84
iShares Core Japan REIT ETF ETF 7.83
Digital Telecommunications Infra Infra 6.67
Link REIT Retail 3.50

Top 5 holdings (%)

iPROPEN ΔBM%
Thailand 26.5 5.5
Australia 24.5 -5.5
Singapore 23.7 3.7
Japan 15.4 -4.6
Hongkong 3.9 -5.1
Cash 6.1 6.1

Source: Principal | Data as of 31 May 2020

ค าเตอืน: ผูล้งทนุควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ (กองทนุ) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสีย่งกอ่นตดัสนิใจลงทนุ/ กองทนุมนีโยบายลงทนุในต่างประเทศ กองทนุอาจมคีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ผูล้งทนุอาจขาดทนุหรอืไดร้บัก าไร จากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าทนุเริม่แรกได ้/ 
กองทนุ PRINCIPAL iPROPEN มกีารลงทนุในต่างประเทศบางส่วนซึง่จะไมเ่กนิรอ้ยละ 79 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุ กองทนุจงึมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ บรษิทัจดัการอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (Hedging) โดยขึน้อยู่
กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ ผูล้งทนุอาจจะขาดทนุหรอืไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากวา่เงนิทนุเริม่แรกได ้/ ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต
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จดุเด่นและกลยทุธใ์นการลงทนุของกองทนุหลกั
• ลงทุนดว้ยกลยทุธ ์Barbell Portfolio ดว้ยการถอืหุน้หรอื REITs ทีจ่า่ยเงนิปันผลสงู พรอ้มไปกบัการลงทุนใน Growth Stocks โดยไมย่ดึเกาะดชันีอา้งองิ
• ม ีBroader Universe การลงทุน ครอบคลุมถงึ Asia Pacific
• กองทุนมปีระวตัผิลการด าเนินงานในอดตีทีโ่ดดเดน่ ไดร้บัการจดัอนัดบั 5 ดาวจาก Morningstar ทัง้ Master fund และ Feeder fund (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2563)

การปรบัตวัในช่วง COVID-19
• ในชว่งเดอืน พ.ค. 2020 หลงัจากทีห่ลายประเทศไดท้ าการผอ่นปรนมาตรการ Lock-down ทางเศรษฐกจิลง ภาครฐัไดใ้ชค้วามพยายามท าการกระตุน้ทัง้ทางการเงนิ และการ

คลงัเพือ่รกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ ประกอบกบัการทีก่จิกรรมทางเศรษฐกจิเริม่กลบัมาเดนิเครื่องได ้ผูจ้ดัการกองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund จงึ
มมีุมมองเชงิบวกต่อตลาดหุน้เอเชยีมากขึน้ และไดม้กีารปรบัสดัสว่นการลงทุนเพือ่ลงทุนในกลุม่อุตสาหกรรมทีม่โีอกาสเตบิโตตามวฏัจกัรเศรษฐกจิในสดัสว่นทีเ่พิม่ขึน้จาก
เดอืนก่อนหน้า รวมถงึธุรกจิทีม่โีอกาสเตบิโตไดท้า่มกลางความปกตใิหม ่ ในขณะเดยีวกนัผูจ้ดัการกองทุนกย็งัคงบรหิารความเสีย่งของทุนด้วยการจดัสรรคเ์งนิทุนบางสว่น 
(ราว 15%) เพือ่ลงทุนในสนิทรพัยท์ีโ่ดยธรรมชาตแิลว้จะมรีายไดท้ีค่อ่นขา้งมัน่คง มกีารจา่ยเงนิปันผลในอตัราทีค่อ่นขา้งสงูอยา่ง REITs และบรหิารสภาพคลอ่งใหอ้ยูใ่นระดบั
ทีเ่หมาะสม ทัง้น้ี ณ ปัจจุบนั ผูจ้ดัการกองทุนมสีดัสว่นการถอืครองเงนิสดราว 5% ของมลูคา่สนิทรพัยร์วมของกองทุน

