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บทเรียนจากวิกฤติ COVID-19 โดย คณุ วิน พรหมแพทย์
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สรปุสถานการณ์เศรษฐกิจ และการลงทุน

Google, as of August 2020

• ตวัเลขจ ำนวนผูต้ดิเชือ้ COVID-19 สะสม ณ ปัจจบุนัมำกกวำ่ 20 ลำ้นรำยแลว้

• โดยทีต่วัเลขจ ำนวนผูต้ดิเชือ้รำยวนัใหม ่เริม่มแีนวโน้มทีค่งที่

• ปัจจยัเรือ่งกำรระบำดของโรค COVID-19 ในระลอก 2 และ 3 ในหลำยประเทศจงึยงัคงเป็นหนึ่งในปัจจยัส ำคญัทีต่อ้งจบัตำ
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สรปุสถานการณ์เศรษฐกิจ และการลงทุน

Our World in Data, as of August 2020

• ในขณะทีส่ถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกจิ และกำรกลบัมำเปิดเมอืงในหลำยประเทศเริม่มแีนวโน้มทีด่ขี ึน้
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PAM Industrial sales & Global Manufg PMI cycles are correlated

PAM Industrial Sales % (left) Global PMI (right) PMI=50

Industrial Sales less bad from September – 2020 and Global PMI to follow

Note: Principal Asset Management, Bloomberg. PAM Industrial Sales Index comprises of 16 listed global industrial companies with a combined annual revenue of US$400b.  
Companies include Honeywell, 3M, Caterpillar, Deere, Siemens and ABB.  Dotted lines for Global PMI are our forecast

Source: Principal, as of July 2020

• ตวัเลข PMI และ ยอดขำยสนิคำ้อุตสำหกรรมทัว่โลกมแีนวโน้มจะพืน้ตวั โดย Principal คำดวำ่ ตวัเลข PMI ในไตรมำส 3/20 จะมี
แนวโน้มยนืเหนือ 50 (เศรษฐกจิขยำยตวั) และยอดขำยสนิคำ้อุตสำหกรรมจะเริม่กลบัมำเตบิโตเพิม่ขึน้ในชว่งไตรมำสแรกของปี 2021
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สรปุสถานการณ์เศรษฐกิจ และการลงทุน
• ในขณะเดยีวกนั กำรลดควำมเขม้งวดทำงกำรเดนิทำงขำ้มประเทศกเ็ป็นสว่นหนึ่งทีช่ว่ยสนนัสนุนภำคเศรษฐกจิ

Our World in Data, as of August 2020
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สรปุสถานการณ์เศรษฐกิจ และการลงทุน
• โดยรวมแลว้เชือ่วำ่ ณ ปัจจบุนั ตลำดกำรเงนิและกำรลงทุนมทีัง้ปัจจยัสนบัสนุน และปัจจยัทีต่อ้งจบัตำ 

• แนะน ำนกัลงทุนลงทุนต่อเนื่องในลกัษณะ Stay Invested, Stay Diversified ใชจ้งัหวะทีต่ลำดมคีวำมผนัผวนเพือ่เป็น
โอกำสทยอยซือ้ส ำหรบักำรลงทุนระยะยำว 

• เน้นกำรลงทุนในกลุ่มอุตสำหกรรม หรอืธุรกจิทีม่โีอกำสไดร้บัประโยชน์ หรอืเป็นผูช้นะทำ่มกลำงสถำนกำรณ์ COVID-19 
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(กองทุนน้ีลงทุนกระจุกตวัในกลุ่มอตุสำหกรรมอสงัหำรมิทรพัย ์(Property Sector Fund) ดงันัน้หำกมปัีจจยัลบทีส่ง่ผลกระทบต่อกำรลงทุน ดงักล่ำวผูล้งทุนอำจสญูเสยีเงนิลงทุนจ ำนวนมำก)

สถานการณ์ และมมุมองต่อการลงทนุในสินทรพัยก์ลุ่ม REITs
• กำรผอ่นปรนมำตรกำร Lock-Down ทำงเศรษฐกจิ และกำรกลบัมำเปิดเมอืง (Re-open) สง่ผลใหก้จิกรรมทำงเศรษฐกจิกลบัมำด ำเนินไดม้ำกขึน้ เป็นผลดตี่อภำคกจิกรรมทำง

เศรษฐกจิ และกำรลงทุนสนิทรพัยก์ลุม่อสงัหำฯ

• มำตรำกำรกระตุน้เศรษฐกจิทำงกำรเงนิ เชน่ กำรลดดอกเบีย้ และกำรเสรมิสภำพคลอ่ง สง่ผลดตี่อกำรลงทุนในสนิทรพัยท์ีม่ปีระวตัจิำ่ยปันผลในอตัรำที่คอ่นขำ้งสงูอยำ่ง 
REITs ทัง้น้ีนโยบำยและมำตรำกำรเยยีวยำผูเ้ชำ่อำจสง่ผลกระทบต่อประมำณเงนิปันผลจำ่ย และ/หรอื กำรปรบัขึน้คำ่เชำ่ในชว่งไตรมำส 2 และ/หรอื ไตรมำส 3 ของปี 2020

• ในขณะเดยีวกนั กำรระบำดของโรค COVID-19 กส็ง่ผลต่อ REITs ในแต่ละอุตสำหกรรมในระดบัทีแ่ตกตำ่งกนั โดยกลุม่อุตสำหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรทอ่งเทีย่วจะไดร้บั
ผลกระทบมำกทีสุ่ด และกลุม่อุตสำหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเตบิโตของสงัคม Online และกำรเตบิโตของ E-commerce จะไดร้บัผลกระทบน้อยทีสุ่ด

ค ำเตือน:ผูล้งทุนควรท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสินคำ้ (กองทุน) เง่ือนไข ผลตอบแทนและควำมเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน/กองทุนมีนโยบำยลงทุนในต่ำงประเทศ ผูล้งทุนอำจจะขำดทุนหรือไดรั้บก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน/หรือไดรั้บเงินคืนต ่ำกวำ่
เงินทุนเร่ิมแรกได/้บริษทัจดักำรใชส้ญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในกำรป้องกนัควำมเส่ียงดำ้นอตัรำแลกเปล่ียนของกองทุน (Hedging) ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของผูจ้ดักำรกองทุน /ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตมิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลกำร
ด ำเนินงำนในอนำคต

FAQ
• เหตผุลอะไรท่ีท าให้ในช่วงท่ีผา่นมา REITs ผนัผวนไม่แพ้สินทรพัยอ่ื์น และการปรบัตวัเพ่ิมขึ้นของราคา REITs ยงัคงไม่รวดเรว็เท่าการปรบัตวัเพ่ิมขึ้นของราคาหุ้น?

