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ตวัเลขผูต้ดิเชือ้รายวนัใน Europe สงูกวา่ชว่ง 1st Wave แต่อตัราการ
เสยีชวีติยงัอยูใ่นระดบัต ่ากวา่มาก

New Confirmed Cases of COVID-19

New Deaths attributed to COVID-19

ม ีVaccine ในขัน้ทดลองมากกวา่ 170 รายการ แต่มบีางรายทีป่ระกาศหยดุ
เพราะพบ Side Effect 

Source: the Guardian and NYTimes, Data as of 14 Oct 2020



Thailand 

Source: Gstatic, Data as of 16 Oct 2020

Singapore US





5

จดุเด่นและกลยทุธใ์นการลงทนุ 
• เน้นลงทุนในสนิทรพัยก์ลุม่กองทุนอสงัหาฯ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทยและสงิคโปรเ์ป็นหลกั
• สนิทรพัยก์ลุม่กองทุนอสงัหาฯ/ REITs ทีเ่น้นลงทุนมรีายไดใ้นรปูแบบคา่เชา่ทีเ่ป็นสญัญา มคีวามมัน่คงทางรายได ้และเหมาะลงทุนในภาวะดอกเบีย้ทีม่แีนวโน้มต ่าต่อเน่ือง 
• เน้นกลยทุธล์งทุนแบบเลอืกสนิทรพัยร์ายตวั ท าใหม้โีอกาสเขา้ถงึ REITs ทีม่พีืน้ฐานด ีโอกาสเตบิโตในอนาคต และราคาเหมาะสม โดยปัจจุบนัเน้นการลงทุนในกลุม่ Industrial 

เชน่ Data Centre, Business Park และ Logistic ซึง่เป็นกลุม่อุตสาหกรรมทีม่แีนวโน้มทีจ่ะไดร้บัประโยชน์ระยะยาวจากการเตบิโตของพฤตกิรรมออนไลน์ และกลุม่สนิทรพัย์
ประเภทโครงสรา้งพืน้ฐาน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ธุรกจิเสาสญัญาณ และ Fiber Optic

(กองทุนน้ีลงทุนกระจุกตวัในกลุ่มอตุสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย ์(Property Sector Fund) ดงันัน้หากมปัีจจยัลบทีส่ง่ผลกระทบต่อการลงทุน ดงักล่าวผูล้งทุนอาจสญูเสยีเงนิลงทุนจ านวนมาก)

ค าเตอืน:ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน/กองทุนมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ ผูล้งทุนอาจจะขาดทุนหรอืไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนื
ต ่ากว่าเงนิทุนเริม่แรกได/้บรษิทัจดัการใชส้ญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมอืในการป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นของกองทุน (Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทนุ /ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่
ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต

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

MLT บรหิารสนิทรพัยป์ระเภท Logistic Properties ซึง่เป็นกลุม่
อุตสาหกรรมทีเ่ตบิโตไปพรอ้มกระแส e-commerce มสีนิทรพัย์
ภายใตก้ารบรหิาร S$ 8.9 Billion กระจายตวั 8 ประเทศใน
ภมูภิาคเอเชยี และมอีตัราการเชา่ทีย่งัคงสงูถงึ 98%

ตวัอย่างทรพัยสิ์นหุ้นท่ีลงทนุ

Source: Principal as of 30 Sep 2020
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(กองทุนน้ีลงทุนกระจุกตวัในกลุ่มอตุสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย ์(Property Sector Fund) ดงันัน้หากมปัีจจยัลบทีส่ง่ผลกระทบต่อการลงทุน ดงักล่าวผูล้งทุนอาจสญูเสยีเงนิลงทุนจ านวนมาก)