Source: Principal as of 31 May 2020

ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ (กองทุน) เงือ่นไข ผลตอบแทนและความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน / กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศฮ่องกง ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย / กองทนุมนีโยบายลงทุนใน
ต่างประเทศ ผูล้งทุนอาจจะขาดทุนหรอืไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าเงนิทุนเริม่แรกได/้บรษิทัจดัการใชส้ญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพือ่เป็นเครือ่งมอืในการป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นของกองทุน (Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการ
กองทุน/ ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต / Copyright @ 2020 บรษิทั มอรน์ิ่งสตาร ์รเีสรชิ ์ประเทศไทย สงวนลขิสทิธ ิขอ้มลูทีป่ระกอบในเอกสารนี้ : (1) เป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทัมอรน์ิ่งสตาร ์และ/หรอื ผูใ้หบ้รกิารขอ้มลู (2) บรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการท าซ ้า หรอืเผยแพร่ (3) บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมร่บัผดิชอบต่อความถกูตอ้ง ครบถว้น และความเสยีหายต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ทุกกรณจีากการน าขอ้มลูไปใชอ้า้งองิ ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต
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ตวัอย่างหุ้นท่ีลงทุนของกองทุนหลกั

NetLink NBN Trust ผูว้างระบบ และใหบ้รกิารโครงสรา้ง
พืน้ฐานประเภท Fibre Network และ Broadband ของ
สงิคโปร ์

ประเภท: กองทุนหุน้ต่างประเทศ ลงทุนใน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund (กองทุนหลกั)
(กองทุนป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน)

การระบาดของโรค COVID-19 ท าให้แนวโน้มการ
เติบโตของ cloud market ในกลุ่มประเทศเอเชีย
แปซิฟิกเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคญั

KDCREITs  ประกอบดว้ย 17 Data centers ซึง่เป็น
สนิทรพัยท์ีม่แีนวโน้มเตบิโตไปพรอ้มกบัการเตบิโตของ
สงัคมเทคโนโลย ีและการใชข้อ้มลูทีเ่พิม่มากขึน้ โดย
สนิทรพัยใ์นกองทุนมกีารกระจายตวัใน 8 ประเทศ 3
ภมูภิาค Source: Principal as of 30 April 2020

Source: Principal as of 31 May 2020

ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้(กองทุน) เงือ่นไข ผลตอบแทนและความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน / กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศฮ่องกง ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย / กองทนุมนีโยบายลงทุนใน
ต่างประเทศ ผูล้งทุนอาจจะขาดทุนหรอืไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าเงนิทุนเริม่แรกได/้บรษิทัจดัการใชส้ญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพือ่เป็นเครือ่งมอืในการป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นของกองทุน (Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการ
กองทุน/ ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต
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จดุเด่นและกลยทุธใ์นการลงทนุ 
• เน้นลงทุนหุน้ทุกขนาดในลกัษณะ All-cap fund ในรปูแบบ Fund of Funds ผา่นกองทุนทีเ่น้นลงทุนทีไ่ดป้ระโยชน์จากการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งเศรษฐกจิจนีในระยะ

ยาว ซึง่เน้นทีก่ารเตบิโตของการบรโิภคภายในประเทศ
• เน้นลงทุนหุน้กลุม่ A-share ซึง่ยงัมโีอกาสไดร้บัอานิสงคเ์ชงิบวกจากการเพิม่สดัสว่นในดชันี MSCI Emerging Market อยา่งต่อเน่ืองไปจนถงึปลายปี 
• ยดืหยุน่ในการปรบัสดัสว่นลงทุนระหวา่งหุน้ขนาดใหญ่ และขนาดเลก็

การปรบัตวัในช่วง COVID-19

วกิฤต COVID-19 ในจนียิง่ตอกย า้ถงึนโยบายปฏริปูเศรษฐกจิของจนี ทีเ่น้นการบรโิภคภายในประเทศ โดยเฉพาะภาคบรกิาร เน้นผลกัดนัเทคโนโลยแีละการคน้ควา้วจิยั 
และการขยายความเจรญิไปสูชุ่มชน ชนบนซึง่เป็นแผนการเตบิโตแบบระยะยาวทีก่อง UBS China Opportunity Fund เน้นลงทุน ในขนาดทีร่ะยะสัน้ชว่งเศรษฐกจิชะลอตวั 
ทางการจนีเองกไ็ดอ้อกนโยบายอดัฉีดสภาพคลอ่งโดยเน้นชว่ยเหลอืบรษิทัขนาดกลางและเลก็  ผา่นการปรบัลดอตัราดอกเบีย้ และภาษ ีและพกัช าระหน้ีใหแ้ก่ภาคครวัเรอืน
และบรษิทัต่างๆ นอกจากนัน้ยงัคาดวา่หลงัชว่งวกิฤตจะมกีารควบรวมกจิการมากขึน้ โดยเฉพาะบรษิทัขนาดเลก็ทีม่ศีกัยภาพและสามารถผา่นพน้วิกฤตจะเป็นเป้าหมาย
หลกั ดงันัน้ทางทมีจดัการกองทุนจงึยงัคงเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกอง UBS China Opportunity Fund และกอง Principal China Direct Opportunity Fund ทีไ่ด้
ประโยชน์จากมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิของจนี

ประเภท: กองทุนหุน้ต่างประเทศ ลงทุนใน CIMB-PRINCIPAL CHINA DIRECT OPPORTUNITIES FUND และ UBS 
FUND MGMT LUX CHINA A OPPORTUNITY I A1 เป็นสดัสว่นหลกั
(กองทุนป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน)

ผูล้งทนุควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้(กองทนุ) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทนุ/กองทนุหลกัลงทนุกระจกุตวัในประเทศจนี ผูล้งทนุจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย/ กองทนุมนีโยบายลงทนุในตา่งประเทศ ผูล้งทนุอาจจะขาดทนุ
หรอืไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากวา่เงนิทนุเริม่แรกได/้บรษิทัจดัการใชส้ญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมอืในการป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นของกองทนุ (Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทนุ/ ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการ
ด าเนินงานในอนาคต
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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

ประเภท: กองทุนหุน้ต่างประเทศ ลงทุนใน CIMB-PRINCIPAL CHINA DIRECT OPPORTUNITIES FUND และ UBS 
FUND MGMT LUX CHINA A OPPORTUNITY I A1 เป็นสดัสว่นหลกั
(กองทุนป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน)

Source: Principal | Data as of 31 May 2020
ผูล้งทนุควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้(กองทนุ) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทนุ/กองทนุหลกัลงทนุกระจกุตวัในประเทศจนี ผูล้งทนุจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย/ กองทนุมนีโยบายลงทนุในตา่งประเทศ ผูล้งทนุอาจจะขาดทนุ
หรอืไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากวา่เงนิทนุเริม่แรกได/้บรษิทัจดัการใชส้ญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมอืในการป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นของกองทนุ (Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทนุ/ ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการ
ด าเนินงานในอนาคต
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จดุเด่นและกลยทุธใ์นการลงทนุของกองทนุหลกั

• เน้นลงทุนในธุรกจิคุณภาพดทีัว่โลกทีม่ศีกัภาพในการแขง่ขนัสงู เป็นผูท้ีไ่ดร้บัประโยชน์ หรอืผูอ้ยูร่อดในกระแสโลกาภวิฒั ิ มโีอกาสเตบิโตไดด้ใีนอนาคต 
• กองทุนมปีระวตัผิลการด าเนินงานในอดตีทีโ่ดดเดน่ ไดร้บัการจดัอนัดบั 5 ดาวจาก Morningstar ทัง้ Master Fund และ Feeder Fund (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2563)

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

การปรบัตวัในช่วง COVID-19
ในชว่งของการระบาดของโรค COVID-19 ผูบ้รโิภคและธุรกจิทัว่โลกถูกกระตุน้ใหม้กีาร
เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมหลายๆ อยา่ง รวมถงึการพึง่พงึเทคโนโลย ีและ แพลตฟอรม์ต่างๆ
ในรปูแบบออนไลน์มากขึน้  ดงันัน้จงึอาจมองไดว้า่การระบาดของโรค COVID-19 ถอืเป็น
หน่ึงในตวัเรง่ปฏกิรยิาส าคญัทีท่ าใหธุ้รกจิในกลุม่ประเภท SaaS (Software as a 
Service) หรอืธุรกจิประเภท Platform ต่างๆ เชน่ Amazon, Google, Meituan Dianping
(ธุรกจิสัง่อาหารออนไลน์) หรอืแมก้ระทัง่บรษิทั Platform ประเภท online conference 
อยา่ง Zoom เอง กลายเป็นธุรกจิทีม่แีนวโน้มการเตบิโตอยา่งกา้วกระโดดทีช่ดัเจนขึน้ ทัง้
น้ีในชว่งหลายปืทีผ่า่นมา กองทุน Morgan Stanley Investment Funds Global 
Opportunity Fund กไ็ดม้สีดัสว่นการลงทุนในอุตสาหกรรมกลุม่ SaaS ทีค่อ่นขา้งมาก 
เพราะเป็นกลุม่ธุรกจิทีเ่ป็นไปตาม Concept ของธุรกจิทีผู่จ้ดัการกองทุนใหค้วามส าคญั 
(Disruptive Change, ธุรกจิผูอ้ยูร่อด หรอืเตบิโตทา่มกลางกระแสโลกาภวิฒั ิ)

ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ (กองทุน) เงือ่นไข ผลตอบแทน และความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน / กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวันประเทศสหรฐัอเมรกิา ผูล้งทุนจงึควรพจิารณารกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย / กองทนุมนีโยบายลงทุนใน
ต่างประเทศ กองทุนอาจมคีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ผูล้งทุนอาจขาดทุนหรอืไดร้บัก าไร จากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าทุนเริม่แรกได้ / บรษิทัจดัการใชส้ญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพือ่เป็นเครือ่งมอืในการป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นของกองทุน
(Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน/ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวม มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต / Copyright @ 2020 บรษิทั มอรน์ิ่งสตาร์ รเีสรชิ์ ประเทศไทย สงวนลขิสทิธิ ขอ้มลูทีป่ระกอบในเอกสารนี้ : (1) เป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทั
มอรน์ิ่งสตาร์ และ/หรอื ผูใ้หบ้รกิารขอ้มลู (2) บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการท าซ ้า หรอืเผยแพร่ (3) บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมร่บัผดิชอบต่อความถูกตอ้ง ครบถว้น และความเสยีหายต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ทุกกรณจีากการน าขอ้มลูไปใชอ้า้งองิ ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผล
การด าเนินงานในอนาคต

ตวัอย่างหุ้นท่ีลงทุน

Foshan Haitian บรษิทัมหาชนของจนีทีผ่ลติซอสและเครือ่งปรุงรส 
และเป็นผูผ้ลติซอสถัว่เหลอืงรายใหญ่ทีสุ่ดในโลก

Mastercard ผูน้ าระบบบตัรเครดดิ และวธิกีารจา่ยเงนิแบบไมต่อ้ง
ใชเ้งนิสด เตบิโดไปพรอ้มกบักระแสสงัคมแบบ Cashless Society

Meituan Dianping แพลตฟอรม์ออนไลน์ดา้นไลฟ์สไตลอ์นัดบั 1 ของ
ชาวจนี ผูใ้ชง้านสามารถอ่านรวีวิ สัง่สนิคา้ หรอืแมก้ระทัง่สัง่อาหาร
แบบออนไลน์ไดก้บัแพลตฟอรม์ของทางบรษิทั
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ประเภท: กองทุนหุน้ต่างประเทศ ลงทุนใน Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (กองทุนหลกั)
(กองทุนป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน)

Source: Principal | Data as of 31 May 2020

Source: Morgan Stanley | Data as of 30 April 2020Master fund portfolio 

ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ (กองทุน) เงือ่นไข ผลตอบแทน และความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน / กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวันประเทศสหรฐัอเมรกิา ผูล้งทุนจงึควรพจิารณารกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย / กองทนุมนีโยบายลงทุนใน
ต่างประเทศ กองทุนอาจมคีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ผูล้งทุนอาจขาดทุนหรอืไดร้บัก าไร จากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าทุนเริม่แรกได้ / บรษิทัจดัการใชส้ญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพือ่เป็นเครือ่งมอืในการป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นของกองทุน
(Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน/ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวม มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต/ ผูล้งทุนควรศกึษาผลการด าเนินงานของหน่วยลงทุนแต่ละชนดิของกองทุนใน https://www.principal.th/th/mutual-fundth ก่อนตดัสนิใจ
ลงทุน

ผลการด าเนินงานย้อนหลงัของ Feeder Fund
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จดุเด่นและกลยทุธใ์นการลงทนุของกองทนุหลกั