กำรระบำดของโรค COVID-19 ในครัง้นี้ ต่ำงจำกวกิฤตใินครัง้อื่นๆ เนื่องจำกท ำใหป้ระชำชนไมส่ำมำรถออกจำกบำ้นได ้อำคำรส ำนกังำน รำ้นคำ้ โดนสัง่ปิด โรงแรม สถำนทีท่่องเทีย่ว ไดร้บั
ผลกระทบจำกกำรจ ำกดัเขตแดนกำรเดนิทำง ซึง่ประเดน็เหล่ำนี้ส่งผลกระทบต่อกำรลงทุนใน REITs โดยตรง จงึท ำใหใ้นช่วงแรกของกำรปิดเมอืง รำคำสนิทรพัยก์ลุ่ม REITs จงึไดร้บัผลกระทบ

โดยหำกมองลกึลงไปในระดบักลุ่มอุตสำหกรรมยอ่ยๆ ของ REITs จะเหน็ไดว้่ำ REITs ในแต่ละกลุ่ม ไดร้บัผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ดงักล่ำวไมเ่ท่ำกนั กลุ่มทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรท่องเทีย่ว ไดร้บั
ผลกระทบหนกัทีสุ่ด คำ้ปลกีอำจจะหนักรองลงมำ ในขณะทีส่นิทรพัยก์ลุ่มอำคำรส ำนกังำน ไดร้บัผลกระทบน้อยกว่ำอย่ำงเหน็ไดช้ดั และ REITs ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโลกอนิเตอรเ์น็ต กำรซือ้ของ
ออนไลน์ กลบัไดร้บัอำนิสงคเ์ชงิบวก 

โดยหลงัจำกมกีำรเปิดเมอืง รำคำสนิทรพัยก์ลุ่มทีไ่ดร้บัผลกระทบในช่วงกำรปิดเมอืงเนื่องจำกกำรระบำดของโรค COVID-19 ในระดบัต ่ำ  รวมถงึกลุ่มทีไ่ดร้บัอำนิสงคเ์ชงิบวกมกีำรปรบัตวัเพิม่ขึน้
สู่ระดบัปกต ิแต่กลุ่มทีย่งัคงไดร้บัผลกระทบค่อนขำ้งมำกเช่นกลุ่มคำ้ปลกี และโรงแรม แมจ้ะปรบัตวัเพิม่ขึน้มำก แต่ยงัไมน่บัว่ำเขำ้สูภ่ำวะปกต ิท ำใหร้ำคำ REITs โดยรวมจงึยงัปรบัตวัเพิม่ขึน้น้อย
กว่ำรำคำหุน้
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(กองทุนน้ีลงทุนกระจุกตวัในกลุ่มอตุสำหกรรมอสงัหำรมิทรพัย ์(Property Sector Fund) ดงันัน้หำกมปัีจจยัลบทีส่ง่ผลกระทบต่อกำรลงทุน ดงักล่ำวผูล้งทุนอำจสญูเสยีเงนิลงทุนจ ำนวนมำก)

ค ำเตือน:ผูล้งทุนควรท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสินคำ้ (กองทุน) เง่ือนไข ผลตอบแทนและควำมเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน/กองทุนมีนโยบำยลงทุนในต่ำงประเทศ ผูล้งทุนอำจจะขำดทุนหรือไดรั้บก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน/หรือไดรั้บเงินคืนต ่ำกวำ่
เงินทุนเร่ิมแรกได/้บริษทัจดักำรใชส้ญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในกำรป้องกนัควำมเส่ียงดำ้นอตัรำแลกเปล่ียนของกองทุน (Hedging) ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของผูจ้ดักำรกองทุน /ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตมิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลกำร
ด ำเนินงำนในอนำคต

FAQ
• การปรบัตวัเพ่ิมขึ้นของราคา REITs ในช่วงท่ีผา่นมา นับว่าสมเหตุสมผลหรือไม่?

เชื่อว่ำกำรปรบัตวัเพิม่ขึน้ของรำคำ REITs ในช่วงทผี่ำนมำ นบัว่ำมคีวำมสมเหตุสมผลในบำงกลุ่มอุตสำหกรรม โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ส ำหรบั REITs ทีม่คีวำมเกีย่วขอ้งกบักำรเตบิโตของโลก
ออนไลน์ โดยปัจจยัเรือ่งกำรระบำดของโรค COVID-19 นบัเป็นตวัเรง่ปฏกิรยิำกำรเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมผูบ้รโิภคใหเ้ขำ้สู่วถิชีวีติทีพ่ึง่พงึระบบดจิทิลัมำกขึน้

ส าหรบัภาพในระยะยาว นอกจากอตัราดอกเบีย้ท่ียงัมีแนวโน้มอยู่ในระดบัต า่ ยงัมีปัจจยัอ่ืนๆท่ีจะสนับสนุนการลงทุนในสินทรพัยก์ลุ่ม REITs หรือไม่ อย่างไร ? 

ในระยะยำว บลจ พรนิซเิพลิเชื่อว่ำ ปัญหำหำรระบำดของโรค COVID-19 จะสำมำรถหำทำงออกได ้อุปสงคข์องกำรลงทุนในอสงัหำฯ โดยรวมมแีนวโน้มทีจ่ะเพิม่ขึน้ ในขณะทีอุ่ปทำนของ REITs 
ในกลุ่มอุตสำหกรรมทีม่แีนวโน้มจะเพิม่ขึน้น้อยถงึคงที ่จะเป็นปัจจยัสนบัสนุนกำรเพิม่ขึน้ของรำคำอสงัหำฯ 
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จดุเด่นและกลยทุธใ์นการลงทนุ 
• เน้นลงทุนในสนิทรพัยก์ลุม่กองทุนอสงัหำฯ โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทยและสงิคโปรเ์ป็นหลกั

• สนิทรพัยก์ลุม่กองทุนอสงัหำฯ/ REITs ทีเ่น้นลงทุนมรีำยไดใ้นรปูแบบคำ่เชำ่ทีเ่ป็นสญัญำ จงึมคีวำมมัน่คงดำ้นรำยไดใ้นระดบัหน่ึง

• เป็นสนิทรพัยท์ีเ่หมำะลงทุนในภำวะดอกเบีย้โลกทีย่งัมแีนวโน้มต ่ำต่อเน่ือง 

• เน้นกำรลงทุนแบบเลอืกสนิทรพัยร์ำยตวั ท ำใหม้โีอกำสเขำ้ถงึ REITs ทีม่พีืน้ฐำนด ีโอกำสเตบิโตในอนำคตสงู และรำคำเหมำะสมได้

(กองทุนน้ีลงทุนกระจุกตวัในกลุ่มอตุสำหกรรมอสงัหำรมิทรพัย ์(Property Sector Fund) ดงันัน้หำกมปัีจจยัลบทีส่ง่ผลกระทบต่อกำรลงทุน ดงักล่ำวผูล้งทุนอำจสญูเสยีเงนิลงทุนจ ำนวนมำก)

การปรบัตวัในช่วง COVID-19
• เน้นกำรลงทุนในลกัษณะ Defensive Play หรอืกำรลงทุนในสนิทรพัยท์ีร่ำยไดม้ัน่คง และยงัคง underweight กำรลงทุนในอุตสำหกรรมทีม่โีอกำสไดร้บัผลกระทบต่อเน่ืองจำกกำร

ระบำดของโรค COVID-19 ในระยะถดัไปอยำ่งอุตสำหกรรมในกลุม่โรงแรม และคำ้ปลกี

• โดยปัจจุบนัเน้นกำรลงทุนใน
o กลุม่ Industrial เชน่กลุม่ Data Centre, Business Park และ Logistic ซึง่เป็นกลุม่อุตสำหกรรมทีไ่มเ่พยีงไดร้บัผลกระทบจำกกำรระบำดของโรค COVID-19 ไมม่ำกนกั แต่

ยงัมโีอกำสเตบิโตไดด้ใีนระยะยำวจำกกำรทีผู่บ้รโิภคสว่นใหญ่มกีำรใชง้ำนระบบออนไลน์มำกขึน้
o กลุม่สนิทรพัยป์ระเภทโครงสรำ้งพืน้ฐำน โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ ธุรกจิเสำสญัญำณ และ Fiber Optic ซึง่เป็นฐำนรำกส ำคญัต่อวถิชีวีติแบบออนไลน์