Source: Principal as of 30 Sep 2020

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

Source: Principal | Data as of 30 Sep 2020

ค าเตอืน: ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน/เน่ืองจากกองทุนเน้น
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์และ/หรอืทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์(REITs) และ/หรอืกองทุนรวม
โครงสรา้งพืน้ฐาน ซึง่กองทุนดงักล่าวมคีวามเสีย่งในลกัษณะเดยีวกบัการลงทุนในธุรกจิอสงัหารมิทรพัยห์รอืโครงสรา้งพืน้ฐานโดยตรง เช่น 
ความเสีย่งจากความผนัแปรของคา่เช่าและอตัราการเช่า การเพิม่ขึน้ของภาษทีรพัยส์นิ การเปลีย่นแปลงของกฎหมายหรอืกฎระเบยีบที่
เกีย่วขอ้ง ความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้ม ความเสีย่งจากภยัธรรมชาต ิคา่เสีอ่มราคาของอาคารเมื่อเวลาผา่นไป และการเพิม่ขึน้ของอตัรา
ดอกเบีย้ เป็นตน้ รวมถงึความเสีย่งจากการกระจุกตวัอาจท าใหม้คีวามผนัผวนมากกว่าการลงทุนที่กระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม/
กองทุนรวมน้ีลงทุนกระจกุตวัในประเทศแถบเอเชยี ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเอง
ดว้ย/กองทุนมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมคีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ผูล้งทุนอาจขาดทุนหรอืไดร้บัก าไร จากอตัรา
แลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากวา่ทุนเริม่แรกได ้/กองทุนน้ีมกีารลงทุนในต่างประเทศบางสว่นซึง่จะไมเ่กนิรอ้ยละ 79 ของมลูคา่ทรพัยส์นิ
สทุธขิองกองทุน กองทุนจงึมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ/บรษิทัจดัการอาจลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อ
ป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (Hedging) โดยขึน้อยูก่บัดลุยพนิิจของบรษิทัจดัการ/ผูล้งทุนควรศกึษาผลการด าเนินงานของหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิดของกองทุน ไดท้ี ่https://www.principal.th/th/mutual-fundth/ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการ
ด าเนินงานในอนาคต

จดุเด่นและกลยทุธใ์นการลงทุน 
• เน้นลงทนุในสนิทรพัยก์ลุ่มกองทนุอสงัหาฯ โดยจะเป็นการขยายขอบเขตการลงทนุ

ไปมากกวา่สนิทรพัยท์ีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยไ์ทยและสงิคโปร ์เน้นหลกัๆ ที่
การลงทนุใน REITs ในภมูภิาคเอเชยี (และออสเตรเลยี)

• เหนือกวา่ดว้ยความยดืหยุน่ในการปรบัสดัสว่นทัง้ในดา้นของประเทศทีล่งทนุ และ
สนิทรพัยท์ีล่งทนุ

• REITs เป็นสนิทรพัยท์ีเ่หมาะลงทนุในภาวะดอกเบีย้โลกทีย่งัมแีนวโน้มต ่าต่อเนื่อง 

Source: Principal | Data as of 30 Sep 2020
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ประเภท: กองทุนอสงัหาฯ REITs รวมถงึสนิทรพัยใ์นกลุ่มโครงสรา้งพืน้ฐาน และสามารถลงทุนในหุน้ได้
(ป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน)

Source: Principal | Data as of 31 Aug 2020 Source: Principal | Data as of 30 Sep 2020

การถ่ายโอนอ านาจการบรหิาร REITs ในฝัง่ฮ่องกง ญีปุ่่ น 
และอสตรเลยีใหแ้ก่ผูเ้ชีย่วชาญในภูมภิาคเป็นผูดู้แลและบรหิาร
เพิม่โอกาสในการลงทุน REITs ในกลุ่มอุตสาหกรรมทีม่แีนวโน้ม
เตบิโตไปพรอ้มกบัโลกยุคใหมไ่ดอ้ย่างตรงจุดมากขึน้ 

ค าเตอืน: ผูล้งทนุควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ (กองทนุ) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสีย่งกอ่นตดัสนิใจลงทนุ/เนื่องจากกองทนุเน้นลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมออตัรากสงัหารมิทรพัย ์และ/หรอืทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์(REITs) และ/หรอืกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน 
ซึง่กองทนุดงักล่าวมคีวามเสีย่งในลกัษณะเดยีวกบัการลงทนุในธรุกจิอสงัหารมิทรพัยห์รอืโครงสรา้งพืน้ฐานโดยตรง เชน่ ความเสีย่งจากความผนัแปรของค่าเชา่และารเชา่ การเพิม่ขึน้ของภาษทีรพัยส์นิ การเปลีย่นแปลงของกฎหมายหรอืกฎระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้ง ความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้ม ความ
เสีย่งจากภยัธรรมชาต ิค่าเสีอ่มราคาของอาคารเมือ่เวลาผา่นไป และการเพิม่ขึน้ของอตัราดอกเบีย้ เป็นตน้ รวมถงึความเสีย่งจากการกระจุกตวัอาจท าใหม้คีวามผนัผวนมากกวา่การลงทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลายอตุสาหกรรม/กองทนุรวมนี้ลงทนุกระจกุตวัในประเทศแถบเอเชยี ผูล้งทนุจงึควร
พจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย/กองทนุมนีโยบายลงทนุในตา่งประเทศ กองทนุอาจมคีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ผูล้งทนุอาจขาดทนุหรอืไดร้บัก าไร จากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากวา่ทนุเริม่แรกได ้/กองทนุนี้มกีารลงทนุในตา่งประเทศ
บางส่วนซึง่จะไมเ่กนิรอ้ยละ 79 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุ กองทนุจงึมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ/บรษิทัจดัการอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพื่อป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (Hedging) โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ/ผูล้งทนุควร
ศกึษาผลการด าเนนิงานของหน่วยลงทนุแต่ละชนิดของกองทนุ ไดท้ี ่https://www.principal.th/th/mutual-fundth/ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต
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• ลงทุนดว้ยกลยทุธ ์Barbell Portfolio ดว้ยการถอืหุน้
หรอื REITs ทีจ่า่ยเงนิปันผลสงู พรอ้มไปกบัการลงทุน
ใน Growth Stocks โดยไมย่ดึเกาะดชันีอา้งองิ

