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Classification: Public

บทเรียนจากวิกฤติ COVID-19 โดย คุณ วิน พรหมแพทย์
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Classification: Public

สรุปสถานการณ์เศรษฐกิจ และการลงทุน
• แม้ปัจจัยเรือ่ งการระบาดของโรค COVID-19 และการระบาดในระรอก 2
ปั จจัยหลักทีน่ กั ลงทุนทัวโลกต่
่
างจับตา แต่รฐั บาลหลายประเทศทัวโลกก็
่
เลือกทีจ่ ะผ่อนคลายการ Lock-down เพือ่ ให้ธุรกิจต่างๆ ได้กลับมาดาเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจได้มากขึน้
• ตัวชีว้ ดั การขยายตัวทางเศรษฐกิจ (Purchasing Manager Index, PMI)
ภาคการผลิตในหลายประเทศมีสญ
ั ญาณทีด่ ขี น้ึ และ PMI ประเทศจีน
กลับมาอยูใ่ นเกณฑ์ทข่ี ยายตัวแล้ว

Bloomberg, as of June 2020

• รัฐบาล และ ธนาคารกลางทัวโลก
่
ยังคงมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจด้วย
นโยบายการเงินและการคลังแบบผ่อนคลายทัวโลก
่
ผ่านตลาดตราสารทุน
ตราสารหนี้ภาครัฐฯ รวมถึงตราสารหนี้เอกชนด้วย
• ในการประชุม กนง ในวันที่ 24 มิ.ย. 2563 คณะกรรมการฯ มีมติเป็ นเอก
ฉันท์ให้คงอัตราดอกเบีย้ นโยบายไว้ทร่ี อ้ ยละ 0.50 ต่อปี
Bloomberg, as of June 2020
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สรุปสถานการณ์เศรษฐกิจ และการลงทุน
• จากผลสารวจคะแนนนิยมต่อผูส้ มัครรับเลือกตัง้ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ
พบว่า โจ ไบเดน (ตัวแทนพรรคเดโมแครต) ได้รบั คะแนนความนิยม
เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องนับจากเดือน มี.ค. 2020 ทีผ่ า่ นมา และมีสทิ ธิที์ จ่ ะ
ชนะการเลือกตัง้ ในครัง้ นี้ (พ.ย. 2020)
• โดยในช่วงต้นเดือน ก.ค. 2020 โจ ไบเดน ได้ประกาศหาเสียงด้วย
นโยบายทีจ่ ะใช้แผนฟื้ นฟูเศรษฐกิจสหรัฐฯ ภายใต้ชอ่ื “Buy American”
หรือ “การซือ้ ของทีผ่ ลิตในสหรัฐฯ” บนงบประมาณกว่า 7 แสนล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ
• นโยบายดังกล่าว นักลงทุนกลับมาให้ความสนใจกับประเด็น
สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศในสหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ มากขึน้
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The Economists, as of July 2020

สรุปสถานการณ์เศรษฐกิจ และการลงทุน
• โดยรวมแล้วเชือ่ ว่า ณ ปั จจุบนั ตลาดการเงินและการลงทุนมีทงั ้ ปั จจัยสนับสนุน และปั จจัยทีต่ อ้ งจับตา
• แนะนานักลงทุนลงทุนต่อเนื่องในลักษณะ Stay Invested, Stay Diversified ใช้จงั หวะทีต่ ลาดมีความผันผวนเพือ่ เป็ น
โอกาสทยอยซือ้ สาหรับการลงทุนระยะยาว
• เน้นการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม หรือธุรกิจทีม่ โี อกาสได้รบั ประโยชน์ หรือเป็ นผูช้ นะท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19
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Principal Balanced Income Fund (PRINCIPAL iBALANCED)
จุดเด่นและกลยุทธ์ในการลงทุน
• กองทุนประเภท Asset Allocation, all in one investment เน้นลงทุนในสินทรัพย์
หลากหลายประเภทตราสารหนี้ กองทุนอสังหาฯ ทัง้ หุน้ ไทย หุน้ ต่างประเทศ และ
ทองคา
• เป็ นการลงทุนทีเ่ น้นบริหารจัดการความเสีย่ งโดยรวมให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม รวมถึง
มีการปรับสัดส่วนรายกลุม่ สินทรัพย์ดว้ ยผูเ้ ชีย่ วชาญทางการลงทุนที่มปี ระสบการณ์
เพือ่ ให้เหมาะกับสถานการณ์การลงทุนในแต่ละช่วงเวลา
• ในจังหวะทีน่ กั ลงทุนเกิดความกังวลต่อสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19
ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนปรับตัวลดลงต่ากว่าการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทหุน้
และ REITs เป็ นอย่างมาก
การปรับตัวในช่วง COVID-19
• ในช่วงแรกของการระบาดของโรค COVID-19 ทีส่ ร้างบรรยากาศทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ต่อ
การลงทุน ผูจ้ ดั การกองทุนได้มกี ารปรับสัดส่วนการลงทุนเพือ่ เข้าลงทุนในสินทรัพย์
กลุม่ ทีม่ คี วามปลอดภัยสูงขึน้ และสภาพคล่องมากขึน้
• อย่างไรก็ตาม ในช่วง1-2 เดือน เริม่ มีการปรับสัดส่วนการลงทุนให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ทเ่ี ศรษฐกิจเริม่ กลับมาฟื้ นตัวแบบช้าๆ ในลักษณะ U-shape โดยเน้นการ
ลงทุนในตราสารทุน และสินทรัพย์กลุม่ REITs มากขึน้ กว่าในช่วงก่อนหน้า ลดสัดส่วน
การลงทุนในสินทรัพย์กลุม่ ตราสารหนี้ในภาวะดอกเบีย้ ต่า และมีการทากาไรจากการ
ลงทุนทองคาบางส่วน หลังราคาปรับตัวขึน้ อย่างมีนยั สาคัญในช่วงทีผ่ ่านมา
คำเตือน:ผูล้ งทุนควรทำควำมเข้ำใจลักษณะสิ นค้ำ (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและควำมเสี่ ยงก่อนตัดสิ นใจลงทุน/ กองทุนมีนโยบำยลงทุนในต่ำงประเทศ ผูล้ งทุนอำจจะขำดทุนหรื อได้รับกำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน/หรื อได้รับเงินคืนต่ำกว่ำ
ั ญำซื้อขำยล่วงหน้ำเพื่อเป็ นเครื่ องมือในกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) ขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั กำรกองทุน// ผลกำรดำเนินงำนในอดีตมิได้เป็ นสิ่ งยืนยันถึงผลกำร
6 เงินทุนเริ่ มแรกได้/บริ ษทั จัดกำรใช้สญ
ดำเนินงำนในอนำคต
Classification:
Public

Principal Balanced Income Fund (PRINCIPAL iBALANCED)
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คำเตือน:ผูล้ งทุนควรทำควำมเข้ำใจลักษณะสิ นค้ำ (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและควำมเสี่ ยงก่อนตัดสิ นใจลงทุน/กองทุนมีนโยบำยลงทุนในต่ำงประเทศ ผูล้ งทุนอำจจะขำดทุนหรื อได้รับกำไรจำกอัตรำ
แลกเปลี่ยน/หรื อได้รับเงินคืนต่ำกว่ำเงินทุนเริ่ มแรกได้/บริ ษทั จัดกำรใช้สัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำเพื่อเป็ นเครื่ องมือในกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) ขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของ
ผูจ้ ดั กำรกองทุน/ผูล้ งทุนควรศึกษำผลกำรดำเนินงำนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดของกองทุน ได้ที่ https://www.principal.th/th/mutual-fundth / ผลกำรดำเนินงำนในอดีตมิได้เป็ นสิ่ งยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนใน
อนำคต

Classification: Public

Principal Property Income Fund (PRINCIPAL iPROP)