• เน้นลงทุนในธุรกจิทีเ่กีย่วกบัสนิคา้และบรกิารทีม่แีบรนดเ์ป็นทีรู่จ้กั และไดร้บัความไวว้างใจจากผูบ้รโิภค
• สนิคา้และบรกิารของธุรกจิทีล่งทุนสว่นมากจะเป็นผลติภณัฑท์ีอ่ยูใ่นชวีติประจ าวนัของผูบ้รโิภคไมท่างใดกท็างหน่ึง อยา่งน้อยในชว่งเวลาใดเวลาหน่ึงนบัตัง้แต่เวลาชว่ง

เชา้จนถงึชว่งค ่า

การปรบัตวัในช่วง COVID-19

เน่ืองจากหุน้ทีก่องทุนเน้นลงทุนสว่นใหญ่เป็นธุรกจิขนาดใหญ่ทีม่กีระแสเงนิสดมาก และเป็นเจา้ของสนิคา้บรกิารทีม่ลีกัษณะคอ่นขา้ง Defensive และไมไ่ดข้ึน้กบัวฏัจกัร
เศรษฐกจิมาก ท าใหโ้ดยพืน้ฐานแลว้อุปสงคข์องสนิคา้เหลา่น้ีไมไ่ดร้บัผลกระทบจากไวรสั COVID-19 มากนกั เชน่ ธุรกจิ software ทีม่คีวามจ าเป็นต่อการด าเนินกจิการตา่งๆ 
ไมว่า่จะเป็น Microsoft ผูใ้หบ้รหิารระบบ software องคก์รยกัษ์ใหญ่ของโลก SAP software องคก์รณ์ในลกัษณะ B2B ซึง่เป็นตวัชว่ยจดัการระบบต่างๆ เชน่ Inventory 
management, supply chain management  หรอืจะเป็นผลติภณัฑอ์ุปโภคบรโิภคซึง่มคีวามจ าเป็นต่อการด ารงชวีติ เชน่ สนิคา้จ านวนมากของบรษิทั Reckitt Benckiser ฯลฯ
จงึท าใหท้างทมีผูบ้รหิารกองทุนมไิดม้กีารปรบัยทุธก์ารลงทุนในภาพรวมทีม่ากมายนกั

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

ผูล้งทนุควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ (กองทนุ) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทนุ / กองทนุหลกัลงทนุกระจกุตวันประเทศสหรฐัอเมรกิา ผูล้งทนุจงึควรพจิารณารกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย / ผูล้งทนุตอ้งศกึษาขอ้มลูของกองทนุรวม 
โดยเฉพาะอย่างยิง่นโยบายการลงทนุ ความเสีย่ง และผลการด าเนนิงาน ของกองทนุรวมทีเ่ปิดเผยไวใ้นแหล่งตา่ง ๆ หรอืใหข้อขอ้มลูจากเจา้หน้าทีก่่อนการตดัสนิใจลงทนุ/ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต/บรษิทัจดัการใชส้ญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อเป็น
เครื่องมอืในการป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นของกองทนุ (Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทนุ / กองทนุมนีโยบายลงทนุในตา่งประเทศ กองทนุอาจมคีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ผูล้งทนุอาจขาดทนุหรอืไดร้บัก าไร จากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากวา่ทนุเริม่แรก
ได้
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ประเภท: กองทุนหุน้ต่างประเทศ ลงทุนใน Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund (กองทุนหลกั)
(กองทุนป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน)

ตวัอย่างหุ้นท่ีลงทุนของกองทุนหลกั

Reckitt Benckiser ผูผ้ลติสนิคา้อุปโภค บรโิภคชัน้น าของโลก สญัชาตอิงักฤษ
เน้น concept Consumer Health
โดยมผีลติภณัฑซ์ึง่เป็นทีรู่จ้กัเช่น Dettol, Stepsils, Norofen, Vanish, Durex

Microsoft ธุรกจิ software รายใหญ่ของโลก ซึง่เป็นเจา้ของผลติภณัฑแ์ละ Platform 
ต่าง ๆ ทีม่คีวามส าคญัต่อะระบบเศรษฐกจิในยคุโลกาภวิฒัน์ เช่น Microsoft excel, 
Microsoft PowerPoint, Skype, ฯลฯ รวมถงึมธีุรกจิใหเ้ช่าพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูดว้ย

Source: Morgan Stanley, as of 31 May 2020
Source: Principal | Data as of 31 May 2020