• ม ีBroader Universe การลงทุน ครอบคลุมถงึ Asia 
Pacific  

• กองทุนมปีระวตัผิลการด าเนินงานในอดตีทีโ่ดดเด่น

Fund of Funds ลงทุนในกองทุนหลกัท่ี
เน้นลงทุนในหุ้นจีน

Feeder Fund ลงทุนในกองทุนหลกั
Principal Asia Pacific Dynamic 
Income Fund ซ่ึง

• รวมรวมกองทุนหุน้จนีศกัยภาพสงูไวใ้นทีเ่ดยีว
• ปรบัสดัส่วนตามสภาวะแวดลอ้มแบบ Active 

Management ลดผลกระทบจากความเสีย่งขาลง เพิม่
ศกัยภาพการสรา้งผลตอบแทนทีด่ใีนระยะยาว

เน้นลงทุนตรงในหุ้นรายตวั/ETF ซ่ึงจด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยเ์วียดนาม

• คดัเลอืกหลกัทรพัยค์ุณภาพสงูโดยทมีบรหิารกองทุน
ตราสารทุนของ บลจ. พรนิซเิพลิ

• ทมีบรหิารกองทุนทีป่ระกอบดว้ยทัง้ชาวไทย และ
เวยีดนาม พรอ้มแรงสนบัสนุนทางความคดิจากทมี
ผูจ้ดัการทีป่ระจ าประเทศอื่นๆในอาเซยีน

ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน / กอง PRINCIPAL APDI มกีองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศฮ่องกง ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่ง
ของพอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย / กอง PRINCIPAL CHEQ มกีองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศจนี ผูล้งทุนจงึควรพจิารณากระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย / กอง PRINCIPAL 
VNEQ ลงทุนกระจุกตวัในประเทศเวยีดนาม ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย / กองทุนมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ ผูล้งทุนอาจจะขาดทุนหรอืไดร้บัก าไรจากอตัรา
แลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าเงนิทุนเริม่แรกได/้บรษิทัจดัการใชส้ญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพือ่เป็นเครื่องมอืในการป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นของกองทุน (Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน/ ผลการ
ด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต
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จดุเด่นและกลยทุธใ์นการลงทนุของกองทนุหลกั
• ลงทุนดว้ยกลยทุธ ์Barbell Portfolio ดว้ยการถอืหุน้หรอื REITs ทีจ่า่ยเงนิปันผลสงู

พรอ้มไปกบัการลงทุนใน Growth Stocks โดยไมย่ดึเกาะดชันีอา้งองิ
• ปรบัสดัส่วนการลงทนุใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ตลาดในแต่ละขณะ (Dynamic)
• ม ีBroader Universe การลงทุน ครอบคลุมถงึ Asia Pacific สร้างโอกาสลงทนุในหุ้น

คณุภาพท่ีมีศกัยภาพเติบโตไปพร้อมกบั Megatrend เชน่ E-commerce, Online 
Learning, พลงังานสะอาด ฯลฯ  

• กองทุน Feeder Fund มีประวติัผลการด าเนินงานในอดีตท่ีโดดเด่น สามารถสรา้ง
ผลตอบแทนเฉลีย่นบัแต่จดัตัง้กองทุนได ้8.32% เมื่อเทยีบกบัดชันีอา้งองิที ่4.91%
(Source: Principal | Data as of 30 Sep 2020)

ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ (กองทุน) เงือ่นไข ผลตอบแทนและความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน / กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศฮ่องกง ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย / กองทนุมนีโยบายลงทุนใน
ต่างประเทศ ผูล้งทุนอาจจะขาดทุนหรอืไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าเงนิทุนเริม่แรกได/้บรษิทัจดัการใชส้ญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพือ่เป็นเครือ่งมอืในการป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นของกองทุน (Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการ
กองทุน/ ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต

Source: Principal | Data as of 30 Sep 2020

Source: Principal | Data as of 30 Sep 2020

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

Tencent บรษัิทไอทีรายใหญ่ของจนี เจา้ของ
แอพพเิคชัน่ Wechat, QQ, และเกมสช์ื่อดงัจ านวนมาก 
ซึง่มผีูใ้ชง้านรวมกวา่ 1000 ลา้นราย 

