บทเรียนจากวิกฤติ COVID-19 โดย คุณ วิน พรหมแพทย์
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สรุปสถานการณ์เศรษฐกิจ และการลงทุน
• ตัวเลขจำนวนผูต้ ดิ เชือ้ COVID-19 สะสม ณ ปั จจุบนั มำกกว่ำ 20 ล้ำนรำยแล้ว
• โดยทีต่ วั เลขจำนวนผูต้ ดิ เชือ้ รำยวันใหม่ เริม่ มีแนวโน้มทีค่ งที่
• ปั จจัยเรือ่ งกำรระบำดของโรค COVID-19 ในระลอก 2 และ 3 ในหลำยประเทศจึงยังคงเป็ นหนึ่งในปั จจัยสำคัญทีต่ อ้ งจับตำ

Google, as of August 2020
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สรุปสถานการณ์เศรษฐกิจ และการลงทุน
• ในขณะทีส่ ถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ และกำรกลับมำเปิ ดเมืองในหลำยประเทศเริม่ มีแนวโน้มทีด่ ขี น้ึ

Our World in Data, as of August 2020
4

Industrial Sales less bad from September – 2020 and Global PMI to follow
• ตัวเลข PMI และ ยอดขำยสินค้ำอุตสำหกรรมทัวโลกมี
่
แนวโน้มจะพืน้ ตัว โดย Principal คำดว่ำ ตัวเลข PMI ในไตรมำส 3/20 จะมี
แนวโน้มยืนเหนือ 50 (เศรษฐกิจขยำยตัว) และยอดขำยสินค้ำอุตสำหกรรมจะเริม่ กลับมำเติบโตเพิม่ ขึน้ ในช่วงไตรมำสแรกของปี 2021
PAM Industrial sales & Global Manufg PMI cycles are correlated
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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

5Source: Principal, as of July 2020

สรุปสถานการณ์เศรษฐกิจ และการลงทุน
• ในขณะเดียวกัน กำรลดควำมเข้มงวดทำงกำรเดินทำงข้ำมประเทศก็เป็ นส่วนหนึ่งทีช่ ว่ ยสนันสนุนภำคเศรษฐกิจ

Our World in Data, as of August 2020
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สรุปสถานการณ์เศรษฐกิจ และการลงทุน
• โดยรวมแล้วเชือ่ ว่ำ ณ ปั จจุบนั ตลำดกำรเงินและกำรลงทุนมีทงั ้ ปั จจัยสนับสนุน และปั จจัยทีต่ อ้ งจับตำ
• แนะนำนักลงทุนลงทุนต่อเนื่องในลักษณะ Stay Invested, Stay Diversified ใช้จงั หวะทีต่ ลำดมีควำมผันผวนเพือ่ เป็ น
โอกำสทยอยซือ้ สำหรับกำรลงทุนระยะยำว
• เน้นกำรลงทุนในกลุ่มอุตสำหกรรม หรือธุรกิจทีม่ โี อกำสได้รบั ประโยชน์ หรือเป็ นผูช้ นะท่ำมกลำงสถำนกำรณ์ COVID-19

8

(กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในกลุ่มอุตสำหกรรมอสังหำริมทรัพย์ (Property Sector Fund) ดังนัน้ หำกมีปัจจัยลบทีส่ ง่ ผลกระทบต่อกำรลงทุน ดังกล่ำวผูล้ งทุนอำจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมำก)

สถานการณ์ และมุมมองต่อการลงทุนในสิ นทรัพย์กลุ่ม REITs
• กำรผ่อนปรนมำตรกำร Lock-Down ทำงเศรษฐกิจ และกำรกลับมำเปิ ดเมือง (Re-open) ส่งผลให้กจิ กรรมทำงเศรษฐกิจกลับมำดำเนินได้มำกขึน้ เป็ นผลดีต่อภำคกิจกรรมทำง
เศรษฐกิจ และกำรลงทุนสินทรัพย์กลุม่ อสังหำฯ
• มำตรำกำรกระตุน้ เศรษฐกิจทำงกำรเงิน เช่น กำรลดดอกเบีย้ และกำรเสริมสภำพคล่อง ส่งผลดีต่อกำรลงทุนในสินทรัพย์ทม่ี ปี ระวัตจิ ำ่ ยปั นผลในอัตรำที่คอ่ นข้ำงสูงอย่ำง
REITs ทัง้ นี้นโยบำยและมำตรำกำรเยียวยำผูเ้ ช่ำอำจส่งผลกระทบต่อประมำณเงินปั นผลจ่ำย และ/หรือ กำรปรับขึน้ ค่ำเช่ำในช่วงไตรมำส 2 และ/หรือ ไตรมำส 3 ของปี 2020
• ในขณะเดียวกัน กำรระบำดของโรค COVID-19 ก็สง่ ผลต่อ REITs ในแต่ละอุตสำหกรรมในระดับทีแ่ ตกต่ำงกัน โดยกลุม่ อุตสำหกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรท่องเทีย่ วจะได้รบั
ผลกระทบมำกทีส่ ุด และกลุม่ อุตสำหกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรเติบโตของสังคม Online และกำรเติบโตของ E-commerce จะได้รบั ผลกระทบน้อยทีส่ ุด
FAQ
•

เหตุผลอะไรที่ทาให้ในช่วงที่ผา่ นมา REITs ผันผวนไม่แพ้สินทรัพย์อื่น และการปรับตัวเพิ่ มขึ้นของราคา REITs ยังคงไม่รวดเร็วเท่าการปรับตัวเพิ่ มขึ้นของราคาหุ้น?
กำรระบำดของโรค COVID-19 ในครัง้ นี้ ต่ำงจำกวิกฤติในครัง้ อื่นๆ เนื่องจำกทำให้ประชำชนไม่สำมำรถออกจำกบ้ำนได้ อำคำรสำนักงำน ร้ำนค้ำ โดนสังปิ
่ ด โรงแรม สถำนทีท่ ่องเทีย่ ว ได้รบั
ผลกระทบจำกกำรจำกัดเขตแดนกำรเดินทำง ซึง่ ประเด็นเหล่ำนี้ส่งผลกระทบต่อกำรลงทุนใน REITs โดยตรง จึงทำให้ในช่วงแรกของกำรปิ ดเมือง รำคำสินทรัพย์กลุ่ม REITs จึงได้รบั ผลกระทบ
โดยหำกมองลึกลงไปในระดับกลุ่มอุตสำหกรรมย่อยๆ ของ REITs จะเห็นได้ว่ำ REITs ในแต่ละกลุ่ม ได้รบั ผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวไม่เท่ำกัน กลุ่มทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรท่องเทีย่ ว ได้รบั
ผลกระทบหนักทีส่ ุด ค้ำปลีกอำจจะหนักรองลงมำ ในขณะทีส่ นิ ทรัพย์กลุ่มอำคำรสำนักงำน ได้รบั ผลกระทบน้อยกว่ำอย่ำงเห็นได้ชดั และ REITs ทีเ่ กีย่ วข้องกับโลกอินเตอร์เน็ต กำรซือ้ ของ
ออนไลน์ กลับได้รบั อำนิสงค์เชิงบวก

โดยหลังจำกมีกำรเปิ ดเมือง รำคำสินทรัพย์กลุ่มทีไ่ ด้รบั ผลกระทบในช่วงกำรปิ ดเมืองเนื่องจำกกำรระบำดของโรค COVID-19 ในระดับต่ำ รวมถึงกลุ่มทีไ่ ด้รบั อำนิสงค์เชิงบวกมีกำรปรับตัวเพิม่ ขึน้
สู่ระดับปกติ แต่กลุ่มทีย่ งั คงได้รบั ผลกระทบค่อนข้ำงมำกเช่นกลุ่มค้ำปลีก และโรงแรม แม้จะปรับตัวเพิม่ ขึน้ มำก แต่ยงั ไม่นบั ว่ำเข้ำสูภ่ ำวะปกติ ทำให้รำคำ REITs โดยรวมจึงยังปรับตัวเพิม่ ขึน้ น้อย
กว่ำรำคำหุน้
คำเตือน:ผูล้ งทุนควรทำควำมเข้ำใจลักษณะสิ นค้ำ (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและควำมเสี่ ยงก่อนตัดสิ นใจลงทุน/กองทุนมีนโยบำยลงทุนในต่ำงประเทศ ผูล้ งทุนอำจจะขำดทุนหรื อได้รับกำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน/หรื อได้รับเงินคืนต่ำกว่ำ
9 เงินทุนเริ่ มแรกได้/บริ ษทั จัดกำรใช้สญ
ั ญำซื้อขำยล่วงหน้ำเพื่อเป็ นเครื่ องมือในกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) ขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั กำรกองทุน /ผลกำรดำเนินงำนในอดีตมิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลกำร

ดำเนินงำนในอนำคต

(กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในกลุ่มอุตสำหกรรมอสังหำริมทรัพย์ (Property Sector Fund) ดังนัน้ หำกมีปัจจัยลบทีส่ ง่ ผลกระทบต่อกำรลงทุน ดังกล่ำวผูล้ งทุนอำจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมำก)

FAQ
•

การปรับตัวเพิ่ มขึ้นของราคา REITs ในช่วงที่ผา่ นมา นับว่าสมเหตุสมผลหรือไม่?

เชื่อว่ำกำรปรับตัวเพิม่ ขึน้ ของรำคำ REITs ในช่วงทีผ่ำนมำ นับว่ำมีควำมสมเหตุสมผลในบำงกลุ่มอุตสำหกรรม โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ สำหรับ REITs ทีม่ คี วำมเกีย่ วข้องกับกำรเติบโตของโลก
ออนไลน์ โดยปั จจัยเรือ่ งกำรระบำดของโรค COVID-19 นับเป็ นตัวเร่งปฏิกริยำกำรเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมผูบ้ ริโภคให้เข้ำสู่วถิ ชี วี ติ ทีพ่ ง่ึ พึงระบบดิจทิ ลั มำกขึน้
สาหรับภาพในระยะยาว นอกจากอัตราดอกเบีย้ ที่ยงั มีแนวโน้ มอยู่ในระดับตา่ ยังมีปัจจัยอื่นๆที่จะสนับสนุนการลงทุนในสิ นทรัพย์กลุ่ม REITs หรือไม่ อย่างไร ?
ในระยะยำว บลจ พรินซิเพิลเชื่อว่ำ ปั ญหำหำรระบำดของโรค COVID-19 จะสำมำรถหำทำงออกได้ อุปสงค์ของกำรลงทุนในอสังหำฯ โดยรวมมีแนวโน้มทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ ในขณะทีอ่ ุปทำนของ REITs
ในกลุ่มอุตสำหกรรมทีม่ แี นวโน้มจะเพิม่ ขึน้ น้อยถึงคงที่ จะเป็ นปั จจัยสนับสนุนกำรเพิม่ ขึน้ ของรำคำอสังหำฯ

คำเตือน:ผูล้ งทุนควรทำควำมเข้ำใจลักษณะสิ นค้ำ (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและควำมเสี่ ยงก่อนตัดสิ นใจลงทุน/กองทุนมีนโยบำยลงทุนในต่ำงประเทศ ผูล้ งทุนอำจจะขำดทุนหรื อได้รับกำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน/หรื อได้รับเงินคืนต่ำกว่ำ
10 เงินทุนเริ่ มแรกได้/บริ ษทั จัดกำรใช้สญ
ั ญำซื้อขำยล่วงหน้ำเพื่อเป็ นเครื่ องมือในกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) ขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั กำรกองทุน /ผลกำรดำเนินงำนในอดีตมิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลกำร

ดำเนินงำนในอนำคต

(กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในกลุ่มอุตสำหกรรมอสังหำริมทรัพย์ (Property Sector Fund) ดังนัน้ หำกมีปัจจัยลบทีส่ ง่ ผลกระทบต่อกำรลงทุน ดังกล่ำวผูล้ งทุนอำจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมำก)

จุดเด่นและกลยุทธ์ในการลงทุน
• เน้นลงทุนในสินทรัพย์กลุม่ กองทุนอสังหำฯ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทยและสิงคโปร์เป็ นหลัก
• สินทรัพย์กลุม่ กองทุนอสังหำฯ/ REITs ทีเ่ น้นลงทุนมีรำยได้ในรูปแบบค่ำเช่ำทีเ่ ป็ นสัญญำ จึงมีควำมมันคงด้
่ ำนรำยได้ในระดับหนึ่ง
• เป็ นสินทรัพย์ทเ่ี หมำะลงทุนในภำวะดอกเบีย้ โลกทีย่ งั มีแนวโน้มต่ำต่อเนื่อง

• เน้นกำรลงทุนแบบเลือกสินทรัพย์รำยตัว ทำให้มโี อกำสเข้ำถึง REITs ทีม่ พี น้ื ฐำนดี โอกำสเติบโตในอนำคตสูง และรำคำเหมำะสมได้
การปรับตัวในช่วง COVID-19
• เน้นกำรลงทุนในลักษณะ Defensive Play หรือกำรลงทุนในสินทรัพย์ทร่ี ำยได้มนคง
ั ่ และยังคง underweight กำรลงทุนในอุตสำหกรรมทีม่ โี อกำสได้รบั ผลกระทบต่อเนื่องจำกกำร
ระบำดของโรค COVID-19 ในระยะถัดไปอย่ำงอุตสำหกรรมในกลุม่ โรงแรม และค้ำปลีก
• โดยปั จจุบนั เน้นกำรลงทุนใน
o กลุม่ Industrial เช่นกลุม่ Data Centre, Business Park และ Logistic ซึง่ เป็ นกลุม่ อุตสำหกรรมทีไ่ ม่เพียงได้รบั ผลกระทบจำกกำรระบำดของโรค COVID-19 ไม่มำกนัก แต่
ยังมีโอกำสเติบโตได้ดใี นระยะยำวจำกกำรทีผ่ บู้ ริโภคส่วนใหญ่มกี ำรใช้งำนระบบออนไลน์มำกขึน้
o กลุม่ สินทรัพย์ประเภทโครงสร้ำงพืน้ ฐำน โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ธุรกิจเสำสัญญำณ และ Fiber Optic ซึง่ เป็ นฐำนรำกสำคัญต่อวิถชี วี ติ แบบออนไลน์

คำเตือน:ผูล้ งทุนควรทำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและควำมเสีย่ งก่อนตัดสินใจลงทุน/กองทุนมีนโยบำยลงทุนในต่ำงประเทศ ผูล้ งทุนอำจจะขำดทุนหรือได้รบั กำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่ น/หรือได้รบั เงินคืน
ต่ำกว่ำเงินทุนเริม่ แรกได้/บริษทั จัดกำรใช้สญ
ั ญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำเพื่อเป็ นเครื่องมือในกำรป้ องกันควำมเสีย่ งด้ำนอัตรำแลกเปลีย่ นของกองทุน (Hedging) ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั กำรกองทุน /ผลกำรดำเนินงำนในอดีตมิได้เป็ นสิง่
11
ยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต

(กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในกลุ่มอุตสำหกรรมอสังหำริมทรัพย์ (Property Sector Fund) ดังนัน้ หำกมีปัจจัยลบทีส่ ง่ ผลกระทบต่อกำรลงทุน ดังกล่ำวผูล้ งทุนอำจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมำก)

ตัวอย่างทรัพย์สินหุ้นที่ลงทุน
KDCREITs ประกอบด้วย 17 Data center ซึง่ เป็ น
สินทรัพย์ทม่ี แี นวโน้มเติบโตไปพร้อมกับกำรเติบโตของสังคม
เทคโนโลยี และกำรใช้ขอ้ มูลทีเ่ พิม่ มำกขึน้ โดยสินทรัพย์ใน
กองทุนมีกำรกระจำยตัวใน 8 ประเทศ 3 ภูมภิ ำค
MLT บริหำรสินทรัพย์ประเภท Logistic Properties ซึง่ เป็ นกลุม่
อุตสำหกรรมทีเ่ ติบโตไปพร้อมกระแส e-commerce มีสนิ ทรัพย์
ภำยใต้กำรบริหำร S$ 8.9 Billion กระจำยตัว 8 ประเทศใน
ภูมภิ ำคเอเชีย และมีอตั รำกำรเช่ำทีย่ งั คงสูงถึง 98%

Source: Principal as of 31 July 2020

คำเตือน:ผูล้ งทุนควรทำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและควำมเสีย่ งก่อนตัดสินใจลงทุน/กองทุนมีนโยบำยลงทุนในต่ำงประเทศ ผูล้ งทุนอำจจะขำดทุนหรือได้รบั กำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่ น/หรือได้รบั เงินคืนต่ ำกว่ำเงินทุนเริม่ แรกได้/บริษทั จัดกำรใช้สญ
ั ญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ
12 เพื่อเป็ นเครื่องมือในกำรป้ องกันควำมเสีย่ งด้ำนอัตรำแลกเปลีย่ นของกองทุน (Hedging) ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั กำรกองทุน /ผลกำรดำเนินงำนในอดีตมิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต

(กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในกลุ่มอุตสำหกรรมอสังหำริมทรัพย์ (Property Sector Fund) ดังนัน้ หำกมีปัจจัยลบทีส่ ง่ ผลกระทบต่อกำรลงทุน ดังกล่ำวผูล้ งทุนอำจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมำก)

Source: Principal as of 31 July 2020
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คำเตือน:ผูล้ งทุนควรทำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ (กองทุน) เงือ่ นไข ผลตอบแทนและควำมเสีย่ งก่อนตัดสินใจลงทุน/กองทุนมีนโยบำยลงทุนในต่ำงประเทศ ผูล้ งทุนอำจจะขำดทุนหรือได้รบั กำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่ น/หรือได้รบั เงินคืนต่ำ
กว่ำเงินทุนเริม่ แรกได้/บริษทั จัดกำรใช้สญ
ั ญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำเพือ่ เป็ นเครื่องมือในกำรป้ องกันควำมเสีย่ งด้ำนอัตรำแลกเปลีย่ นของกองทุน (Hedging) ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั กำรกองทุน/ผูล้ งทุนควรศึกษำผลกำรดำเนินงำนของหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิดของกองทุนได้ท่ี https://www.principal.th/th/mutual-fundth/ผลกำรดำเนินงำนในอดีตมิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต/ เอกสำรกำรวัดผลกำรดำเนินงำนของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทำขึน้ ตำมมำตรฐำนกำร
วัดผลกำรดำเนินงำนของสมำคมบริษทั จัดกำรลงทุน

ประเภท: กองทุนอสังหำฯ REITs รวมถึงสินทรัพย์ในกลุ่มโครงสร้ำงพืน้ ฐำน และสำมำรถลงทุนในหุน้ ได้
(ป้ องกันควำมเสีย่ งจำกอัตรำแลกเปลีย่ นตำมดุลยพินิจของผูจ้ ดั กำรกองทุน)

จุดเด่นและกลยุทธ์ในการลงทุน
• เน้นลงทุนในสินทรัพย์กลุม่ กองทุนอสังหำฯ โดยจะเป็ นกำรขยำยขอบเขตกำรลงทุน
ไปมำกกว่ำสินทรัพย์ทจ่ี ดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ไทยและสิงคโปร์ เน้นหลักๆ
ทีก่ ำรลงทุนใน REITs ในภูมภิ ำคเอเชีย (และออสเตรเลีย)

• เหนือกว่ำด้วยควำมยืดหยุน่ ในกำรปรับสัดส่วนทัง้ ในด้ำนของประเทศทีล่ งทุน และ
สินทรัพย์ทล่ี งทุน
• REITs เป็ นสินทรัพย์ทเ่ี หมำะลงทุนในภำวะดอกเบีย้ โลกทีย่ งั มีแนวโน้มต่ำต่อเนื่อง

คำเตือน: ผูล้ งทุนควรทำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ (กองทุน) เงือ่ นไข ผลตอบแทน และควำมเสีย่ งก่อนตัดสินใจลงทุน/เนื่องจำกองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ และ/หรือทรัสต์เพือ่ กำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้ำงพืน้ ฐำน ซึง่ กองทุนดังกล่ำวมี
ควำมเสีย่ งในลักษณะเดียวกับกำรลงทุนในธุรกิจอสังหำริมทรัพย์หรือโครงสร้ำงพืน้ ฐำนโดยตรง เช่น ควำมเสีย่ งจำกควำมผันแปรของค่ำเช่ำและอัตรำกำรเช่ำ กำรเพิม่ ขึน้ ของภำษีทรัพย์สนิ กำรเปลีย่ นแปลงของกฎหมำยหรือกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง ควำมเสีย่ งด้ำนสิง่ แวดล้อม ควำมเสีย่ งจำกภัยธรรมชำติ ค่ำเสีอ่ มรำ
คำของอำคำรเมือ่ เวลำผ่ำนไป และกำรเพิม่ ขึน้ ของอัตรำดอกเบีย้ เป็ นต้น รวมถึงควำมเสีย่ งจำกกำรกระจุกตัวอำจทำให้มคี วำมผันผวนมำกกว่ำกำรลงทุนทีก่ ระจำยกำรลงทุนในหลำยอุตสำหกรรม/กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศแถบเอเชีย ผูล้ งทุนจึงควรพิจำรณำกำรกระจำยควำมเสีย่ งของพอร์ตกำรลงุทน
โดยรวมของตนเองด้วย/กองทุนมีนโยบำยลงทุนในต่ำงประเทศ กองทุนอำจมีควำมเสีย่ งด้ำนอัตรำแลกเปลีย่ น ผูล้ งทุนอำจขำดทุนหรือได้รบั กำไร จำกอัตรำแลกเปลีย่ น/หรือได้รบั เงินคืนต่ำกว่ำทุนเริม่ แรกได้ /กองทุนนี้มกี ำรลงทุนในต่ำงประเทศบำงส่วนซึง่ จะไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
14 กองทุนจึงมีควำมเสีย่ งจำกอัตรำแลกเปลีย่ นเงินตรำต่ำงประเทศ/บริษทั จัดกำรอำจลงทุนในสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำเพือ่ ป้ องกันควำมเสีย่ งจำกอัตรำแลกเปลีย่ น (Hedging) โดยขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษทั จัดกำร/ผลกำรดำเนินงำนในอดีตมิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต

Delegate
Responsibility

การเปลีย่ นแปลงที่จะเกิดขึน้ สาหรับกองทุน PRINCIPAL iPROPEN
• ความรับผิดชอบในการบริหาร REITs ในตลาดออสเตรเลีย ฮ่ องกง และ ญีป่ ุ่ น จะถูกถ่ ายโอนจาก
ทีมบริหารสินทรัพย์ ทางเลือกของ บลจ พรินซิเพิล ประเทศไทย ไปอยู่ภายใต้ ความรับผิดชอบของ
Principal Real Estate Investor ที่ประจาการอยู่ในทวีปเอเชีย และ ออสเตรเลีย
• คาดว่า Portfolio ของกองทุน PRINCIPAL iPROPEN จะได้ ประโยชน์ จากการลงทุนผ่านการ
บริหารงานจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความชานาญในแต่ ละภูมิภาคมากขึน้
• สาหรับแผนการลงทุนที่คาดว่านามาใช้ ในช่ วงแรกของการลงทุน คือการเน้ นวางกลยุทธ์ (สัดส่ วน
ในออสเตรเลีย ญีป่ ุ่ น และฮ่ องกง) ในลักษณะที่ Defensive มากขึน้
• โดยการถ่ ายโอนความรับผิดชอบในการบริหารสินทรัพย์ นี้ จะเริ่มมีผลบังคับใช้ ต้ังแต่ วนั ที่ 1
กันยายน 2020 เป็ นต้ นไป

• ทั้งนี้ ผู้จดั การกองทุนในประเทศไทยจะยังคงมีการติดต่ อประสานงานเพื่อรับข้ อมูลข่ าวสารกับ
ทางทีมงาน Principal Real Estate Investor เป็ นประจา และจะประเมินผลงานของ
ทีมงาน Principal Real Estate Investor ตามระยะเวลาที่เหมาะสม
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คำเตือน: ผูล้ งทุนควรทำควำมเข้ำใจลักษณะสิ นค้ำ (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และควำมเสี่ ยงก่อนตัดสิ นใจลงทุน/เนื่ องจำกองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหำริ มทรัพย์ และ/หรื อทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์ (REITs) และ/หรื อกองทุนรวมโครงสร้ำง
พื้นฐำน ซึ่งกองทุนดังกล่ำวมีควำมเสี่ ยงในลักษณะเดียวกับกำรลงทุนในธุรกิจอสังหำริ มทรัพย์หรื อโครงสร้ำงพื้นฐำนโดยตรง เช่น ควำมเสี่ ยงจำกควำมผันแปรของค่ำเช่ำและอัตรำกำรเช่ำ กำรเพิม่ ขึ้นของภำษีทรัพย์สิน กำรเปลี่ยนแปลงของกฎหมำยหรื อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ควำมเสี่ ยง
ด้ำนสิ่ งแวดล้อม ควำมเสี่ ยงจำกภัยธรรมชำติ ค่ำเสี่ อมรำคำของอำคำรเมื่อเวลำผ่ำนไป และกำรเพิ่มขึ้นของอัตรำดอกเบี้ย เป็ นต้น รวมถึงควำมเสี่ ยงจำกกำรกระจุกตัวอำจทำให้มีควำมผันผวนมำกกว่ำกำรลงทุนที่กระจำยกำรลงทุนในหลำยอุตสำหกรรม/กองทุนรวมนี้ ลงทุนกระจุกตัวใน
ประเทศแถบเอเชีย ผูล้ งทุนจึงควรพิจำรณำกำรกระจำยควำมเสี่ ยงของพอร์ตกำรลงุทนโดยรวมของตนเองด้วย/กองทุนมีนโยบำยลงทุนในต่ำงประเทศ กองทุนอำจมีควำมเสี่ ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน ผูล้ งทุนอำจขำดทุนหรื อได้รับกำไร จำกอัตรำแลกเปลี่ยน/หรื อได้รับเงินคืนต่ำกว่ำทุน
เริ่ มแรกได้ /กองทุนนี้มีกำรลงทุนในต่ำงประเทศบำงส่วนซึ่งจะไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนจึงมีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ/บริ ษทั จัดกำรอำจลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำเพื่อป้ องกันควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน (Hedging)
โดยขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริ ษทั จัดกำร/ผลกำรดำเนิ นงำนในอดีตมิได้เป็ นสิ่ งยืนยันถึงผลกำรดำเนิ นงำนในอนำคต

Principal Enhanced Property and Infrastructure Flex Income Fund

บริหารโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก พร้อมด้วยความร่วมมือกับทีม Principal ในระดับภูมิภาค
Collaboration with Principal Team
Janine Yoong, CFA
Portfolio Manager
Principal Global Real Estate
27 years experience

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

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

Credential

CFA Charterholder

CFA Level 2

CFA Charterholder

Years of
Experience

18

18

6

• M of Real Estate Management,
Royal Institute of Technology,
Sweden
• BBA, Chulalongkorn University
(2nd Class Honor)

• BA Econ (International Program),
Thammasat University

คำเตือน: ผูล้ งทุนควรทำควำมเข้ำใจลักษณะสิ นค้ำ (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และควำมเสี่ ยงก่อนตัดสิ นใจลงทุน/เนื่องจำกองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหำริ มทรัพย์ และ/หรื อทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์ (REITs) และ/หรื อกองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำน ซึ่งกองทุนดังกล่ำว
มีควำมเสี่ ยงในลักษณะเดียวกับกำรลงทุนในธุ รกิจอสังหำริ มทรัพย์หรื อโครงสร้ำงพื้นฐำนโดยตรง เช่น ควำมเสี่ ยงจำกควำมผันแปรของค่ำเช่ำและอัตรำกำรเช่ำ กำรเพิ่มขึ้นของภำษีทรัพย์สิน กำรเปลี่ยนแปลงของกฎหมำยหรื อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ควำมเสี่ ยงด้ำนสิ่ งแวดล้อม ควำมเสี่ ยงจำกภัยธรรมชำติ ค่ำ
เสี่ อมรำคำของอำคำรเมื่อเวลำผ่ำนไป และกำรเพิ่มขึ้นของอัตรำดอกเบี้ย เป็ นต้น รวมถึงควำมเสี่ ยงจำกกำรกระจุกตัวอำจทำให้มีควำมผันผวนมำกกว่ำกำรลงทุนที่กระจำยกำรลงทุนในหลำยอุตสำหกรรม/กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศแถบเอเชีย ผูล้ งทุนจึงควรพิจำรณำกำรกระจำยควำมเสี่ ยงของพอร์ต
กำรลงุทนโดยรวมของตนเองด้วย/กองทุนมีนโยบำยลงทุนในต่ำงประเทศ กองทุนอำจมีควำมเสี่ ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน ผูล้ งทุนอำจขำดทุนหรื อได้รับกำไร จำกอัตรำแลกเปลี่ยน/หรื อได้รับเงินคืนต่ำกว่ำทุนเริ่ มแรกได้ /กองทุนนี้มีกำรลงทุนในต่ำงประเทศบำงส่วนซึ่งจะไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุ ทธิ
ของกองทุน กองทุนจึงมีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ/บริ ษทั จัดกำรอำจลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำเพื่อป้องกันควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริ ษทั จัดกำร/ผลกำรดำเนินงำนในอดีตมิได้เป็ นสิ่ งยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต

ประเภท: กองทุนอสังหำฯ REITs รวมถึงสินทรัพย์ในกลุ่มโครงสร้ำงพืน้ ฐำน และสำมำรถลงทุนในหุน้ ได้
(ป้ องกันควำมเสีย่ งจำกอัตรำแลกเปลีย่ นตำมดุลยพินิจของผูจ้ ดั กำรกองทุน)

Source: Principal | Data as of 31 July 2020
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คำเตือน: ผูล้ งทุนควรทำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ (กองทุน) เงือ่ นไข ผลตอบแทน และควำมเสีย่ งก่อนตัดสินใจลงทุน/เนื่องจำกองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ และ/หรือทรัสต์เพือ่ กำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้ำงพืน้ ฐำน ซึง่ กองทุนดังกล่ำวมีควำมเสีย่ งใน
ลักษณะเดียวกับกำรลงทุนในธุรกิจอสังหำริมทรัพย์หรือโครงสร้ำงพืน้ ฐำนโดยตรง เช่น ควำมเสีย่ งจำกควำมผันแปรของค่ำเช่ำและอัตรำกำรเช่ำ กำรเพิม่ ขึน้ ของภำษี
ทรัพย์สนิ กำรเปลีย่ นแปลงของกฎหมำยหรือกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง ควำมเสีย่ งด้ำนสิง่ แวดล้อม ควำมเสีย่ งจำกภัยธรรมชำติ ค่ำเสีอ่ มรำคำของอำคำรเมือ่ เวลำผ่ำนไป
และกำรเพิม่ ขึน้ ของอัตรำดอกเบี้ย เป็ นต้น รวมถึงควำมเสีย่ งจำกกำรกระจุกตัวอำจทำให้มคี วำมผันผวนมำกกว่ำกำรลงทุนทีก่ ระจำยกำรลงทุนในหลำยอุตสำหกรรม/
กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศแถบเอเชีย
ผูล้ งทุนจึงควรพิจำรณำกำรกระจำยควำมเสีย่ งของพอร์ตกำรลงุทนโดยรวมของตนเองด้วย/กองทุนมีนโยบำย
ลงทุนในต่ำงประเทศ กองทุนอำจมีควำมเสีย่ งด้ำนอัตรำแลกเปลีย่ น ผูล้ งทุนอำจขำดทุนหรือได้รบั กำไร จำกอัตรำแลกเปลีย่ น/หรือได้รบั เงินคืนต่ำกว่ำทุนเริม่ แรกได้ /
กองทุนนี้มกี ำรลงทุนในต่ำงประเทศบำงส่วนซึง่ จะไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน กองทุนจึงมีควำมเสีย่ งจำกอัตรำแลกเปลีย่ นเงินตรำ
ต่ำงประเทศ/บริษทั จัดกำรอำจลงทุนในสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำเพือ่ ป้ องกันควำมเสีย่ งจำกอัตรำแลกเปลีย่ น (Hedging) โดยขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินจิ ของบริษทั จัดกำร/ผู้
ลงทุนควรศึกษำผลกำรดำเนินงำนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดของกองทุน ได้ท่ี https://www.principal.th/th/mutual-fundth/ผลกำรดำเนินงำนในอดีตมิได้เป็ นสิง่ ยืนยัน
ถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต

จุดเด่นและกลยุทธ์ในการลงทุนของกองทุนหลัก

การปรับตัวในช่วงที่ผา่ นมาและการวงกลยุทธ์การลงทุน ณ ปัจจุบนั

• ลงทุนด้วยกลยุทธ์ Barbell Portfolio ด้วยกำรถือหุน้ หรือ REITs ทีจ่ ำ่ ยเงินปั นผล
สูง พร้อมไปกับกำรลงทุนใน Growth Stocks โดยไม่ยดึ เกำะดัชนีอำ้ งอิง
• มี Broader Universe กำรลงทุน ครอบคลุมถึง Asia Pacific

• ในช่วงทีผ่ ำ่ นมำหลังกำรฟื้ นตัวทำงเศรษฐกิจมีแนวโน้มทีช่ ดั เจนขึน้ ทำงผูจ้ ดั กำร
กองทุนของกองทุนหลัก เริม่ วำง Position ของกำรลงทุนเพือ่ รับประโยชน์จำกกำร
Recovery มำกขึน้ เช่นกำรเพิม่ สัดส่วนกำรลงทุนในกลุม่ อุตสำหกรรมประเภท
Cyclical มำกขึน้ และมีกำรเพิม่ สัดส่วนใน อินเดีย ออสเตรเลีย จีน

• กองทุนมีประวัตผิ ลกำรดำเนินงำนในอดีตทีโ่ ดดเด่น ได้รบั กำรจัดอันดับ 5 ดำว
จำก Morningstar (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2020)

• ทัง้ นี้ ณ ปั จจุบนั ผูจ้ ดั กำรกองทุนยังเนกำรคัดเลือกหุน้ รำยตัว คุณภำพดี ทีม่ ี
โอกำสเป็ น Winners ในยุคหลัง COVID-19

5 ธีมการลงทุนย่อยหลังยุค COVID-19
• 5G และกำรปฏิรปู อุตสำหกรรมครัง้ ที่ 4
• กำรเร่งตัวของชีวติ ในรูปแบบออนไลน์

• โครงสร้ำงพืน้ ฐำนทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบ Digital
• Deglobalisation
• ยำนพำหนะไฟฟ้ ำ

ผูล้ งทุนควรทำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ (กองทุน) เงือ่ นไข ผลตอบแทนและควำมเสีย่ งก่อนตัดสินใจลงทุน / กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศฮ่องกง ผูล้ งทุนจึงควรพิจำรณำกำรกระจำยควำมเสีย่ งของพอร์ตกำรลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / กองทุนมีนโยบำยลงทุนใน
ต่ำงประเทศ ผูล้ งทุนอำจจะขำดทุนหรือได้รบั กำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่ น/หรือได้รบั เงินคืนต่ำกว่ำเงินทุนเริม่ แรกได้/บริษทั จัดกำรใช้สญ
ั ญำซื้อขำยล่วงหน้ำเพือ่ เป็ นเครือ่ งมือในกำรป้ องกันควำมเสีย่ งด้ำนอัตรำแลกเปลีย่ นของกองทุน (Hedging) ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั กำร
กองทุน/ ผลกำรดำเนินงำนในอดีตมิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต / Copyright @ 2020 บริษทั มอร์นิ่งสตำร์ รีเสริช์ ประเทศไทย สงวนลิขสิทธิ ข้อมูลทีป่ ระกอบในเอกสำรนี้ : (1) เป็ นกรรมสิทธิ ์ของบริษทั มอร์นิ่งสตำร์ และ/หรือ ผูใ้ ห้บริกำรข้อมูล (2) บริษทั ขอ
18 สงวนสิทธิ ์ในกำรทำซ้ำ หรือเผยแพร่ (3) บริษทั ขอสงวนสิทธิที์ จ่ ะไม่รบั ผิดชอบต่อควำมถูกต้อง ครบถ้วน และควำมเสียหำยต่ำงๆ ทีเ่ กิดขึน้ ทุกกรณีจำกกำรนำข้อมูลไปใช้อำ้ งอิง ผลกำรดำเนินงำนในอดีตมิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต

การลงทุนของกองทุนหลัก ณ วันที่ 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
ผูล้ งทุนควรทำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ (กองทุน) เงือ่ นไข ผลตอบแทนและควำมเสีย่ งก่อนตัดสินใจลงทุน / กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศฮ่องกง ผูล้ งทุนจึงควรพิจำรณำกำรกระจำยควำมเสีย่ งของพอร์ตกำรลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / กองทุนมีนโยบำยลงทุนใน
ต่ำงประเทศ ผูล้ งทุนอำจจะขำดทุนหรือได้รบั กำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่ น/หรือได้รบั เงินคืนต่ำกว่ำเงินทุนเริม่ แรกได้/บริษทั จัดกำรใช้สญ
ั ญำซื้อขำยล่วงหน้ำเพือ่ เป็ นเครือ่ งมือในกำรป้ องกันควำมเสีย่ งด้ำนอัตรำแลกเปลีย่ นของกองทุน (Hedging) ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั กำร
กองทุน/ ผลกำรดำเนินงำนในอดีตมิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต / Copyright @ 2020 บริษทั มอร์นิ่งสตำร์ รีเสริช์ ประเทศไทย สงวนลิขสิทธิ ข้อมูลทีป่ ระกอบในเอกสำรนี้ : (1) เป็ นกรรมสิทธิ ์ของบริษทั มอร์นิ่งสตำร์ และ/หรือ ผูใ้ ห้บริกำรข้อมูล (2) บริษทั ขอ
19 สงวนสิทธิ ์ในกำรทำซ้ำ หรือเผยแพร่ (3) บริษทั ขอสงวนสิทธิที์ จ่ ะไม่รบั ผิดชอบต่อควำมถูกต้อง ครบถ้วน และควำมเสียหำยต่ำงๆ ทีเ่ กิดขึน้ ทุกกรณีจำกกำรนำข้อมูลไปใช้อำ้ งอิง ผลกำรดำเนินงำนในอดีตมิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต

ประเภท: กองทุนหุน้ ต่ำงประเทศ ลงทุนใน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund (กองทุนหลัก)
(กองทุนป้ องกันควำมเสีย่ งจำกอัตรำแลกเปลีย่ นตำมดุลยพินิจของผูจ้ ดั กำรกองทุน)
ตัวอย่างหุ้นที่ลงทุนของกองทุนหลัก

Tencent บริษัทไอทีรายใหญ่ของจีน เจ้ำของ
แอพพิเคชัน่ Wechat, QQ, และเกมส์ช่อื ดังจำนวนมำก
ซึง่ มีผใู้ ช้งำนรวมกว่ำ 1000 ล้ำนรำย
Source: Principal as of 31 July 2020

Alibaba Group บริษัทประเภท Conglomerated firm
รำยใหญ่ของจีน ทีส่ ำมำรถจัดได้วำ่ อยูใ่ นกลุ่มธุรกิจข้ำม
ชำติ มี Platforms ซึง่ เป็ นทีร่ จู้ กั ทัวโลก
่
โดย Platforms
ที่นบั ว่าเป็ นที่ค้ นุ เคยในหมู่คนไทย ได้ แก่ Lazada และ
Alipay
Reliance Industries ธุรกิจข้ ามชาติ รายใหญ่ในอินเดีย
ที่เน้ นประกอบธุรกิจด้ านพลังงาน ปิ โตรเคมี สิ่งทอ
ทรัพยากรธรรมชาติ ค้ าปลีกและโทรคมนาคม
Source: Principal as of 31 July 2020
ผูล้ งทุนควรทำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ(กองทุน) เงือ่ นไข ผลตอบแทนและควำมเสีย่ งก่อนตัดสินใจลงทุน / กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศฮ่องกง ผูล้ งทุนจึงควรพิจำรณำกำรกระจำยควำมเสีย่ งของพอร์ตกำรลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / กองทุนมีนโยบำยลงทุนใน
ต่ำงประเทศ ผูล้ งทุนอำจจะขำดทุนหรือได้รบั กำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่ น/หรือได้รบั เงินคืนต่ำกว่ำเงินทุนเริม่ แรกได้/บริษทั จัดกำรใช้สญ
ั ญำซื้อขำยล่วงหน้ำเพือ่ เป็ นเครือ่ งมือในกำรป้ องกันควำมเสีย่ งด้ำนอัตรำแลกเปลีย่ นของกองทุน (Hedging) ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั กำร
20 กองทุน/ ผลกำรดำเนินงำนในอดีตมิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต

ประเภท: กองทุนหุน้ ต่ำงประเทศ ลงทุนใน Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (กองทุนหลัก)
(กองทุนป้ องกันควำมเสีย่ งจำกอัตรำแลกเปลีย่ นตำมดุลยพินิจของผูจ้ ดั กำรกองทุน)

จุดเด่นและกลยุทธ์ในการลงทุนของกองทุนหลัก
• เน้นลงทุนในธุรกิจคุณภำพดีทวโลกที
ั่
ม่ ศี กั ภำพในกำรแข่งขันสูง เป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั ประโยชน์ หรือผูอ้ ยูร่ อดในกระแสโลกำภิวตั น์ มีโอกำสเติบโตได้ดใี นอนำคต
• กองทุนมีประวัตผิ ลกำรดำเนินงำนในอดีตทีโ่ ดดเด่น ได้รบั กำรจัดอันดับ 5 ดำวจำก Morningstar ทัง้ Master Fund และ Feeder Fund (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2020)
การปรับตัวในช่วง COVID-19
ในช่วงของกำรระบำดของโรค COVID-19 ผูบ้ ริโภคและธุรกิจทัวโลกถู
่
กกระตุน้ ให้มกี ำร
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมหลำยๆ อย่ำง รวมถึงกำรพึง่ พึงเทคโนโลยี และ แพลตฟอร์มต่ำงๆ
ในรูปแบบออนไลน์มำกขึน้ ดังนัน้ จึงอำจมองได้วำ่ กำรระบำดของโรค COVID-19 ถือเป็ น
หนึ่งในตัวเร่งปฏิกริยำสำคัญทีท่ ำให้ธุรกิจในกลุม่ ประเภท SaaS (Software as a
Service) หรือธุรกิจประเภท Platform ต่ำงๆ เช่น Amazon, Google, Meituan Dianping
(ธุรกิจสังอำหำรออนไลน์
่
) หรือแม้กระทังบริ
่ ษทั Platform ประเภท online conference
อย่ำง Zoom เอง กลำยเป็ นธุรกิจทีม่ แี นวโน้มกำรเติบโตอย่ำงก้ำวกระโดดทีช่ ดั เจนขึน้ ทัง้
นี้ในช่วงหลำยปื ทผ่ี ำ่ นมำ กองทุน Morgan Stanley Investment Funds Global
Opportunity Fund ก็ได้มสี ดั ส่วนกำรลงทุนในอุตสำหกรรมกลุม่ SaaS ทีค่ อ่ นข้ำงมำก
เพรำะเป็ นกลุม่ ธุรกิจทีเ่ ป็ นไปตำม Concept ของธุรกิจทีผ่ จู้ ดั กำรกองทุนให้ควำมสำคัญ
(Disruptive Change, ธุรกิจผูอ้ ยูร่ อด หรือเติบโตท่ำมกลำงกระแสโลกำภิวตั น์)

ตัวอย่างหุ้นที่ลงทุน

Foshan Haitian บริษทั มหำชนของจีนทีผ่ ลิตซอสและเครือ่ งปรุงรส
และเป็ นผูผ้ ลิตซอสถัวเหลื
่ องรำยใหญ่ทส่ี ุดในโลก

Mastercard ผูน้ ำระบบบัตรเครดิด และวิธกี ำรจ่ำยเงินแบบไม่ตอ้ ง
ใช้เงินสด เติบโดไปพร้อมกับกระแสสังคมแบบ Cashless Society
Meituan Dianping แพลตฟอร์มออนไลน์ดำ้ นไลฟ์ สไตล์อนั ดับ 1 ของ
ชำวจีน ผูใ้ ช้งำนสำมำรถอ่ำนรีววิ สังสิ
่ นค้ำ หรือแม้กระทังสั
่ งอำหำร
่
แบบออนไลน์ได้กบั แพลตฟอร์มของทำงบริษทั

ผูล้ งทุนควรทำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ (กองทุน) เงือ่ นไข ผลตอบแทน และควำมเสีย่ งก่อนตัดสินใจลงทุน / กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวนประเทศสหรัฐอเมริกำ ผูล้ งทุนจึงควรพิจำรณำรกระจำยควำมเสีย่ งของพอร์ตกำรลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / กองทุนมีนโยบำยลงทุนใน
ต่ำงประเทศ กองทุนอำจมีควำมเสีย่ งด้ำนอัตรำแลกเปลีย่ น ผูล้ งทุนอำจขำดทุนหรือได้รบั กำไร จำกอัตรำแลกเปลีย่ น/หรือได้รบั เงินคืนต่ำกว่ำทุนเริม่ แรกได้ / บริษทั จัดกำรใช้สญ
ั ญำซื้อขำยล่วงหน้ำเพือ่ เป็ นเครือ่ งมือในกำรป้ องกัน ควำมเสีย่ งด้ำนอัตรำแลกเปลีย่ นของกองทุน
(Hedging) ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั กำรกองทุน/ผลกำรดำเนินงำนในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต / Copyright @ 2020 บริษทั มอร์นิ่งสตำร์ รีเสริช์ ประเทศไทย สงวนลิขสิทธิ ข้อมูลทีป่ ระกอบในเอกสำรนี้ : (1) เป็ นกรรมสิทธิ ์ของบริษทั
21 มอร์นิ่งสตำร์ และ/หรือ ผูใ้ ห้บริกำรข้อมูล (2) บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรทำซ้ำ หรือเผยแพร่ (3) บริษทั ขอสงวนสิทธิที์ จ่ ะไม่รบั ผิดชอบต่อควำมถูกต้อง ครบถ้วน และควำมเสียหำยต่ำงๆ ทีเ่ กิดขึน้ ทุกกรณีจำกกำรนำข้อมูลไปใช้อำ้ งอิง ผลกำรดำเนินงำนในอดีตมิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผล
กำรดำเนินงำนในอนำคต

ประเภท: กองทุนหุน้ ต่ำงประเทศ ลงทุนใน Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (กองทุนหลัก)
(กองทุนป้ องกันควำมเสีย่ งจำกอัตรำแลกเปลีย่ นตำมดุลยพินิจของผูจ้ ดั กำรกองทุน)

Master fund portfolio

Source: Morgan Stanley | Data as of 31 July 2020

ผลการดาเนิ นงานย้อนหลังของ Feeder Fund

Source: Principal | Data as of 30 June 2020

Source: Morgan Stanley, as of August 2020
ผูล้ งทุนควรทำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ (กองทุน) เงือ่ นไข ผลตอบแทน และควำมเสีย่ งก่อนตัดสินใจลงทุน / กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวนประเทศสหรัฐอเมริกำ ผูล้ งทุนจึงควรพิจำรณำรกระจำยควำมเสีย่ งของพอร์ตกำรลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / กองทุนมีนโยบำยลงทุนใน
ต่ำงประเทศ กองทุนอำจมีควำมเสีย่ งด้ำนอัตรำแลกเปลีย่ น ผูล้ งทุนอำจขำดทุนหรือได้รบั กำไร จำกอัตรำแลกเปลีย่ น/หรือได้รบั เงินคืนต่ำกว่ำทุนเริม่ แรกได้ / บริษทั จัดกำรใช้สญ
ั ญำซื้อขำยล่วงหน้ำเพือ่ เป็ นเครือ่ งมือในกำรป้ องกัน ควำมเสีย่ งด้ำนอัตรำแลกเปลีย่ นของกองทุน
(Hedging)
ขึ
น
้
อยู
ก
่
บ
ั
ดุ
ล
ยพิ
น
จ
ิ
ของผู
จ
้
ด
ั
กำรกองทุ
น
/ผลกำรด
ำเนิ
น
งำนในอดี
ต
ของกองทุ
น
รวม
มิ
ไ
ด้
เ
ป็
น
สิ
ง
่
ยื
น
ยั
น
ถึ
ง
ผลกำรด
ำเนิ
น
งำนในอนำคต/
ผู
ล
้
งทุ
น
ควรศึ
ก
ษำผลกำรด
ำเนิ
น
งำนของหน่
วยลงทุนแต่ละชนิดของกองทุนใน https://www.principal.th/th/mutual-fundth ก่อนตัดสินใจ
22
ลงทุน

Contributors/ Detractors และผลประกอบกำรของ TOP 10 Holdings ไตรมำส 2

Contributors 2Q20
Amazon
Zoom
ServiceNow

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

Source: Morgan Stanley, Bloomberg, as of August 2020
ผูล้ งทุนควรทำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ (กองทุน) เงือ่ นไข ผลตอบแทน และควำมเสีย่ งก่อนตัดสินใจลงทุน / กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวนประเทศสหรัฐอเมริกำ ผูล้ งทุนจึงควรพิจำรณำรกระจำยควำมเสีย่ งของพอร์ตกำรลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / กองทุนมีนโยบำยลงทุนใน
ต่ำงประเทศ กองทุนอำจมีควำมเสีย่ งด้ำนอัตรำแลกเปลีย่ น ผูล้ งทุนอำจขำดทุนหรือได้รบั กำไร จำกอัตรำแลกเปลีย่ น/หรือได้รบั เงินคืนต่ำกว่ำทุนเริม่ แรกได้ / บริษทั จัดกำรใช้สญ
ั ญำซื้อขำยล่วงหน้ำเพือ่ เป็ นเครือ่ งมือในกำรป้ องกัน ควำมเสีย่ งด้ำนอัตรำแลกเปลีย่ นของกองทุน
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วยลงทุนแต่ละชนิดของกองทุนใน https://www.principal.th/th/mutual-fundth ก่อนตัดสินใจ
23
ลงทุน

24

ผูล้ งทุนควรทำควำมเข้ำใจลักษณะสิ นค้ำ (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และควำมเสี่ ยงก่อนตัดสิ นใจลงทุน / กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริ กำ ผูล้ งทุนจึงควรพิจำรณำรกระจำยควำมเสี่ ยงของพอร์ตกำรลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย /กองทุนหลักมี
กำรกระจุกตัวในกลุ่มเทคโนโลยี (Information Technology Sector) ซึ่งมีควำมเสี่ ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค และควำมล้ำสมัยของสิ นค้ำ ดังนั้น หำกมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อกำรลงทุนดังกล่ำวผูล้ งทุนอำจสูญเสี ยเงินลงทุนจำนวนมำก และอำจมี
ควำมเสี่ ยงและควำมผันผวนของรำคำสูงกว่ำกองทุนรวมทัว่ ไปที่มีกำรกระจำยหลำยอุตสำหกรรม/กอง PRINCIPAL GEDTECH มีนโยบำยลงทุนใน Master Fund ต่ำงประเทศ บริ ษทั จัดกำรอำจลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) เพื่อป้องกันควำมเสี่ ยงที่
เกี่ยวข้องกับอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำที่อำจเกิดขึ้นได้จำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศตำมควำมเหมำะสมและสภำวกำรณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั กำรกองทุนเห็นเหมำะสม จึงอำจยังมีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู่ ซึ่ งอำจทำให้ผลู ้ งทุนได้รับผล
ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนหรื อได้รับเงินคืนต่ำกว่ำเงินลงทุนเริ่ มแรกได้ อีกทั้ง กำรทำธุรกรรมป้ องกันควำมเสี่ ยงอำจมีตน้ ทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจำกต้นทุนที่เพิ่มขึ้น/ผลกำรดำเนินงำนในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็ นสิ่ งยืนยันถึงผลกำร
ดำเนินงำนในอนำคต/ผูล้ งทุนควรศึกษำผลกำรดำเนิ นงำนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิ ดของกองทุนในhttps://www.principal.th/th/mutual-fundth ก่อนตัดสิ นใจลงทุน

Master Fund - Portfolio Allocation

ผูล้ งทุนควรทำควำมเข้ำใจลักษณะสิ นค้ำ (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และควำมเสี่ ยงก่อนตัดสิ นใจลงทุน / กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริ กำ ผูล้ งทุนจึงควรพิจำรณำรกระจำยควำมเสี่ ยงของพอร์ตกำรลงทุน
Source: Credit Suisse, as of July 2020 โดยรวมของตนเองด้วย /กองทุนหลักมีกำรกระจุกตัวในกลุ่มเทคโนโลยี (Information Technology Sector) ซึ่ งมีควำมเสี่ ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค และควำมล้ำสมัยของสิ นค้ำ ดังนั้น หำกมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบ
ต่อกำรลงทุนดังกล่ำวผูล้ งทุนอำจสูญเสี ยเงินลงทุนจำนวนมำก และอำจมีควำมเสี่ ยงและควำมผันผวนของรำคำสู งกว่ำกองทุนรวมทัว่ ไปที่มีกำรกระจำยหลำยอุตสำหกรรม/กอง PRINCIPAL GEDTECH มีนโยบำยลงทุนใน Master
Fund ต่ำงประเทศ บริ ษทั จัดกำรอำจลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) เพื่อป้องกันควำมเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำที่อำจเกิดขึ้นได้จำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศตำมควำมเหมำะสมและสภำวกำรณ์ในแต่ละ
ขณะขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั กำรกองทุนเห็นเหมำะสม จึงอำจยังมีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู่ ซึ่งอำจทำให้ผลู ้ งทุนได้รับผลขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนหรื อได้รับเงินคืนต่ำกว่ำเงินลงทุนเริ่ มแรกได้ อีกทั้ง กำรทำ
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ธุรกรรมป้องกันควำมเสี่ ยงอำจมีตน้ ทุน ซึ่ งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจำกต้นทุนที่เพิ่มขึ้น/ผลกำรดำเนิ นงำนในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็ นสิ่ งยืนยันถึงผลกำรดำเนิ นงำนในอนำคต/ผูล้ งทุนควรศึกษำผลกำร

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

Contributors (2Q20)

Detractor (2Q20)

Chegg
2U
UT Group
Youdao

Cornerstone On Demand
CAE
Pearson and Learning
Technologies Group

Source: Credit Suisse, Bloomberg, as of August 2020
ผูล้ งทุนควรทำควำมเข้ำใจลักษณะสิ นค้ำ (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และควำมเสี่ ยงก่อนตัดสิ นใจลงทุน / กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริ กำ ผูล้ งทุนจึงควรพิจำรณำรกระจำยควำมเสี่ ยงของพอร์ตกำรลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย /กองทุนหลักมีกำรกระจุกตัวในกลุ่มเทคโนโลยี
(Information Technology Sector) ซึ่ งมีควำมเสี่ ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค และควำมล้ำสมัยของสิ นค้ำ ดังนั้น หำกมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อกำรลงทุนดังกล่ำวผูล้ งทุนอำจสูญเสี ยเงินลงทุนจำนวนมำก และอำจมีควำมเสี่ ยงและควำมผันผวนของรำคำสู งกว่ำกองทุนรวมทัว่ ไปที่มีกำร
กระจำยหลำยอุตสำหกรรม/กอง PRINCIPAL GEDTECH มีนโยบำยลงทุนใน Master Fund ต่ำงประเทศ บริ ษทั จัดกำรอำจลงทุนในสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) เพื่อป้ องกันควำมเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำที่อำจเกิดขึ้นได้จำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศตำมควำมเหมำะสมและ
สภำวกำรณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั กำรกองทุนเห็นเหมำะสม จึงอำจยังมีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู่ ซึ่ งอำจทำให้ผลู ้ งทุนได้รับผลขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนหรื อได้รับเงินคืนต่ำกว่ำเงินลงทุนเริ่ มแรกได้ อีกทั้ง กำรทำธุรกรรมป้ องกันควำมเสี่ ยงอำจมีตน้ ทุน ซึ่งทำให้
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ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจำกต้นทุนที่เพิ่มขึ้น/ผลกำรดำเนิ นงำนในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็ นสิ่ งยืนยันถึงผลกำรดำเนิ นงำนในอนำคต/ผูล้ งทุนควรศึกษำผลกำรดำเนิ นงำนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิ ดของกองทุนในhttps://www.principal.th/th/mutual-fundth ก่อนตัดสิ นใจลงทุน

ติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
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ข้อสงวนสิ ทธิ์ และคาเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุน
1. บริษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษทั จัดกำร”) จัดทำเอกสำรฉบับนี้ขน้ึ เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรเผยแพร่ขอ้ มูลเป็ น กำรทัวไป
่ โดยไม่มุ่งหมำยให้ถอื เป็ นคำเสนอหรือกำรเชิญชวนให้
บุคคลใดทำกำรซื้อ และ/หรือ ขำยผลิตภัณฑ์ด้ำนกำรลงทุนประเภทต่ำง ๆ ตำมที่ปรำกฏในในเอกสำรฉบับนี้ และไม่ถอื เป็ นกำรให้คำปรึกษำหรือคำแนะนำเกี่ยวกับกำรทำธุ รกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ดำ้ นกำรลงทุนของบริษทั ต่ำง ๆ ตำมทีร่ ะบุไว้ในเอกสำรนี้แต่อย่ำงใด
2. แม้บริษทั จัดกำรจะได้ใช้ควำมระมัดระวังตำมสมควรเพื่อให้ขอ้ มูล ดังกล่ำวมีควำมถูกต้องและตรงกับวัตถุประสงค์ของกำรจัดทำเอกสำรนี้ บริ ษทั จัดกำรและพนักงำนของบริษทั จัดกำรไม่มคี วำมรับผิด
และจะไม่รบั ผิดสำหรับควำมผิดพลำด ของข้อมูลใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำม รวมทัง้ จะไม่รบั ผิดสำหรับกำรกระทำใด ๆ ทีเ่ กิดขึ้ นบนพืน้ ฐำนของควำมเห็นหรือข้อมูลทีป่ รำกฏอยู่ในเอกสำร
ฉบับนี้ บริษทั จัดกำรไม่ได้ให้คำรับรองหรือรับประกัน ไม่ว่ำโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยำย เกี่ยวกับควำมถูกต้อง แม่นยำ น่ ำเชื่อถือ ทันต่ อเหตุกำรณ์ หรือควำมสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่ำวในกรณีใด ๆ
ทัง้ สิน้
3. บริษทั จัดกำรขอปฏิเสธควำมรับผิดทัง้ ปวงที่เกิดหรืออำจเกิดขึน้ ในทุกกรณี ทัง้ นี้ ควำมเห็น บทวิเครำะห์หรือกำรคำดคะเนต่ำง ๆ เกี่ยวกั บเหตุกำรณ์หรือผลกำรดำเนิ นงำนในอนำคตที่ปรำกฏใน
เอกสำรนี้ ไม่ถอื เป็ นเครือ่ งยืนยันและอำจแตกต่ำงจำกเหตุกำรณ์หรือผลประกอบกำรทีเ่ กิดขึน้ จริงได้
4. สำหรับนักลงทุนทีต่ อ้ งกำรทรำบข้อมูลหรือรำยละเอียดเพิม่ เติม สำมำรถติดต่อบริษทั จัดกำรหรือผูด้ ำเนินกำรขำยทีท่ ่ำนใช้บริกำร
5. บริษทั จัดกำรขอสงวนสิทธิ ์ในข้อมูลทีป่ รำกฏในเอกสำรนี้โดยห้ำมมิให้ผใู้ ดเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียนแบบ อ้ำงอิง ไม่ว่ำทัง้ หมดหรือบำงส่วน หรือใช้วธิ กี ำรใดก็ตำม เว้นแต่จะได้รบั อนุ ญำต
ล่วงหน้ำจำกบริษทั จัดกำรเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรก่อน นอกจำกนัน้ บริษทั จัดกำรขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะทำกำรแก้ไข ปรับปรุง เปลีย่ นแปลง หรือเพิม่ เติมข้อควำมใด ๆ ในเอกสำรนี้ได้ตำมทีบ่ ริษทั จัดกำรจะ
เห็นสมควร โดยไม่จำเป็ นต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำแต่อย่ำงใด
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ผูล้ งทุนควรทำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ (กองทุน) เงือ่ นไข ผลตอบแทน และควำมเสีย่ งก่อนตัดสินใจลงทุน