ค ำเตอืน:ผูล้งทุนควรท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสนิคำ้ (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและควำมเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน/กองทุนมนีโยบำยลงทุนในต่ำงประเทศ ผูล้งทุนอำจจะขำดทุนหรอืไดร้บัก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนื
ต ่ำกว่ำเงนิทุนเริม่แรกได/้บรษิทัจดักำรใชส้ญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำเพื่อเป็นเครื่องมอืในกำรป้องกนัควำมเสีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลีย่นของกองทุน (Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดักำรกองทนุ /ผลกำรด ำเนินงำนในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่
ยนืยนัถงึผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต
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ตวัอย่างทรพัยสิ์นหุ้นท่ีลงทนุ

KDCREITs  ประกอบดว้ย 17 Data center ซึง่เป็น
สนิทรพัยท์ีม่แีนวโน้มเตบิโตไปพรอ้มกบักำรเตบิโตของสงัคม
เทคโนโลย ีและกำรใชข้อ้มลูทีเ่พิม่มำกขึน้ โดยสนิทรพัยใ์น
กองทุนมกีำรกระจำยตวัใน 8 ประเทศ 3 ภมูภิำค 

(กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตวัในกลุ่มอตุสำหกรรมอสงัหำรมิทรพัย ์(Property Sector Fund) ดงันัน้หำกมปัีจจยัลบทีส่ง่ผลกระทบต่อกำรลงทุน ดงักล่ำวผูล้งทุนอำจสญูเสยีเงนิลงทุนจ ำนวนมำก)

ค ำเตอืน:ผูล้งทนุควรท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสนิคำ้ (กองทนุ) เงื่อนไข ผลตอบแทนและควำมเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทนุ/กองทนุมนีโยบำยลงทนุในตำ่งประเทศ ผูล้งทนุอำจจะขำดทนุหรอืไดร้บัก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ำกวำ่เงนิทนุเริม่แรกได/้บรษิทัจดักำรใชส้ญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ
เพื่อเป็นเครื่องมอืในกำรป้องกนัควำมเสีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลีย่นของกองทนุ (Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดักำรกองทนุ /ผลกำรด ำเนนิงำนในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลกำรด ำเนนิงำนในอนำคต

MLT บรหิำรสนิทรพัยป์ระเภท Logistic Properties ซึง่เป็นกลุม่
อุตสำหกรรมทีเ่ตบิโตไปพรอ้มกระแส e-commerce มสีนิทรพัย์
ภำยใตก้ำรบรหิำร S$ 8.9 Billion กระจำยตวั 8 ประเทศใน
ภมูภิำคเอเชยี และมอีตัรำกำรเชำ่ทีย่งัคงสงูถงึ 98%

Source: Principal as of 31 July 2020
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(กองทุนน้ีลงทุนกระจุกตวัในกลุ่มอตุสำหกรรมอสงัหำรมิทรพัย ์(Property Sector Fund) ดงันัน้หำกมปัีจจยัลบทีส่ง่ผลกระทบต่อกำรลงทุน ดงักล่ำวผูล้งทุนอำจสญูเสยีเงนิลงทุนจ ำนวนมำก)

Source: Principal as of 31 July 2020

ค ำเตอืน:ผูล้งทุนควรท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสนิคำ้ (กองทุน) เงือ่นไข ผลตอบแทนและควำมเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน/กองทุนมนีโยบำยลงทุนในต่ำงประเทศ ผูล้งทุนอำจจะขำดทุนหรอืไดร้บัก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ำ
กว่ำเงนิทุนเริม่แรกได/้บรษิทัจดักำรใชส้ญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำเพือ่เป็นเครื่องมอืในกำรป้องกนัควำมเสีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลีย่นของกองทุน (Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดักำรกองทุน/ผูล้งทุนควรศกึษำผลกำรด ำเนินงำนของหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิดของกองทุนไดท้ี่ https://www.principal.th/th/mutual-fundth/ผลกำรด ำเนินงำนในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต/ เอกสำรกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำร
วดัผลกำรด ำเนินงำนของสมำคมบรษิทัจดักำรลงทุน
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ประเภท: กองทุนอสงัหำฯ REITs รวมถงึสนิทรพัยใ์นกลุ่มโครงสรำ้งพืน้ฐำน และสำมำรถลงทุนในหุน้ได้
(ป้องกนัควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นตำมดุลยพนิิจของผูจ้ดักำรกองทุน)

จดุเด่นและกลยทุธใ์นการลงทุน 

• เน้นลงทุนในสนิทรพัยก์ลุม่กองทุนอสงัหำฯ โดยจะเป็นกำรขยำยขอบเขตกำรลงทุน
ไปมำกกวำ่สนิทรพัยท์ีจ่ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยไ์ทยและสงิคโปร ์เน้นหลกัๆ 
ทีก่ำรลงทุนใน REITs ในภมูภิำคเอเชยี (และออสเตรเลยี)

• เหนือกวำ่ดว้ยควำมยดืหยุน่ในกำรปรบัสดัสว่นทัง้ในดำ้นของประเทศทีล่งทุน และ
สนิทรพัยท์ีล่งทุน

• REITs เป็นสนิทรพัยท์ีเ่หมำะลงทุนในภำวะดอกเบีย้โลกทีย่งัมแีนวโน้มต ่ำต่อเนื่อง 

ค ำเตอืน: ผูล้งทุนควรท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสนิคำ้ (กองทุน) เงือ่นไข ผลตอบแทน และควำมเสีย่งกอ่นตดัสนิใจลงทุน/เนื่องจำกองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหำรมิทรพัย์ และ/หรอืทรสัตเ์พือ่กำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย์ (REITs) และ/หรอืกองทุนรวมโครงสรำ้งพืน้ฐำน ซึง่กองทุนดงักลำ่วมี
ควำมเสีย่งในลกัษณะเดยีวกบักำรลงทุนในธรุกจิอสงัหำรมิทรพัยห์รอืโครงสรำ้งพืน้ฐำนโดยตรง เชน่ ควำมเสีย่งจำกควำมผนัแปรของคำ่เช่ำและอตัรำกำรเช่ำ กำรเพิม่ขึน้ของภำษทีรพัยส์นิ กำรเปลีย่นแปลงของกฎหมำยหรอืกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง ควำมเสีย่งดำ้นสิง่แวดลอ้ม ควำมเสีย่งจำกภยัธรรมชำติ คำ่เสีอ่มรำ
คำของอำคำรเมือ่เวลำผำ่นไป และกำรเพิม่ขึน้ของอตัรำดอกเบีย้ เป็นตน้ รวมถงึควำมเสีย่งจำกกำรกระจุกตวัอำจท ำใหม้คีวำมผนัผวนมำกกวำ่กำรลงทุนทีก่ระจำยกำรลงทุนในหลำยอุตสำหกรรม/กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจกุตวัในประเทศแถบเอเชยี ผูล้งทุนจงึควรพจิำรณำกำรกระจำยควำมเสีย่งของพอรต์กำรลงทุน
โดยรวมของตนเองดว้ย/กองทุนมนีโยบำยลงทุนในตำ่งประเทศ กองทุนอำจมคีวำมเสีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลีย่น ผูล้งทุนอำจขำดทุนหรอืไดร้บัก ำไร จำกอตัรำแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ำกวำ่ทุนเริม่แรกได้ /กองทุนน้ีมกีำรลงทุนในตำ่งประเทศบำงสว่นซึง่จะไมเ่กนิรอ้ยละ 79 ของมลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน
กองทุนจงึมคีวำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำตำ่งประเทศ/บรษิทัจดักำรอำจลงทุนในสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำเพือ่ป้องกนัควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่น (Hedging) โดยขึน้อยูก่บัดลุยพนิิจของบรษิทัจดักำร/ผลกำรด ำเนนิงำนในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลกำรด ำเนนิงำนในอนำคต
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การเปลีย่นแปลงที่จะเกดิขึน้ส าหรับกองทุน PRINCIPAL iPROPEN

• ความรับผดิชอบในการบริหาร REITs ในตลาดออสเตรเลยี ฮ่องกง และ ญีปุ่่น จะถูกถ่ายโอนจาก
ทีมบริหารสินทรัพย์ทางเลือกของ บลจ พรินซิเพลิ ประเทศไทย ไปอยู่ภายใต้ความรับผดิชอบของ 
Principal Real Estate Investor  ที่ประจ าการอยู่ในทวปีเอเชีย และ ออสเตรเลยี

• คาดว่า Portfolio ของกองทุน PRINCIPAL iPROPEN จะได้ประโยชน์จากการลงทุนผ่านการ
บริหารงานจากผู้เช่ียวชาญที่มีความช านาญในแต่ละภูมิภาคมากขึน้ 

• ส าหรับแผนการลงทุนที่คาดว่าน ามาใช้ในช่วงแรกของการลงทุน คือการเน้นวางกลยุทธ์ (สัดส่วน
ในออสเตรเลยี ญีปุ่่น และฮ่องกง) ในลกัษณะที่ Defensive มากขึน้

• โดยการถ่ายโอนความรับผดิชอบในการบริหารสินทรัพย์นี ้จะเร่ิมมีผลบังคบัใช้ตั้งแต่วนัที่ 1
กนัยายน 2020 เป็นต้นไป 

• ทั้งนี ้ผู้จดัการกองทุนในประเทศไทยจะยงัคงมีการตดิต่อประสานงานเพ่ือรับข้อมูลข่าวสารกบั
ทางทีมงาน Principal Real Estate Investor เป็นประจ า และจะประเมินผลงานของ
ทีมงาน Principal Real Estate Investor ตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม

ค ำเตือน: ผูล้งทุนควรท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสินคำ้ (กองทุน) เง่ือนไข ผลตอบแทน และควำมเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน/เน่ืองจำกองทุนเนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหำริมทรัพย ์และ/หรือทรัสตเ์พื่อกำรลงทุนในอสงัหำริมทรัพย ์(REITs) และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน ซ่ึงกองทุนดงักล่ำวมีควำมเส่ียงในลกัษณะเดียวกบักำรลงทุนในธุรกิจอสงัหำริมทรัพยห์รือโครงสร้ำงพ้ืนฐำนโดยตรง เช่น ควำมเส่ียงจำกควำมผนัแปรของค่ำเช่ำและอตัรำกำรเช่ำ กำรเพ่ิมข้ึนของภำษีทรัพยสิ์น กำรเปล่ียนแปลงของกฎหมำยหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ควำมเส่ียง
ดำ้นส่ิงแวดลอ้ม ควำมเส่ียงจำกภยัธรรมชำติ ค่ำเส่ีอมรำคำของอำคำรเม่ือเวลำผำ่นไป และกำรเพ่ิมข้ึนของอตัรำดอกเบ้ีย เป็นตน้ รวมถึงควำมเส่ียงจำกกำรกระจุกตวัอำจท ำให้มีควำมผนัผวนมำกกวำ่กำรลงทุนท่ีกระจำยกำรลงทุนในหลำยอุตสำหกรรม/กองทุนรวมน้ีลงทุนกระจุกตวัใน
ประเทศแถบเอเชีย ผูล้งทุนจึงควรพิจำรณำกำรกระจำยควำมเส่ียงของพอร์ตกำรลงุทนโดยรวมของตนเองดว้ย/กองทุนมีนโยบำยลงทุนในต่ำงประเทศ กองทุนอำจมีควำมเส่ียงดำ้นอตัรำแลกเปล่ียน ผูล้งทุนอำจขำดทุนหรือไดรั้บก ำไร จำกอตัรำแลกเปล่ียน/หรือไดรั้บเงินคืนต ่ำกวำ่ทุน
เร่ิมแรกได ้/กองทุนน้ีมีกำรลงทุนในต่ำงประเทศบำงส่วนซ่ึงจะไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน กองทุนจึงมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ/บริษทัจดักำรอำจลงทุนในสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้เพ่ือป้องกนัควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน (Hedging) 
โดยข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของบริษทัจดักำร/ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตมิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต
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Name Win 
Phromphaet, CFA

Prapot 
Uancharoenkul 

Thana 
Sheanakul, CFA

Job Title Chief Investment Officer Head of Alternative Investments Fund Manager

Education • MBA, Rotterdam School of 
Management, Erasmus University, 
The Netherlands

• BA Econ (International Program), 
Thammasat University

• M of Real Estate Management,
Royal Institute of Technology, 
Sweden 

• BBA, Chulalongkorn University 
(2nd Class Honor)

• BA Econ (International Program), 
Thammasat University

Credential CFA Charterholder CFA Level 2 CFA Charterholder

Years of 
Experience

18 18 6

Shern–Ling Koh, CFA
Portfolio Manager
Principal Global Real Estate
MBA, Harvard University
14 years experience

Collaboration with Principal Team

บริหารโดยทีมผู้เช่ียวชาญด้านการลงทุนในสินทรพัยท์างเลือก พร้อมด้วยความร่วมมือกบัทีม Principal ในระดบัภมิูภาค
Principal Enhanced Property and Infrastructure Flex Income Fund

ค ำเตือน: ผูล้งทุนควรท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสินคำ้ (กองทุน) เง่ือนไข ผลตอบแทน และควำมเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน/เน่ืองจำกองทุนเนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหำริมทรัพย ์และ/หรือทรัสตเ์พื่อกำรลงทุนในอสงัหำริมทรัพย ์(REITs) และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำน ซ่ึงกองทุนดงักล่ำว
มีควำมเส่ียงในลกัษณะเดียวกบักำรลงทุนในธุรกิจอสงัหำริมทรัพยห์รือโครงสร้ำงพื้นฐำนโดยตรง เช่น ควำมเส่ียงจำกควำมผนัแปรของค่ำเช่ำและอตัรำกำรเช่ำ กำรเพิ่มข้ึนของภำษีทรัพยสิ์น กำรเปล่ียนแปลงของกฎหมำยหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ควำมเส่ียงดำ้นส่ิงแวดลอ้ม ควำมเส่ียงจำกภยัธรรมชำติ ค่ำ
เส่ีอมรำคำของอำคำรเม่ือเวลำผำ่นไป และกำรเพิ่มข้ึนของอตัรำดอกเบ้ีย เป็นตน้ รวมถึงควำมเส่ียงจำกกำรกระจุกตวัอำจท ำใหมี้ควำมผนัผวนมำกกวำ่กำรลงทุนท่ีกระจำยกำรลงทุนในหลำยอุตสำหกรรม/กองทุนรวมน้ีลงทุนกระจุกตวัในประเทศแถบเอเชีย ผูล้งทุนจึงควรพิจำรณำกำรกระจำยควำมเส่ียงของพอร์ต
กำรลงุทนโดยรวมของตนเองดว้ย/กองทุนมีนโยบำยลงทุนในต่ำงประเทศ กองทุนอำจมีควำมเส่ียงดำ้นอตัรำแลกเปล่ียน ผูล้งทุนอำจขำดทุนหรือไดรั้บก ำไร จำกอตัรำแลกเปล่ียน/หรือไดรั้บเงินคืนต ่ำกวำ่ทุนเร่ิมแรกได ้/กองทุนน้ีมีกำรลงทุนในต่ำงประเทศบำงส่วนซ่ึงจะไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิ
ของกองทุน กองทุนจึงมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ/บริษทัจดักำรอำจลงทุนในสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้เพื่อป้องกนัควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน (Hedging) โดยข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของบริษทัจดักำร/ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตมิไดเ้ป็นส่ิงยืนยนัถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต

16

Julian Mittag, CREA
Portfolio Manager
Principal Global Real Estate
17 years experience

Janine Yoong, CFA
Portfolio Manager
Principal Global Real Estate
27 years experience
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ประเภท: กองทุนอสงัหำฯ REITs รวมถงึสนิทรพัยใ์นกลุ่มโครงสรำ้งพืน้ฐำน และสำมำรถลงทุนในหุน้ได้
(ป้องกนัควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นตำมดุลยพนิิจของผูจ้ดักำรกองทุน)

Source: Principal | Data as of 31 July 2020

ค ำเตอืน: ผูล้งทุนควรท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสนิคำ้ (กองทุน) เงือ่นไข ผลตอบแทน และควำมเสีย่งกอ่นตดัสนิใจลงทุน/เนื่องจำกองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมอสงัหำรมิทรพัย์ และ/หรอืทรสัตเ์พือ่กำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย์ (REITs) และ/หรอืกองทุนรวมโครงสรำ้งพืน้ฐำน ซึง่กองทุนดงักลำ่วมคีวำมเสีย่งใน
ลกัษณะเดยีวกบักำรลงทุนในธรุกจิอสงัหำรมิทรพัยห์รอืโครงสรำ้งพืน้ฐำนโดยตรง เช่น ควำมเสีย่งจำกควำมผนัแปรของคำ่เช่ำและอตัรำกำรเช่ำ กำรเพิม่ขึน้ของภำษี
ทรพัยส์นิ กำรเปลีย่นแปลงของกฎหมำยหรอืกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง ควำมเสีย่งดำ้นสิง่แวดลอ้ม ควำมเสีย่งจำกภยัธรรมชำติ คำ่เสีอ่มรำคำของอำคำรเมือ่เวลำผำ่นไป
และกำรเพิม่ขึน้ของอตัรำดอกเบี้ย เป็นตน้ รวมถงึควำมเสีย่งจำกกำรกระจกุตวัอำจท ำใหม้คีวำมผนัผวนมำกกวำ่กำรลงทุนทีก่ระจำยกำรลงทุนในหลำยอุตสำหกรรม/
กองทุนรวมน้ีลงทุนกระจุกตวัในประเทศแถบเอเชยี ผูล้งทุนจงึควรพจิำรณำกำรกระจำยควำมเสีย่งของพอรต์กำรลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย/กองทุนมนีโยบำย
ลงทุนในตำ่งประเทศ กองทุนอำจมคีวำมเสีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลีย่น ผูล้งทุนอำจขำดทุนหรอืไดร้บัก ำไร จำกอตัรำแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ำกวำ่ทุนเริม่แรกได้ /
กองทุนน้ีมกีำรลงทุนในตำ่งประเทศบำงสว่นซึง่จะไมเ่กนิรอ้ยละ 79 ของมลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน กองทุนจงึมคีวำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำ
ตำ่งประเทศ/บรษิทัจดักำรอำจลงทุนในสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำเพือ่ป้องกนัควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่น (Hedging) โดยขึน้อยูก่บัดุลยพนิจิของบรษิทัจดักำร/ผู้
ลงทุนควรศกึษำผลกำรด ำเนนิงำนของหน่วยลงทุนแตล่ะชนิดของกองทุน ไดท้ี่ https://www.principal.th/th/mutual-fundth/ผลกำรด ำเนินงำนในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนั
ถงึผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต
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จดุเด่นและกลยทุธใ์นการลงทนุของกองทนุหลกั

• ลงทุนดว้ยกลยทุธ ์Barbell Portfolio ดว้ยกำรถอืหุน้หรอื REITs ทีจ่ำ่ยเงนิปันผล
สงู พรอ้มไปกบักำรลงทุนใน Growth Stocks โดยไมย่ดึเกำะดชันีอำ้งองิ

• ม ีBroader Universe กำรลงทุน ครอบคลุมถงึ Asia Pacific

• กองทุนมปีระวตัผิลกำรด ำเนินงำนในอดตีทีโ่ดดเดน่ ไดร้บักำรจดัอนัดบั 5 ดำว
จำก Morningstar (ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ม.ิย. 2020)

5 ธีมการลงทนุย่อยหลงัยคุ COVID-19 

• 5G และกำรปฏริปูอุตสำหกรรมครัง้ที ่4

• กำรเรง่ตวัของชวีติในรปูแบบออนไลน์

• โครงสรำ้งพืน้ฐำนทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบ Digital

• Deglobalisation

• ยำนพำหนะไฟฟ้ำ

ผูล้งทุนควรท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสนิคำ้ (กองทุน) เงือ่นไข ผลตอบแทนและควำมเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน / กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศฮ่องกง ผูล้งทุนจงึควรพจิำรณำกำรกระจำยควำมเสีย่งของพอรต์กำรลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย / กองทนุมนีโยบำยลงทุนใน
ต่ำงประเทศ ผูล้งทุนอำจจะขำดทุนหรอืไดร้บัก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ำกว่ำเงนิทุนเริม่แรกได/้บรษิทัจดักำรใชส้ญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำเพือ่เป็นเครือ่งมอืในกำรป้องกนัควำมเสีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลีย่นของกองทุน (Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดักำร
กองทุน/ ผลกำรด ำเนินงำนในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต / Copyright @ 2020 บรษิทั มอรน์ิ่งสตำร ์รเีสรชิ ์ประเทศไทย สงวนลขิสทิธ ิขอ้มลูทีป่ระกอบในเอกสำรนี้ : (1) เป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทัมอรน์ิ่งสตำร ์และ/หรอื ผูใ้หบ้รกิำรขอ้มลู (2) บรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นกำรท ำซ ้ำ หรอืเผยแพร่ (3) บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมร่บัผดิชอบต่อควำมถกูตอ้ง ครบถว้น และควำมเสยีหำยต่ำงๆ ทีเ่กดิขึน้ทุกกรณจีำกกำรน ำขอ้มลูไปใชอ้ำ้งองิ ผลกำรด ำเนินงำนในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต

การปรบัตวัในช่วงท่ีผา่นมาและการวงกลยทุธก์ารลงทนุ ณ ปัจจบุนั

• ในชว่งทีผ่ำ่นมำหลงักำรฟ้ืนตวัทำงเศรษฐกจิมแีนวโน้มทีช่ดัเจนขึน้ทำงผูจ้ดักำร
กองทุนของกองทุนหลกั เริม่วำง Position ของกำรลงทุนเพือ่รบัประโยชน์จำกกำร 
Recovery มำกขึน้ เชน่กำรเพิม่สดัสว่นกำรลงทุนในกลุม่อุตสำหกรรมประเภท 
Cyclical มำกขึน้ และมกีำรเพิม่สดัสว่นใน อนิเดยี ออสเตรเลยี จนี 

• ทัง้น้ี  ณ ปัจจุบนั ผูจ้ดักำรกองทุนยงัเนกำรคดัเลอืกหุน้รำยตวั คุณภำพด ีทีม่ี
โอกำสเป็น Winners ในยคุหลงั COVID-19
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ผูล้งทุนควรท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสนิคำ้ (กองทุน) เงือ่นไข ผลตอบแทนและควำมเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน / กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศฮ่องกง ผูล้งทุนจงึควรพจิำรณำกำรกระจำยควำมเสีย่งของพอรต์กำรลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย / กองทนุมนีโยบำยลงทุนใน
ต่ำงประเทศ ผูล้งทุนอำจจะขำดทุนหรอืไดร้บัก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ำกว่ำเงนิทุนเริม่แรกได/้บรษิทัจดักำรใชส้ญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำเพือ่เป็นเครือ่งมอืในกำรป้องกนัควำมเสีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลีย่นของกองทุน (Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดักำร
กองทุน/ ผลกำรด ำเนินงำนในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต / Copyright @ 2020 บรษิทั มอรน์ิ่งสตำร ์รเีสรชิ ์ประเทศไทย สงวนลขิสทิธ ิขอ้มลูทีป่ระกอบในเอกสำรนี้ : (1) เป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทัมอรน์ิ่งสตำร ์และ/หรอื ผูใ้หบ้รกิำรขอ้มลู (2) บรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นกำรท ำซ ้ำ หรอืเผยแพร่ (3) บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมร่บัผดิชอบต่อควำมถกูตอ้ง ครบถว้น และควำมเสยีหำยต่ำงๆ ทีเ่กดิขึน้ทุกกรณจีำกกำรน ำขอ้มลูไปใชอ้ำ้งองิ ผลกำรด ำเนินงำนในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต

การลงทนุของกองทนุหลกั ณ วนัท่ี 31 ก.ค. 2020

Top Contributors (2Q20)
Tencent
Reliance Industries Limited
LG Chem
Techtronic Industries
BHP Group

Top Detractors (2Q20)
China Resources Land Linited
Link Real Estate Investment Trust
China Mobile Limited
CNOOC Limited

China Conch Venture Holding
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ตวัอย่างหุ้นท่ีลงทุนของกองทุนหลกั

Tencent บริษัทไอทีรายใหญ่ของจนี เจำ้ของ
แอพพเิคชัน่ Wechat, QQ, และเกมสช์ื่อดงัจ ำนวนมำก 
ซึง่มผีูใ้ชง้ำนรวมกวำ่ 1000 ลำ้นรำย 

ประเภท: กองทุนหุน้ต่ำงประเทศ ลงทุนใน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund (กองทุนหลกั)
(กองทุนป้องกนัควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นตำมดุลยพนิิจของผูจ้ดักำรกองทุน)

Source: Principal as of 31 July 2020

Source: Principal as of 31 July 2020

ผูล้งทุนควรท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสนิคำ้(กองทุน) เงือ่นไข ผลตอบแทนและควำมเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน / กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศฮ่องกง ผูล้งทุนจงึควรพจิำรณำกำรกระจำยควำมเสีย่งของพอรต์กำรลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย / กองทนุมนีโยบำยลงทุนใน
ต่ำงประเทศ ผูล้งทุนอำจจะขำดทุนหรอืไดร้บัก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ำกว่ำเงนิทุนเริม่แรกได/้บรษิทัจดักำรใชส้ญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำเพือ่เป็นเครือ่งมอืในกำรป้องกนัควำมเสีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลีย่นของกองทุน (Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดักำร
กองทุน/ ผลกำรด ำเนินงำนในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต

Alibaba Group บริษัทประเภท Conglomerated firm 
รำยใหญ่ของจนี ทีส่ำมำรถจดัไดว้ำ่อยูใ่นกลุ่มธุรกจิขำ้ม
ชำต ิม ีPlatforms ซึง่เป็นทีรู่จ้กัทัว่โลก โดย Platforms
ท่ีนบัว่าเป็นท่ีคุ้นเคยในหมู่คนไทย ได้แก่ Lazada และ 
Alipay 

Reliance Industries ธุรกิจข้ามชาติ รายใหญ่ในอินเดีย 
ท่ีเน้นประกอบธุรกิจด้านพลงังาน ปิโตรเคมี สิ่งทอ 
ทรัพยากรธรรมชาติ ค้าปลีกและโทรคมนาคม
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จดุเด่นและกลยทุธใ์นการลงทนุของกองทนุหลกั

• เน้นลงทุนในธุรกจิคุณภำพดทีัว่โลกทีม่ศีกัภำพในกำรแขง่ขนัสงู เป็นผูท้ีไ่ดร้บัประโยชน์ หรอืผูอ้ยูร่อดในกระแสโลกำภวิตัน์ มโีอกำสเตบิโตไดด้ใีนอนำคต 
• กองทุนมปีระวตัผิลกำรด ำเนินงำนในอดตีทีโ่ดดเดน่ ไดร้บักำรจดัอนัดบั 5 ดำวจำก Morningstar ทัง้ Master Fund และ Feeder Fund (ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ม.ิย. 2020)

ประเภท: กองทุนหุน้ต่ำงประเทศ ลงทุนใน Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (กองทุนหลกั)
(กองทุนป้องกนัควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นตำมดุลยพนิิจของผูจ้ดักำรกองทุน)

การปรบัตวัในช่วง COVID-19
ในชว่งของกำรระบำดของโรค COVID-19 ผูบ้รโิภคและธุรกจิทัว่โลกถูกกระตุน้ใหม้กีำร
เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมหลำยๆ อยำ่ง รวมถงึกำรพึง่พงึเทคโนโลย ีและ แพลตฟอรม์ต่ำงๆ
ในรปูแบบออนไลน์มำกขึน้  ดงันัน้จงึอำจมองไดว้ำ่กำรระบำดของโรค COVID-19 ถอืเป็น
หน่ึงในตวัเรง่ปฏกิรยิำส ำคญัทีท่ ำใหธุ้รกจิในกลุม่ประเภท SaaS (Software as a 
Service) หรอืธุรกจิประเภท Platform ต่ำงๆ เชน่ Amazon, Google, Meituan Dianping 
(ธุรกจิสัง่อำหำรออนไลน์) หรอืแมก้ระทัง่บรษิทั Platform ประเภท online conference 
อยำ่ง Zoom เอง กลำยเป็นธุรกจิทีม่แีนวโน้มกำรเตบิโตอยำ่งกำ้วกระโดดทีช่ดัเจนขึน้ ทัง้
น้ีในชว่งหลำยปืทีผ่ำ่นมำ กองทุน Morgan Stanley Investment Funds Global 
Opportunity Fund กไ็ดม้สีดัสว่นกำรลงทุนในอุตสำหกรรมกลุม่ SaaS ทีค่อ่นขำ้งมำก 
เพรำะเป็นกลุม่ธุรกจิทีเ่ป็นไปตำม Concept ของธุรกจิทีผู่จ้ดักำรกองทุนใหค้วำมส ำคญั 
(Disruptive Change, ธุรกจิผูอ้ยูร่อด หรอืเตบิโตทำ่มกลำงกระแสโลกำภวิตัน์)

ผูล้งทุนควรท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสนิคำ้ (กองทุน) เงือ่นไข ผลตอบแทน และควำมเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน / กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวันประเทศสหรฐัอเมรกิำ ผูล้งทุนจงึควรพจิำรณำรกระจำยควำมเสีย่งของพอรต์กำรลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย / กองทนุมนีโยบำยลงทุนใน
ต่ำงประเทศ กองทุนอำจมคีวำมเสีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลีย่น ผูล้งทุนอำจขำดทุนหรอืไดร้บัก ำไร จำกอตัรำแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ำกว่ำทุนเริม่แรกได้ / บรษิทัจดักำรใชส้ญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำเพือ่เป็นเครือ่งมอืในกำรป้องกนัควำมเสีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลีย่นของกองทุน
(Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดักำรกองทุน/ผลกำรด ำเนินงำนในอดตีของกองทุนรวม มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต / Copyright @ 2020 บรษิทั มอรน์ิ่งสตำร์ รเีสรชิ์ ประเทศไทย สงวนลขิสทิธิ ขอ้มลูทีป่ระกอบในเอกสำรนี้ : (1) เป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทั
มอรน์ิ่งสตำร์ และ/หรอื ผูใ้หบ้รกิำรขอ้มลู (2) บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรท ำซ ้ำ หรอืเผยแพร่ (3) บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมร่บัผดิชอบต่อควำมถูกตอ้ง ครบถว้น และควำมเสยีหำยต่ำงๆ ทีเ่กดิขึน้ทุกกรณจีำกกำรน ำขอ้มลูไปใชอ้ำ้งองิ ผลกำรด ำเนินงำนในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผล
กำรด ำเนินงำนในอนำคต

ตวัอย่างหุ้นท่ีลงทุน

Foshan Haitian บรษิทัมหำชนของจนีทีผ่ลติซอสและเครือ่งปรุงรส 
และเป็นผูผ้ลติซอสถัว่เหลอืงรำยใหญ่ทีสุ่ดในโลก

Mastercard ผูน้ ำระบบบตัรเครดดิ และวธิกีำรจำ่ยเงนิแบบไมต่อ้ง
ใชเ้งนิสด เตบิโดไปพรอ้มกบักระแสสงัคมแบบ Cashless Society

Meituan Dianping  แพลตฟอรม์ออนไลน์ดำ้นไลฟ์สไตลอ์นัดบั 1 ของ
ชำวจนี ผูใ้ชง้ำนสำมำรถอ่ำนรวีวิ สัง่สนิคำ้ หรอืแมก้ระทัง่สัง่อำหำร
แบบออนไลน์ไดก้บัแพลตฟอรม์ของทำงบรษิทั
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ประเภท: กองทุนหุน้ต่ำงประเทศ ลงทุนใน Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (กองทุนหลกั)
(กองทุนป้องกนัควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นตำมดุลยพนิิจของผูจ้ดักำรกองทุน)

Source: Principal | Data as of 30 June 2020

Source: Morgan Stanley | Data as of 31 July 2020Master fund portfolio 

ผูล้งทุนควรท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสนิคำ้ (กองทุน) เงือ่นไข ผลตอบแทน และควำมเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน / กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวันประเทศสหรฐัอเมรกิำ ผูล้งทุนจงึควรพจิำรณำรกระจำยควำมเสีย่งของพอรต์กำรลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย / กองทนุมนีโยบำยลงทุนใน
ต่ำงประเทศ กองทุนอำจมคีวำมเสีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลีย่น ผูล้งทุนอำจขำดทุนหรอืไดร้บัก ำไร จำกอตัรำแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ำกว่ำทุนเริม่แรกได้ / บรษิทัจดักำรใชส้ญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำเพือ่เป็นเครือ่งมอืในกำรป้องกนัควำมเสีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลีย่นของกองทุน
(Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดักำรกองทุน/ผลกำรด ำเนินงำนในอดตีของกองทุนรวม มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต/ ผูล้งทุนควรศกึษำผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยลงทุนแต่ละชนดิของกองทุนใน https://www.principal.th/th/mutual-fundth ก่อนตดัสนิใจ
ลงทุน

ผลการด าเนินงานย้อนหลงัของ Feeder Fund

Source: Morgan Stanley, as of August 2020
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ผูล้งทุนควรท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสนิคำ้ (กองทุน) เงือ่นไข ผลตอบแทน และควำมเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน / กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวันประเทศสหรฐัอเมรกิำ ผูล้งทุนจงึควรพจิำรณำรกระจำยควำมเสีย่งของพอรต์กำรลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย / กองทนุมนีโยบำยลงทุนใน
ต่ำงประเทศ กองทุนอำจมคีวำมเสีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลีย่น ผูล้งทุนอำจขำดทุนหรอืไดร้บัก ำไร จำกอตัรำแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ำกว่ำทุนเริม่แรกได้ / บรษิทัจดักำรใชส้ญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำเพือ่เป็นเครือ่งมอืในกำรป้องกนัควำมเสีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลีย่นของกองทุน
(Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดักำรกองทุน/ผลกำรด ำเนินงำนในอดตีของกองทุนรวม มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต/ ผูล้งทุนควรศกึษำผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยลงทุนแต่ละชนดิของกองทุนใน https://www.principal.th/th/mutual-fundth ก่อนตดัสนิใจ
ลงทุน

Contributors 2Q20
Amazon
Zoom
ServiceNow

Detractor 20Q20
CNH Put Option
CNH Put Option
Nihon M&A 

Contributors/ Detractors และผลประกอบกำรของ TOP 10 Holdings ไตรมำส 2

Source: Morgan Stanley, Bloomberg, as of August 2020
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ผูล้งทุนควรท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสินคำ้ (กองทุน) เง่ือนไข ผลตอบแทน และควำมเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน / กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศสหรัฐอเมริกำ ผูล้งทุนจึงควรพิจำรณำรกระจำยควำมเส่ียงของพอร์ตกำรลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย /กองทุนหลกัมี
กำรกระจุกตวัในกลุ่มเทคโนโลย ี(Information Technology Sector) ซ่ึงมีควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค และควำมลำ้สมยัของสินคำ้ ดงันั้น หำกมีปัจจยัลบท่ีส่งผลกระทบต่อกำรลงทุนดงักล่ำวผูล้งทุนอำจสูญเสียเงินลงทุนจ ำนวนมำก และอำจมี
ควำมเส่ียงและควำมผนัผวนของรำคำสูงกวำ่กองทุนรวมทัว่ไปท่ีมีกำรกระจำยหลำยอุตสำหกรรม/กอง PRINCIPAL GEDTECH มีนโยบำยลงทุนใน Master Fund ต่ำงประเทศ บริษทัจดักำรอำจลงทุนในสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ (Derivatives) เพ่ือป้องกนัควำมเส่ียงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำท่ีอำจเกิดข้ึนไดจ้ำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศตำมควำมเหมำะสมและสภำวกำรณ์ในแต่ละขณะข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของผูจ้ดักำรกองทุนเห็นเหมำะสม จึงอำจยงัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินเหลืออยู ่ซ่ึงอำจท ำให้ผูล้งทุนไดรั้บผล
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนหรือไดรั้บเงินคืนต ่ำกวำ่เงินลงทุนเร่ิมแรกได ้อีกทั้ง กำรท ำธุรกรรมป้องกนัควำมเส่ียงอำจมีตน้ทุน ซ่ึงท ำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจำกตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึน/ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลกำร
ด ำเนินงำนในอนำคต/ผูล้งทุนควรศึกษำผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดของกองทุนในhttps://www.principal.th/th/mutual-fundth ก่อนตดัสินใจลงทุน
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Master Fund - Portfolio Allocation

Source: Credit Suisse, as of July 2020
ผูล้งทุนควรท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสินคำ้ (กองทุน) เง่ือนไข ผลตอบแทน และควำมเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน / กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศสหรัฐอเมริกำ ผูล้งทุนจึงควรพิจำรณำรกระจำยควำมเส่ียงของพอร์ตกำรลงทุน
โดยรวมของตนเองดว้ย /กองทุนหลกัมีกำรกระจุกตวัในกลุ่มเทคโนโลย ี(Information Technology Sector) ซ่ึงมีควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค และควำมลำ้สมยัของสินคำ้ ดงันั้น หำกมีปัจจยัลบท่ีส่งผลกระทบ
ต่อกำรลงทุนดงักล่ำวผูล้งทุนอำจสูญเสียเงินลงทุนจ ำนวนมำก และอำจมีควำมเส่ียงและควำมผนัผวนของรำคำสูงกวำ่กองทุนรวมทัว่ไปท่ีมีกำรกระจำยหลำยอุตสำหกรรม/กอง PRINCIPAL GEDTECH มีนโยบำยลงทุนใน Master 
Fund ต่ำงประเทศ บริษทัจดักำรอำจลงทุนในสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ (Derivatives) เพ่ือป้องกนัควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำท่ีอำจเกิดข้ึนไดจ้ำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศตำมควำมเหมำะสมและสภำวกำรณ์ในแต่ละ
ขณะข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของผูจ้ดักำรกองทุนเห็นเหมำะสม จึงอำจยงัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินเหลืออยู ่ซ่ึงอำจท ำให้ผูล้งทุนไดรั้บผลขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนหรือไดรั้บเงินคืนต ่ำกวำ่เงินลงทุนเร่ิมแรกได ้อีกทั้ง กำรท ำ
ธุรกรรมป้องกนัควำมเส่ียงอำจมีตน้ทุน ซ่ึงท ำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจำกตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึน/ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต/ผูล้งทุนควรศึกษำผลกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดของกองทุนในhttps://www.principal.th/th/mutual-fundth ก่อนตดัสินใจลงทุน
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Contributors (2Q20)
Chegg
2U
UT Group 
Youdao

Detractor (2Q20)
Cornerstone On Demand 
CAE
Pearson and Learning 
Technologies Group

ผูล้งทุนควรท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสินคำ้ (กองทุน) เง่ือนไข ผลตอบแทน และควำมเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน / กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศสหรัฐอเมริกำ ผูล้งทุนจึงควรพิจำรณำรกระจำยควำมเส่ียงของพอร์ตกำรลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย /กองทุนหลกัมีกำรกระจุกตวัในกลุ่มเทคโนโลย ี
(Information Technology Sector) ซ่ึงมีควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค และควำมลำ้สมยัของสินคำ้ ดงันั้น หำกมีปัจจยัลบท่ีส่งผลกระทบต่อกำรลงทุนดงักล่ำวผูล้งทุนอำจสูญเสียเงินลงทุนจ ำนวนมำก และอำจมีควำมเส่ียงและควำมผนัผวนของรำคำสูงกวำ่กองทุนรวมทัว่ไปท่ีมีกำร
กระจำยหลำยอุตสำหกรรม/กอง PRINCIPAL GEDTECH มีนโยบำยลงทุนใน Master Fund ต่ำงประเทศ บริษทัจดักำรอำจลงทุนในสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ (Derivatives) เพ่ือป้องกนัควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำท่ีอำจเกิดข้ึนไดจ้ำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศตำมควำมเหมำะสมและ
สภำวกำรณ์ในแต่ละขณะข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของผูจ้ดักำรกองทุนเห็นเหมำะสม จึงอำจยงัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินเหลืออยู ่ซ่ึงอำจท ำให้ผูล้งทุนไดรั้บผลขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนหรือไดรั้บเงินคืนต ่ำกวำ่เงินลงทุนเร่ิมแรกได ้อีกทั้ง กำรท ำธุรกรรมป้องกนัควำมเส่ียงอำจมีตน้ทุน ซ่ึงท ำให้
ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจำกตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึน/ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต/ผูล้งทุนควรศึกษำผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดของกองทุนในhttps://www.principal.th/th/mutual-fundth ก่อนตดัสินใจลงทุน

Master Fund - Contributors/ Detractors และผลประกอบกำรของ TOP 10 Holdings ไตรมำส 2

Source: Credit Suisse, Bloomberg, as of August 2020
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บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั

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

ติดต่อขอรบัหนังสือช้ีชวนหรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม

ข้อสงวนสิทธ์ิและค าเตือนเก่ียวกบัความเส่ียงในการลงทุน
1. บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรนิซเิพลิ จ ำกดั (“บรษิทัจดักำร”) จดัท ำเอกสำรฉบบัน้ีขึน้เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรเผยแพรข่อ้มลูเป็น กำรทัว่ไป โดยไม่มุ่งหมำยใหถ้อืเป็นค ำเสนอหรอืกำรเชญิชวนให้

บุคคลใดท ำกำรซื้อ และ/หรอื ขำยผลติภณัฑด์้ำนกำรลงทุนประเภทต่ำง ๆ ตำมที่ปรำกฏในในเอกสำรฉบบันี้ และไม่ถอืเป็นกำรให้ค ำปรกึษำหรอืค ำแนะน ำเกี่ยวกบักำรท ำธุ รกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบั
ผลติภณัฑด์ำ้นกำรลงทุนของบรษิทัต่ำง ๆ ตำมทีร่ะบุไวใ้นเอกสำรน้ีแต่อยำ่งใด 

2. แมบ้รษิทัจดักำรจะไดใ้ชค้วำมระมดัระวงัตำมสมควรเพื่อใหข้อ้มลู ดงักล่ำวมคีวำมถูกต้องและตรงกบัวตัถุประสงคข์องกำรจดัท ำเอกสำรนี้ บริษทัจดักำรและพนักงำนของบรษิทัจดักำรไม่มคีวำมรบัผดิ
และจะไม่รบัผดิส ำหรบัควำมผดิพลำด ของขอ้มลูใด ๆ ทีเ่กดิขึน้ไม่ว่ำดว้ยเหตุใดกต็ำม รวมทัง้จะไม่รบัผดิส ำหรบักำรกระท ำใด ๆ ทีเ่กดิขึ้ นบนพืน้ฐำนของควำมเหน็หรอืขอ้มลูทีป่รำกฏอยู่ในเอกสำร
ฉบบันี้ บรษิทัจดักำรไม่ไดใ้หค้ ำรบัรองหรอืรบัประกนั ไม่ว่ำโดยชดัแจง้หรอืโดยปรยิำย เกี่ยวกบัควำมถูกต้อง แม่นย ำ น่ำเชื่อถอื ทนัต่ อเหตุกำรณ์ หรอืควำมสมบูรณ์ของขอ้มลูดงักล่ำวในกรณีใด ๆ 
ทัง้สิน้ 

3. บรษิทัจดักำรขอปฏเิสธควำมรบัผดิทัง้ปวงที่เกดิหรอือำจเกิดขึน้ในทุกกรณี ทัง้นี้ ควำมเหน็ บทวเิครำะห์หรอืกำรคำดคะเนต่ำง ๆ เกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรอืผลกำรด ำเนินงำนในอนำคตที่ปรำกฏใน
เอกสำรน้ี ไมถ่อืเป็นเครือ่งยนืยนัและอำจแตกต่ำงจำกเหตุกำรณ์หรอืผลประกอบกำรทีเ่กดิขึน้จรงิได ้

4. ส ำหรบันกัลงทุนทีต่อ้งกำรทรำบขอ้มลูหรอืรำยละเอยีดเพิม่เตมิ สำมำรถตดิต่อบรษิทัจดักำรหรอืผูด้ ำเนินกำรขำยทีท่่ำนใชบ้รกิำร 
5. บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธิใ์นขอ้มลูทีป่รำกฏในเอกสำรน้ีโดยหำ้มมใิหผู้ใ้ดเผยแพร่ ท ำซ ้ำ ดดัแปลง ลอกเลยีนแบบ อ้ำงองิ ไม่ว่ำทัง้หมดหรอืบำงส่วน หรอืใชว้ธิกีำรใดกต็ำม เวน้แต่จะไดร้บัอนุญำต

ล่วงหน้ำจำกบรษิทัจดักำรเป็นลำยลกัษณ์อกัษรก่อน นอกจำกนัน้ บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะท ำกำรแก้ไข ปรบัปรุง เปลีย่นแปลง หรอืเพิม่เตมิขอ้ควำมใด ๆ ในเอกสำรนี้ไดต้ำมทีบ่รษิทัจดักำรจะ
เหน็สมควร โดยไมจ่ ำเป็นตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำแต่อยำ่งใด

ผูล้งทุนควรท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสนิคำ้ (กองทุน) เงือ่นไข ผลตอบแทน และควำมเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน