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

Source: Principal Global Valuation Appendix, Data as of 31 May 2020

Source: PrinRE Presentation, Data as of 31 May 2020

สถานการณ์ และมุมมองต่อการลงทุนในสิ นทรัพย์กลุ่ม REITs
• การผ่อนปรนมาตรการ Lock-Down ทางเศรษฐกิจ และการกลับมาเปิ ดเมือง (Re-open) ส่งผลให้กจิ กรรมทางเศรษฐกิจกลับมาดาเนินได้มากขึน้ เป็ นผลดีต่อภาคกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ และการลงทุนสินทรัพย์กลุม่ อสังหาฯ
• มาตราการกระตุน้ เศรษฐกิจทางการเงิน เช่น การลดดอกเบีย้ และการเสริมสภาพคล่อง ส่งผลดีต่อการลงทุนในสินทรัพย์ทม่ี ปี ระวัตจิ า่ ยปั นผลในอัตราที่คอ่ นข้างสูงอย่าง
REITs ทัง้ นี้นโยบายและมาตราการเยียวยาผูเ้ ช่าอาจส่งผลกระทบต่อประมาณเงินปั นผลจ่าย และ/หรือ การปรับขึน้ ค่าเช่าในช่วงไตรมาส 2 และ/หรือ ไตรมาส 3 ของปี 2020
• ในขณะเดียวกัน การระบาดของโรค COVID-19 ก็สง่ ผลต่อ REITs ในแต่ละอุตสาหกรรมในระดับทีแ่ ตกต่างกัน โดยกลุม่ อุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ วจะได้รบั
ผลกระทบมากทีส่ ุด และกลุม่ อุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการเติบโตของสังคม Online และการเติบโตของ E-commerce จะได้รบั ผลกระทบน้อยทีส่ ุด
คำเตือน:ผูล้ งทุนควรทำควำมเข้ำใจลักษณะสิ นค้ำ (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและควำมเสี่ ยงก่อนตัดสิ นใจลงทุน/กองทุนมีนโยบำยลงทุนในต่ำงประเทศ ผูล้ งทุนอำจจะขำดทุนหรื อได้รับกำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน/หรื อได้รับเงินคืนต่ำกว่ำ
8 เงินทุนเริ่ มแรกได้/บริ ษทั จัดกำรใช้สญ
ั ญำซื้อขำยล่วงหน้ำเพื่อเป็ นเครื่ องมือในกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) ขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั กำรกองทุน /ผลกำรดำเนินงำนในอดีตมิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลกำร
Classification:
Public
ดำเนินงำนในอนำคต

Principal Property Income Fund (PRINCIPAL iPROP)

(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
การปรับตัวในช่วง COVID-19
• เน้นการลงทุนในลักษณะ Defensive Play หรือการลงทุนในสินทรัพย์ทร่ี ายได้
มันคง
่ และยังคง underweight การลงทุนในอุตสาหกรรมทีม่ โี อกาสได้รบั
ผลกระทบต่อเนื่องจากการระบาดของโรค COVID-19 ในระยะถัดไปอย่าง
อุตสาหกรรมในกลุม่ โรงแรม และค้าปลีก
• โดยปั จจุบนั เน้นการลงทุนใน
o กลุม่ Industrial เช่นกลุม่ Data Centre, Business Park และ Logistic
ซึง่ เป็ นกลุม่ อุตสาหกรรมทีไ่ ม่เพียงได้รบั ผลกระทบจากการระบาดของ
โรค COVID-19 ไม่มากนัก แต่ยงั มีโอกาสเติบโตได้ดใี นระยะยาวจาก
การทีผ่ บู้ ริโภคส่วนใหญ่มกี ารใช้งานระบบออนไลน์มากขึน้
o กลุม่ สินทรัพย์ประเภทโครงสร้างพืน้ ฐาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ธุรกิจเสา
สัญญาณ และ Fiber Optic ซึง่ เป็ นฐานรากสาคัญต่อวิถชี วี ติ แบบ
ออนไลน์
• ยังคงเน้นการรักษาสภาพคล่องในระดับทีเ่ หมาะสม โดยปั จจุบนั มีสดั ส่วนการ
ถือครองเงินสดที่ 5.4% (ทีม่ า Principal ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2020)
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คาเตือน:ผูล้ งทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสีย่ งก่อนตัดสินใจลงทุน/กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ ผูล้ งทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รบั กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น/หรือได้รบั เงินคืน
ต่ากว่าเงินทุนเริม่ แรกได้/บริษทั จัดการใช้สญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อเป็ นเครื่องมือในการป้ องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ นของกองทุน (Hedging) ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน /ผลการดาเนินงานในอดีตมิได้เป็ นสิง่
ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

Classification: Public

Principal Property Income Fund (PRINCIPAL iPROP)
(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

MLT บริหารสินทรัพย์ประเภท Logistic Properties ซึง่ เป็ นกลุม่
อุตสาหกรรมทีเ่ ติบโตไปพร้อมกระแส e-commerce มีสนิ ทรัพย์
ภายใต้การบริหาร S$ 8.9 Billion กระจายตัว 8 ประเทศใน
ภูมภิ าคเอเชีย และมีอตั ราการเช่าทีย่ งั คงสูงถึง 98%
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
7.99
7.47
7.11
5.03
4.54

Source: Principal as of 30 June 2020
คาเตือน:ผูล้ งทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสีย่ งก่อนตัดสินใจลงทุน/กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ ผูล้ งทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รบั กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น/หรือได้รบั เงินคืนต่ ากว่าเงินทุนเริม่ แรกได้/บริษทั จัดการใช้สญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้า
10 เพื่อเป็ นเครื่องมือในการป้ องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ นของกองทุน (Hedging) ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน /ผลการดาเนินงานในอดีตมิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
Classification: Public

Principal Property Income Fund (PRINCIPAL iPROP)
(กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) ดังนัน้ หากมีปัจจัยลบทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการลงทุน ดังกล่าวผูล้ งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจานวนมาก)

Source: Principal as of 30 June 2020
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คาเตือน:ผูล้ งทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงือ่ นไข 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 ตามมาตรฐานการ
วัดผลการดาเนินงานของสมาคมบริษทั จัดการลงทุน

Classification: Public

Principal Enhanced Property and Infrastructure Flex Income Fund (PRINCIPAL iPROPEN)
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
• เหนือกว่าด้วยความยืดหยุน่ ในการปรับสัดส่วนทัง้ ในด้านของประเทศทีล่ งทุน และสินทรัพย์ทล่ี งทุน
• 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% (ทีม่ า: Principal ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 2020 )ของ
สินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ เพือ่ เพิม่ โอกาสเข้าซือ้ สินทรัพย์ในจังหวะที่เหมาะสมอย่าง
• อย่างไรก็ตาม เมื่อเดือน พ.ค. และ มิ.ย. 2020 ทีผ่ า่ นมา หลังจากหลายประเทศได้ทาการคลาย
Lock-down มากขึน้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริม่ กลับมาเดินเครื่องมากขึน้ ทางผูจ้ ดั การกองทุนได้มี
การลดสัดส่วนการถือครองเงินสดจากทีร่ ะดับ 8.7% ในเดือน เม.ย. 2020 มาเป็ น 6.1% ในเดือน
พ.ค. 2020 และเป็ น 4.3 % ในเดือน มิ.ย. 2020 (ทีม่ า: Principal ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2020)
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คาเตือน: ผูล้ งทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงือ่ นไข ผลตอบแทน และความเสีย่ งก่อนตัดสินใจลงทุน/เนื่องจากอง
ทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือ
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน ซึง่ กองทุนดังกล่าวมีความเสีย่ งในลักษณะเดียวกับการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้าง
พืน้ ฐานโดยตรง เช่น ความเสีย่ งจากความผันแปรของค่าเช่าและอัตราการเช่า การเพิม่ ขึน้ ของภาษีทรัพย์สนิ การเปลีย่ นแปลงของ
กฎหมายหรือกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง ความเสีย่ งด้านสิง่ แวดล้อม ความเสีย่ งจากภัยธรรมชาติ ค่าเสีอ่ มราคาของอาคารเมือ่ เวลา
ผ่านไป และการเพิม่ ขึน้ ของอัตราดอกเบีย้ เป็ นต้น รวมถึงความเสีย่ งจากการกระจุกตัวอาจทาให้มคี วามผันผวนมากกว่าการลงทุน
ทีก่ ระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม/กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศแถบเอเชีย ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจาย
ความเสีย่ งของพอร์ตการลงุทนโดยรวมของตนเองด้วย/กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสีย่ งด้านอัตรา
แลกเปลีย่ น ผูล้ งทุนอาจขาดทุนหรือได้รบั กาไร จากอัตราแลกเปลีย่ น/หรือได้รบั เงินคืนต่ากว่าทุนเริม่ แรกได้ /กองทุนนี้มกี ารลงทุน
ในต่างประเทศบางส่วนซึง่ จะไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน กองทุนจึงมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
เงินตราต่างประเทศ/บริษทั จัดการอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพือ่ ป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น (Hedging) โดย
ขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินจิ ของบริษทั จัดการ/ผลการดาเนินงานในอดีตมิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

Principal Enhanced Property and Infrastructure Flex Income Fund (PRINCIPAL iPROPEN)
ประเภท: กองทุนอสังหาฯ REITs รวมถึงสินทรัพย์ในกลุ่มโครงสร้างพืน้ ฐาน และสามารถลงทุนในหุน้ ได้
(ป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน)

Top 5 holdings (%)
Vanguard Australian Property
NEXT FUNDS REIT INDEX ETF
iShares Core Japan REIT ETF
Digital Telecommunications Infra
Link REIT
Source: Principal | Data as of 30 June 2020
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Sector
ETF
ETF
ETF
Infra
Retail

Weight
24.81
7.71
7.63
7.59
3.81

คาเตือน: ผูล้ งทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงือ่ นไข ผลตอบแทน และความเสีย่ งก่อนตัดสินใจลงทุน/เนื่องจากองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน ซึง่ กองทุนดังกล่าวมีความเสีย่ งใน
ลักษณะเดียวกับการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพืน้ ฐานโดยตรง เช่น ความเสีย่ งจากความผันแปรของค่าเช่าและอัตราการเช่า การเพิม่ ขึน้ ของภาษี
ทรัพย์สนิ การเปลีย่ นแปลงของกฎหมายหรือกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง ความเสีย่ งด้านสิง่ แวดล้อม ความเสีย่ งจากภัยธรรมชาติ ค่าเสีอ่ มราคาของอาคารเมือ่ เวลาผ่านไป
และการเพิม่ ขึน้ ของอัตราดอกเบี้ย เป็ นต้น รวมถึงความเสีย่ งจากการกระจุกตัวอาจทาให้มคี วามผันผวนมากกว่าการลงทุนทีก่ ระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม/
กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศแถบเอเชีย
ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสีย่ งของพอร์ตการลงุทนโดยรวมของตนเองด้วย/กองทุนมีนโยบาย
ลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น ผูล้ งทุนอาจขาดทุนหรือได้รบั กาไร จากอัตราแลกเปลีย่ น/หรือได้รบั เงินคืนต่ากว่าทุนเริม่ แรกได้ /
กองทุนนี้มกี ารลงทุนในต่างประเทศบางส่วนซึง่ จะไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน กองทุนจึงมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา
ต่างประเทศ/บริษทั จัดการอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพือ่ ป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น (Hedging) โดยขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินจิ ของบริษทั จัดการ/ผู้
ลงทุนควรศึกษาผลการดาเนินงานของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดของกองทุน ได้ท่ี https://www.principal.th/th/mutual-fundth/ผลการดาเนินงานในอดีตมิได้เป็ นสิง่ ยืนยัน
ถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

Principal Asia Pacific Dynamic Income Equity Fund (PRINCIPAL APDI)