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

ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้(กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน / กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศฮ่องกง ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทุนโดยรวมของ
ตนเองดว้ย / กองทุนมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ ผูล้งทุนอาจจะขาดทุนหรอืไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าเงนิทุนเริม่แรกได/้บรษิทัจดัการใชส้ญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมอืในการป้องกนัความเสีย่ง
ดา้นอตัราแลกเปลีย่นของกองทุน (Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน/ ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต

Alibaba Group บรษัิทประเภท Conglomerated firm ราย
ใหญ่ของจนี ทีส่ามารถจดัไดว้า่อยูใ่นกลุม่ธุรกจิขา้มชาต ิม ี
Platforms ซึง่เป็นทีรู่จ้กัทัว่โลก โดย Platformsท่ีนบัว่าเป็น
ท่ีคุน้เคยในหมู่คนไทย ไดแ้ก่ Lazada และ Alipay 

Reliance Industries ธุรกิจขา้มชาติ รายใหญ่ในอินเดีย 
ท่ีเนน้ประกอบธุรกิจดา้นพลงังาน ปิโตรเคมี สิ่งทอ 
ทรพัยากรธรรมชาติ คา้ปลีกและโทรคมนาคม

Source: Principal | Data as of 30 Sep 2020

Source: Principal | Data as of 30 Sep 2020
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ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสีย่งกอ่นตดัสนิใจลงทุน / กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศจนี ผูล้งทุนจงึควรพจิารณากระจายความเสีย่งของพอรต์
การลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย / กองทุนมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมคีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ผูล้งทุนอาจขาดทุนหรอืไดร้บัก าไร จากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าทุน
เริม่แรกได้ / บรษิทัจดัการใชส้ญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพือ่เป็นเครื่องมอืในการป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นของกองทุน (Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน/ผลการด าเนินงานในอดตีของ
กองทุนรวม มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต

Exclusive summary

• ประเทศจนีมเีศรษฐกจิใหญ่ เตบิโตอยา่งกา้วกระโดดในชว่ง 2-3 ทศวรรษทีผ่า่นมา และมโีอกาสเตบิโตต่อเนื่องจากการสรา้งสนิคา้/
บรกิารมลูคา่เพิม่สงู รวมทัง้การเตบิโตของการบรโิภคและสงัคมเมอืง (China's New Economy )

• ธุรกจิในกลุ่ม New Economy ณ ปัจจบุนั ยงัอยู่ในระยะเร่ิมต้น และมีโอกาสในการเติบโตอีกมาก การสนบัสนุนจากภาครฐั และ
การระบาดของโรคโควทิ-19 ยงัเป็นตวัเรง่ทีส่ าคญั ต่อ Digitalized society ทัง้ในจนีเอง และทัว่โลก

• กองทุน PRINCIPAL CHEQ ภายใตก้ารบรหิารแบบ Active Management เน้นจดัสรรเงนิลงทุนในหลากหลายกองทุนคุณภาพ 
(Fund of Funds) อยา่งยดืหยุน่ (Dynamic) ปัจจบุนัเน้นลงทุนกองทุนหลกัทีไ่ดป้ระโยชน์ตามธมี New Economy

• ในช่วงเดอืน กรกฎาคม 2020 กองทุนไดเ้พิม่โอกาสสรา้งผลตอบแทนจากการเพิม่การลงทุนในกองทุนหลกั PREMIA CSI CAIXIN 
CHINA NEW ECONOMY ETF ทีเ่น้นการลงทุนในธุรกจิทีไ่ดร้บัประโยชน์จากการปฏิรปูเศรษฐกิจจีนเข้าสู่จีนยคุใหม่ และ 
Global X China Cloud Computing ETF ทีเ่น้นการลงทุนในธรุกิจท่ีสร้างรายได้มาจากบริการ Cloud



เน้นลงทุนหุ้นกลุ่ม A-
share ศูนย์รวมธุรกิจ 
New Economies 
ของประเทศจีน 

ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน / กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศจนี ผูล้งทุนจงึควรพจิารณากระจายความเสีย่งของ
พอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย / กองทุนมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมคีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ผูล้งทุนอาจขาดทุนหรอืไดร้บัก าไร จากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนื
ต ่ากว่าทุนเริม่แรกได้ / บรษิทัจดัการใชส้ญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพื่อเป็นเครื่องมอืในการป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นของกองทุน (Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน/ผลการ
ด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวม มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต

ธุรกิจในพอร์ตส่วน
ใหญ่มีรายได้จากใน
ประเทศเป็นหลัก ลด
ความเส่ียงจากภาพ
สงครามการค้าที่อาจ
เกิดขึ้น

ดูแลโดยผู้จัดการ
กองทุนภายในประเทศที่
ช่วยคัดเลือกสุดยอด
กองทุน และปรับ
สัดส่วนการลงทุนให้
สอดคล้องกับ
สถานการณ์ตลาด

Why Fund of Funds?

• รวมรวมกองทุนหุน้จนีศกัยภาพสงูไวใ้นทีเ่ดยีว
• ปรบัสดัสว่นตามสภาวะแวดลอ้มแบบ Active 

Management ลดผลกระทบจากความเสีย่งขาลง 
เพิม่ศกัยภาพการสรา้งผลตอบแทนทีด่ใีนระยะยาว 
(Maximum Drawdown in the first Decile)

พอรต์การลงทุนดงักลา่วเป็นเพยีงการประมาณการสดัสว่นการลงทนุ ซึง่
สามารถเปลีย่นแปลงไดเ้มือ่ลงทุนจรงิ ขึน้อยูก่บัสภาพตลาดการลงทุน
และโอกาสการลงทุนในแต่ละขณะ ทัง้นี้ ประมาณการผลตอบแทนไม่ใช่
การรบัประกนัหรอืยนืยนัถงึผลตอบแทนในอนาคต



กองทุน Master Fund ของ UBS Asset Management
ไดร้บัการจดัอนัดบั Morningstar Rating 5 ดาว*

Principal 
China Direct 
Opportunity 

Equity
iShares FTSE 

A50 China 
Index

UBS (Lux) China A 
Opportunity Fund

ผสมผสาน Core Port โดย UBS Asset Management กบั Satellite Port ดว้ย Smart Beta ETFs

กองทุนหุน้ Large Cap โดย UBS Asset 
Management บรหิารแบบ Active

กองทุนหุน้ Mid Cap โดย 
CCB Principal
ใช ้Quant Modelกองทุนหุน้ Large Cap โดย 

BlackRock iShares
บรหิารแบบ Passive
เพื่อเป็นสภาพคล่อง

ค าเตือน:ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้(กองทุน) เงือ่นไข ผลตอบแทนและความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน/กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศจนี ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย/ กองทนุมนีโยบายลงทุนใน
ต่างประเทศ ผูล้งทุนอาจจะขาดทุนหรอืไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าเงนิทุนเริม่แรกได/้บรษิทัจดัการใชส้ญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพือ่เป็นเครือ่งมอืในการป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นของกองทุน (Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการ
กองทุน/ ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต/ Copyright @ 2018 บรษิทั มอรน์ิ่งสตาร์ รเีสรชิ์ ประเทศไทย สงวนลขิสทิธิ ขอ้มลูทีป่ระกอบในเอกสารนี้ : (1) เป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทัมอรน์ิ่งสตาร์ และ/หรอื ผูใ้หบ้รกิารขอ้มลู (2) บรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการท าซ ้า หรอืเผยแพร่ (3) บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมร่บัผดิชอบต่อความถกูตอ้ง ครบถว้น และความเสยีหายต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ทุกกรณจีากการน าขอ้มลูไปใชอ้า้งองิ ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต

Source: Principal Asset Management and www.morningstarthailand.com *Morningstar Rating Data as of 30 Sep 2020
**เดมิชื่อกองทนุ CIMB-Principal China Equity Fund, การเปลีย่นชื่อกองทนุมผีลวนัที ่10 Jun 2019 

Core Portfolio (50 – 100%) Satellite Portfolio (0 – 50%)

Premia CSI 
CAIXIN China 

New Economy 
ETF (3173 HK)

กองทุน Smart Beta ETF โดย 
Premia Partners

เน้นหุน้ New Economy  

Global X China 
Cloud 

Computing 
ETF (2826 HK)

กองทุน Smart Beta ETF โดย 
Global X

เน้นหุน้ Cloud Computing

iShares MSCI 
China A Index

กองทุนหุน้ Large Cap โดย BlackRock iShares 
บรหิารแบบ Passive เพื่อเป็นสภาพคล่อง

พอรต์การลงทุนดงักลา่วเป็นเพยีงการประมาณการสดัสว่นการลงทุน ซึง่สามารถเปลีย่นแปลง
ไดเ้มือ่ลงทุนจรงิ ขึน้อยูก่บัสภาพตลาดการลงทุนและโอกาสการลงทุนในแต่ละขณะ ทัง้น้ี 
ประมาณการผลตอบแทนไมใ่ช่การรบัประกนัหรอืยนืยนัถงึผลตอบแทนในอนาคต