ผูล้งทนุควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ (กองทนุ) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทนุ / กองทนุหลกัลงทนุกระจกุตวันประเทศสหรฐัอเมรกิา ผูล้งทนุจงึควรพจิารณารกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย / ผูล้งทนุตอ้งศกึษาขอ้มลูของกองทนุรวม โดยเฉพาะ
อย่างยิง่นโยบายการลงทนุ ความเสีย่ง และผลการด าเนินงาน ของกองทนุรวมทีเ่ปิดเผยไวใ้นแหลง่ต่าง ๆ หรอืใหข้อขอ้มลูจากเจา้หน้าทีก่่อนการตดัสนิใจลงทนุ/ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต/บรษิทัจดัการใชส้ญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพื่อเป็นเครื่องมอืในการป้องกนั
ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นของกองทนุ (Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทนุ / กองทนุมนีโยบายลงทนุในตา่งประเทศ กองทนุอาจมคีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ผูล้งทนุอาจขาดทนุหรอืไดร้บัก าไร จากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากวา่ทนุเริม่แรกได้

Master fund portfolio 
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บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั

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

ติดต่อขอรบัหนังสือช้ีชวนหรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม

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

บุคคลใดท าการซื้อ และ/หรอื ขายผลติภณัฑด์้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในในเอกสารฉบบันี้ และไม่ถอืเป็นการให้ค าปรกึษาหรอืค าแนะน าเกี่ยวกบัการท าธุ รกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบั
ผลติภณัฑด์า้นการลงทุนของบรษิทัต่าง ๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นเอกสารนี้แต่อยา่งใด 

2. แมบ้รษิทัจดัการจะไดใ้ชค้วามระมดัระวงัตามสมควรเพื่อใหข้อ้มลู ดงักล่าวมคีวามถูกต้องและตรงกบัวตัถุประสงคข์องการจดัท าเอกสารน้ี บริษทัจดัการและพนักงานของบรษิทัจดัการไม่มคีวามรบัผดิ
และจะไม่รบัผดิส าหรบัความผดิพลาด ของขอ้มลูใด ๆ ทีเ่กดิขึน้ไม่ว่าดว้ยเหตุใดกต็าม รวมทัง้จะไม่รบัผดิส าหรบัการกระท าใด ๆ ทีเ่กดิขึ้ นบนพืน้ฐานของความเหน็หรอืขอ้มลูทีป่รากฏอยู่ในเอกสาร
ฉบบันี้ บรษิทัจดัการไม่ไดใ้หค้ ารบัรองหรอืรบัประกนั ไม่ว่าโดยชดัแจง้หรอืโดยปรยิาย เกี่ยวกบัความถูกต้อง แม่นย า น่าเชื่อถอื ทนัต่ อเหตุการณ์ หรอืความสมบูรณ์ของขอ้มลูดงักล่าวในกรณีใด ๆ 
ทัง้สิน้ 

3. บรษิทัจดัการขอปฏเิสธความรบัผดิทัง้ปวงที่เกดิหรอือาจเกิดขึน้ในทุกกรณี ทัง้นี้ ความเหน็ บทวเิคราะห์หรอืการคาดคะเนต่าง ๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์หรอืผลการด าเนินงานในอนาคตที่ปรากฏใน
เอกสารนี้ ไมถ่อืเป็นเครือ่งยนืยนัและอาจแตกต่างจากเหตุการณ์หรอืผลประกอบการทีเ่กดิขึน้จรงิได ้

4. ส าหรบันกัลงทุนทีต่อ้งการทราบขอ้มลูหรอืรายละเอยีดเพิม่เตมิ สามารถตดิต่อบรษิทัจดัการหรอืผูด้ าเนินการขายทีท่่านใชบ้รกิาร 
5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิใ์นขอ้มลูทีป่รากฏในเอกสารน้ีโดยหา้มมใิหผู้ใ้ดเผยแพร่ ท าซ ้า ดดัแปลง ลอกเลยีนแบบ อ้างองิ ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน หรอืใชว้ธิกีารใดกต็าม เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาต

ล่วงหน้าจากบรษิทัจดัการเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อน นอกจากนัน้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะท าการแก้ไข ปรบัปรุง เปลีย่นแปลง หรอืเพิม่เตมิขอ้ความใด ๆ ในเอกสารนี้ไดต้ามทีบ่รษิทัจดัการจะ
เหน็สมควร โดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าแต่อยา่งใด

ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ (กองทุน) เงือ่นไข ผลตอบแทน และความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน