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
14
Classification: Public

Principal Asia Pacific Dynamic Income Equity Fund (PRINCIPAL APDI)
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 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2020)
การปรับตัวในช่วง COVID-19
• ในช่วงเดือน มิ.ย. 2020 มูลค่าหน่วยลงทุนกองทุน PRINCIPAL APDI
ยังคงปรับตัวเพิม่ ขึน้ ต่อเนื่องตามการเพิม่ ขึน้ ของตลาดหุน้ เอเชีย
• โดยทางผูจ้ ดั การกองทุนหลักยังคงมีมุมมองทีด่ ตี ่อการลงทุนในหุน้ เอเชีย
หลังจากทีห่ ลายประเทศได้ทาการผ่อนปรนมาตรการ Lock-down ทาง
เศรษฐกิจลง
• ได้มกี ารปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับมุมมองทางเศรษฐกิจทีก่ าลังฟื้ น
ตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไป โดยได้มกี ารทากาไรจากการลงทุนในกลุม่
อุตสาหกรรมทีค่ อ่ นข้าง defensive เพือ่ ลงทุนในอุตสาหกรรมทีม่ ี
แนวโน้มเติบโตตามภาวะเศรษฐกิจได้ดอี ย่าง Technology และ Finance
มากขึน้ และยังคงเน้นการลงทุนประเทศในกลุม่ North Asia เป็ นหลัก
• กองทุนมีสดั ส่วนการถือครองเงินสดราว 6 % ของมูลค่าสินทรัพย์รวม
ของกองทุน (ทีม่ า Principal Asset Management ข้อมูล ณ วันที่ 30
มิ.ย. 2020)

การลงทุนของกองทุนหลัก ณ วันที่ 30 มิ .ย. 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
กองทุน/ ผลการดาเนินงานในอดีตมิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต / Copyright @ 2020 บริษทั มอร์นิ่งสตาร์ รีเสริช์ ประเทศไทย สงวนลิขสิทธิ ข้อมูลทีป่ ระกอบในเอกสารนี้ : (1) เป็ นกรรมสิทธิ ์ของบริษทั มอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผูใ้ ห้บริการข้อมูล (2) บริษทั ขอ
15 สงวนสิทธิ ์ในการทาซ้า หรือเผยแพร่ (3) บริษทั ขอสงวนสิทธิที์ จ่ ะไม่รบั ผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ทุกกรณีจากการนาข้อมูลไปใช้อา้ งอิง ผลการดาเนินงานในอดีตมิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
Classification: Public

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

Tencent บริษัทไอทีรายใหญ่ของจีน เจ้าของ
แอพพิเคชัน่ Wechat, QQ, และเกมส์ช่อื ดังจานวนมาก
ซึง่ มีผใู้ ช้งานรวมกว่า 1000 ล้านราย
Source: Principal as of 30 June 2020

Alibaba Group บริษัทประเภท Conglomerated firm
รายใหญ่ของจีน ทีส่ ามารถจัดได้วา่ อยูใ่ นกลุ่มธุรกิจข้าม
ชาติ มี Platforms ซึง่ เป็ นทีร่ จู้ กั ทัวโลก
่
โดย Platforms
ที่นบั ว่าเป็ นที่คนุ้ เคยในหมู่คนไทย ได้แก่ Lazada และ
Alipay
Reliance Industries ธุรกิจข้ามชาติ รายใหญ่ในอินเดีย
ที่เน้นประกอบธุรกิจด้านพลังงาน ปิ โตรเคมี สิ่งทอ
ทรัพยากรธรรมชาติ ค้าปลีกและโทรคมนาคม
Source: Principal as of 30 June 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
16 กองทุน/ ผลการดาเนินงานในอดีตมิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
Classification: Public

Principal Global Opportunity Fund (PRINCIPAL GOPP)
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 30 มิ.ย. 2020)
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

Classification: Public

Principal Global Opportunity Fund (PRINCIPAL GOPP)
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 June 2020

ผลการดาเนิ นงานย้อนหลังของ Feeder Fund

Source: Principal | Data as of 30 June 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 องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ นของกองทุน
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Principal Thai Dynamic Income Fund (PRINCIPAL TDIF)
จุดเด่นและกลยุทธ์ในการลงทุน
• กองทุนทีเ่ น้นลงทุนหุน้ ไทยทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Smart Dividend Stocks ซึง่ เป็ นหุน้ ทีเ่ หมาะ
กับภาวะทีเ่ ศรษฐกิจเติบโตช้า- ค่อนข้างชะลอตัว ดอกเบีย้ ต่า และราคาหุน้ ในตลาดหุน้
โดยรวมค่อนข้างสูง
• ได้รบั การจัดอันดับ 4 ดาวจาก Morningstar Thailand (as of 30 มิ.ย. 2020)
การปรับตัวในช่วง COVID-19
• มีมุมมองว่า New Normal ของตลาดหุน้ ไทยหลัง COVID-19 คือ
• ได้รบั ผลกระทบเชิงลบมากกว่าเชิงบวก
• หลายๆ ธุรกิจจะใช้เวลาในการฟื้ นตัว
• Digital Disruption จะทาให้หลายๆ ธุรกิจไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
• ความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดบริษทั เป็ นเรื่องทีส่ าคัญมากยิง่ ขึน้
• เน้น Overweight อุตสาหกรรมทีม่ ลี กั ษณะ Defensive เช่น สาธารณูปโภค สื่อสาร รวมถึง
อุตสาหกรรมทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 ในระดับทีไ่ ม่มากนัก
เช่น การเงิน อาหาร คลังสินค้า

Smart Dividend - เลือก หุน้ ปั นผลดี + มี Payout Ratio ทีเ่ หมาะสม
เพือ่ นากาไรไป Reinvest สร้าง Growth ในอนาคต

• และ Underweight อุตสาหกรรมทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 โดยตรง
อย่าง ท่องเทีย่ ว และ คมนาคม
คาเตือน:ผูล้ งทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสีย่ งก่อนตัดสินใจลงทุน/กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ ผูล้ งทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รบั กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น/หรือได้รบั เงินคืนต่ ากว่าเงินทุน
เริม่ แรกได้/บริษทั จัดการใช้สญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อเป็ นเครื่องมือในการป้ องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ นของกองทุน (Hedging) ขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน/ผูล้ งทุนควรศึกษาการจ่ายเงินปั นผลของหน่ วยลงทุนแต่ละชนิดของ
กองทุนได้ท่ี https://www.principal.th/th/mutual-fundth ผลการดาเนินงานในอดีตมิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต/ Copyright @ 2020 บริษทั มอร์นิ่งสตาร์ รีเสริช์ ประเทศไทย สงวนลิขสิทธิ ข้อมูลทีป่ ระกอบในเอกสารนี้ : (1) เป็ น
กรรมสิทธิ ์ของบริษทั มอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผูใ้ ห้บริการข้อมูล (2) บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการทาซ้า หรือเผยแพร่ (3) บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่รบั ผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ทุกกรณีจากการนาข้อมูลไปใช้
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อ้างอิง ผลการดาเนินงานในอดีตมิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
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Principal Thai Dynamic Income Fund (PRINCIPAL TDIF)

Source: Principal , Bloomberg | Data as of 30 June 2020

Source: Principal | Data as of 30 June 2020
Source: Principal | Data as of 30 June 2020
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คาเตือน:ผูล้ งทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสีย่ งก่อนตัดสินใจลงทุน/กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ ผูล้ งทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รบั กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น/หรือได้รบั เงินคืนต่ ากว่าเงินทุน
เริม่ แรกได้/บริษทั จัดการใช้สญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อเป็ นเครื่องมือในการป้ องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ นของกองทุน (Hedging) ขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน/ผูล้ งทุนควรศึกษาการจ่ายเงินปั นผลของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดของ
กองทุนได้ท่ี https://www.principal.th/th/mutual-fundth ผลการดาเนินงานในอดีตมิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
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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
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ผูล้ งทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงือ่ นไข ผลตอบแทน และความเสีย่ งก่อนตัดสินใจลงทุน