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw9PDArcDQAhXCEpQKHUgoBq0QjRwIBw&url=http://1cornhill.com/news/3375&bvm=bv.139782543,d.dGo&psig=AFQjCNG6CaWk_ps_moNF1kLOF91qS1K7OQ&ust=1480041261248347
http://www.morningstarthailand.com/


ตวัอยา่ง หุ้นจีน ในกลุ่ม New Economy และ Cloud Computing

Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai
• ผูผ้ลติเครือ่งปรบัอากาศใหญ่ทีสุ่ดในโลก 
• มกี าลงัการผลติเครือ่งปรบัอากาศในทีพ่กัอาศยั (Residential 

Air Conditioners) มากกว่า 60 ลา้นเครือ่งต่อปี
• มฐีานการผลติใน China, Brazil, Pakistan, Vietnam ส่งออก
ไปยงั 160 ประเทศทัว่โลก

Source: global.gree.com , Data as of 30 Sep 2020 

Meituan-Dianping
• ผูน้ าธุรกจิ e-commerce platform ทีร่วบรวมบรกิารมากกว่า 

200 รายการไวบ้น App เดยีว อาท ิfood catering, on-
demand delivery, car-hailing, bike-sharing, hotel and 
travel booking, movie ticketing

• มผีูใ้ชบ้รกิารกว่า 600 ลา้นราย และรา้นคา้กว่า 5 ลา้นราย
• Market Cap US$200bn ใหญ่กว่า Uber 3 เท่า
Source: about.meituan.com/en and Yahoo Finance, Data as of 30 Sep 2020 

New Economy Cloud Computing

Hundsun Technologies Inc.
• บรษิทั Fintech ชัน้น าของจนี 
• ตดิอนัดบั Top-100 Global IDC FinTech Rankings
• ใหบ้รกิาร integrated solution กบั securities, futures, funds, 

trust, insurance, banking, exchange and private 
placement

Source: Principal Asset Management, as of August 2020

ค าเตือน:ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้(กองทุน) เงือ่นไข ผลตอบแทนและความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน/กองทนุหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศจนี ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทุนโดยรวม
ของตนเองดว้ย/ กองทุนมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ ผูล้งทุนอาจจะขาดทุนหรอืไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าเงนิทุนเริม่แรกได/้บรษิทัจดัการใชส้ญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพือ่เป็นเครือ่งมอืในการป้องกนัความ
เสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นของกองทุน (Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน/ ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต/
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จดุเด่นและกลยทุธใ์นการลงทุน
• ลงทุนหลกัทรพัยร์ายตวั/ ETF ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดเวยีดนามโดยตรง
• ทมีผูจ้ดัการกองทุนทีป่ระกอบดว้ยชาวไทย และเวยีดนาม พรอ้มแรงสนบัสนุนด้านขอ้มลู

การลงทุนจากกลุม่ผูจ้ดัการกองทุนของ Principal Asset Management ในระดบัภมูภิาค
• เศรษฐกจิเวยีดนามมโีอกาสเตบิโตไดม้ากในระยะยาว ตลาดเวยีดนามเป็นตลาดหุน้ทีม่ ี

ระดบัราคาน่าสนใจกวา่หลายประเทศในภมูภิาคอาเซยีน

ประเภท: กองทุนทีล่งทุนในหุน้ซึง่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยเ์วยีดนาม
การป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่น: ตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน

ตวัอย่างหุ้นท่ีลงทุน
Hoa Phat Group เป็นผูน้ าในธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบั
อุตสาหกรรมเหลก็ตัง้แต่ตน้น ้าจนปลายน ้า โดยมสี่วน
แบ่งการตลาดเหลก็ก่อสรา้งเป็นอนัดบั 1 และมตีน้ทุน
ในการผลติทีแ่ขง่ขนัได ้ท าใหม้โีอกาสเตบิโตไปพรอ้ม
กบัการเปลีย่นแปลงจากประเทศทีพ่ึง่พาเกษตรกรรม 
เป็นอุตสาหกรรม และการขยายตวัของสงัคมเมอืง

Vietcombank
ธนาคารพาณชิยท์ีม่มีลูค่าตามราคาตลาดเป็นอนัดบั 1 
ในเวยีดนาม มคีวามแขง็แกรง่ทางการเงนิและถอืหุ้น
หลกัโดยรฐับาลเวยีดนาม นอกจากนี้ยงัเป็นธนาคาร
ฐานเงนิฝากทีแ่ขง็แกรง่และมแีบรนดท์ีเ่ป็นที่ยอมรบั
สงูสุดแห่งหนึ่งของเวยีดนาม

ค าเตอืน:ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้(กองทุน) เงือ่นไข ผลตอบแทนและความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน/กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตวัในประเทศเวยีดนาม ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย / กองทุนมนีโยบาย
ลงทุนในต่างประเทศ ผูล้งทุนอาจจะขาดทุนหรอืไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าเงนิทุนเริม่แรกได/้บรษิทัจดัการใชส้ญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพือ่เป็นเครือ่งมอืในการป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิจิของ
ผูจ้ดัการกองทุน/ ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต/ เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน / ผูล้งทุนควรศกึษาผลการด าเนินงานของ
หน่วยลงทุนแต่ละชนิดของกองทุนใน https://www.principal.th/th/mutual-fundth ก่อนตดัสนิใจลงทุน 



PRINCIPAL GOPP

กองทุน Technology

PRINCIPAL GINNO PRINCIPAL GEDTECH

จุดเดน่ เกาะกระแสกบัววิฒันาการเปลีย่นโลก

กลยุทธ์

Master Fund

ท าไมกองทุน
นี้ถงึน่าลงทุน

ลงทุนในธุรกจิคุณภาพสงูทัว่โลกทัง้กลุม่ Tech และ Non-Tech
ทีม่คีวามไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั แบบ High Conviction

จ านวน 30-45 บรษิทั ภายใตแ้นวคดิการเป็น Disruptor และ Survivor 
ทา่มกลางการเปลีย่นแปลงของโลกทีร่วดเรว็แบบฉบัพลนั

Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund
Z Shares (Accumulation)

• มศีกัยภาพเตบิโตสงูตอ่ไปในอนาคตสอดคลอ้งการเปลีย่นแปลงเชงิ
โครงสรา้งของโลกระยะยาว ในรปูแบบพฤตกิรรม Next Normal ทีไ่มว่า่
จะเป็นการซือ้ของออนไลน์ Food Delivery การเรยีนออนไลน์ การ
ท างานออนไลน์
รวมไปถงึการเป็นแหลง่พบปะ แหลง่บนัเทงิออนไลน์ ในโลกเสมอืน

• ผลประกอบการบรษิทัในกองทุน 2Q20 เตบิโตเทยีบปีตอ่ปีอยา่งมนียัยะ 
สวนทางเศรษฐกจิโลกทีห่ดตวั

เกาะกระแสกบัเทรนดก์ารลงทุนแหง่อนาคต

ลงทุนในธุรกจิชัน้น าทัว่โลกทีเ่ตบิโตไปพรอ้มกบั Megatrends ในลกัษณะ 
Active Management โดยปัจจุบนัประกอบดว้ยธมี

1.Digitalization 2.Healthcare Innovation
3.Automation & Robotics 4.Millennials

• iShares IV PLC Digitalisation UCITS ETF US
• iShares Healthcare Innovation UCITS ETF
• iShares Automation & Robotics UCITS ETF
• The Global X Millennials Thematic ETF
• The Principal Millennials Index ETF
• Digitalization – ปี 2025 Digital Economy จะมขีนาดใหญ่ขึน้เป็นกวา่ 3 เทา่ตวั เมือ่

เทยีบกบัปี 2016 แคเ่พยีงในตลาดยุโรปตอนกลางและตะวนัออก (McKinsey & 
Company, 2018)

• Healthcare Innovation – ปี 2040 คา่ใชจ้่ายส าหรบั Healthcare จะเป็นสดัสว่นกวา่ 
20% ของโลก (World Population Prospects, ก.ค. 2015) โดยตลาดของ Global 
Digital Healthcare จะโตทบตน้ต่อปี 28% ระหวา่งปี 2017 และ 2024 (GM 
Insights, ต.ค. 2018) 

• Automation & Robotics – ปี 2025 สดัสว่นงานทัว่โลกทีท่ าโดยหุน่ยนต์มแีนวโน้ม
เพิม่ไปถงึ 25% จาก 10% ส าหรบัอุตสาหกรรมการผลติ (BofA Merrill Lynch, IFR,
Bloomberg, ส.ค. 2019)

• Millennials – ปี 2020 กลุม่ Millennials จะมกี าลงัซือ้สงูทีส่ดุเมือ่เทยีบกบักลุม่ 
Generation อืน่ โดยจะเป็นเชน่นี้ต่อไปอย่างน้อยถงึปี 2035 (World Data Lab, ม.ิย. 
2018)

เกาะกระแสกบันวตักรรมแหง่การศกึษาล ้าโลก

ลงทุนในธุรกจิคุณภาพสงูจ านวน 40-60 บรษิทั
ทีม่รีายไดห้ลกัจากธรุกจิในธมีการศกึษาสมยัใหม่
อนัประกอบดว้ยธมี 1.Innovative Services 
2.Digital Content 3.System & Tools

Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund IBP USD

• การศกึษามคีวามส าคญัตอ่การสรา้งทรพัยากรมนุษย ์ท าให้
อุตสาหกรรมการศกึษามโีอกาสเตบิโตสงู 

• การศกึษารปูแบบดัง้เดมิ ใชต้น้ทุนสงู ไมค่รอบคลุมทกัษะแหง่อนาคต 
จงึมแีนวโน้มจะถกูแทนทีด่ว้ยรปูแบบการศกึษาสมยัใหมท่ีป่ระสาน
เทคโนโลยเีขา้กบัการศกึษา (EdTech) พรอ้มตน้ทุนทีต่ ่ากวา่ ยดืหยุน่
กวา่ ดงึดดูความสนใจไดม้ากกวา่ เนื้อหามคีุณภาพและหลากหลาย
มากกวา่ ครอบคลุมแนวคดิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

• ปัจจุบนัการเรยีนการสอนรปูแบบดจิทิลั คดิเป็นเพยีง 2-3% ของ
มลูคา่ตลาดการศกึษาทัว่โลก

• ผลประกอบการบรษิทั ในกองทุน 2Q20 เตบิโตเทยีบปีตอ่ปปีอย่างมี
นยัยะ สวนทางเศรษฐกจิโลกทีห่ดตวั

ผูล้งทุนควรท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสินคำ้ (กองทุน) เง่ือนไข ผลตอบแทน และควำมเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน /PRINCIPAL GOPP และ PRINCIPAL GINNO กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศสหรัฐอเมริกำ ผูล้งทุนจึงควรพิจำรณำกำรกระจำยควำมเส่ียงของพอร์ตกำรลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย/ PRINCIPAL GEDTEC
กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศสหรัฐอเมริกำและญ่ีปุ่น ผูล้งทุนจึงควรพิจำรณำกำรกระจำยควำมเส่ียงของพอร์ตกำรลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย / PRINCIPAL GEDTEC กองทุนหลกัมีกำรกระจุกตวัในกลุ่มเทคโนโลยี (Information Technology Sector) ซ่ึงมีควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค และ
ควำมลำ้สมยัของสินคำ้ ดงันั้น หำกมีปัจจยัลบท่ีส่งผลกระทบต่อกำรลงทุนดงักล่ำวผูล้งทุนอำจสูญเสียเงินลงทุนจ ำนวนมำก และอำจมีควำมเส่ียงและควำมผนัผวนของรำคำสูงกวำ่กองทุนรวมทัว่ไปท่ีมีกำรกระจำยหลำยอุตสำหกรรม/กองทุนไทย และ/หรือกองทุนต่ำงประเทศ (กองทุนหลกั) อำจลงทุนในสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ (Derivatives) เพือ่
ป้องกนัควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำท่ีอำจเกิดข้ึนไดจ้ำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศตำมควำมเหมำะสมและสภำวกำรณ์ในแต่ละขณะ ผูล้งทุนอำจจะขำดทุน หรือไดรั้บก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนซ่ึงกองทุนหลกัอำจไดรั้บผลขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน หรือไดรั้บเงินคืนต ่ำกวำ่เงินลงทุนเร่ิมแรกได้ / ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตมิไดเ้ป็น
ส่ิงยนืยนัถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต
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จดุเด่นและกลยทุธใ์นการลงทนุของกองทนุหลกั

• เน้นลงทุนในธุรกจิคุณภาพดทีัว่โลกทีม่ศีกัภาพในการแขง่ขนัสงู เป็นผูท้ีไ่ดร้บัประโยชน์ หรอืผูอ้ยูร่อดในกระแสโลกาภวิตัน์ มโีอกาสเตบิโตไดด้ใีนอนาคต 
• กองทุนมปีระวตัผิลการด าเนินงานในอดตีทีโ่ดดเดน่ ไดร้บัการจดัอนัดบั 5 ดาวจาก Morningstar ทัง้ Master Fund และ Feeder Fund (ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ก.ย. 2020)

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

การปรบัตวัในช่วง COVID-19
ในชว่งของการระบาดของโรค COVID-19 ผูบ้รโิภคและธุรกจิทัว่โลกถูกกระตุน้ใหม้กีารเปลี่ยนแปลง
พฤตกิรรมหลายๆ อยา่ง รวมถงึการพึง่พงิเทคโนโลย ีและ แพลตฟอรม์ต่างๆ ในรปูแบบออนไลน์
มากขึน้  ดงันัน้จงึอาจมองไดว้า่การระบาดของโรค COVID-19 ถอืเป็นหน่ึงในตวัเรง่ปฏกิรยิาส าคญัที่
ท าใหธุ้รกจิในกลุม่ประเภท SaaS (Software as a Service) หรอืธุรกจิประเภท Platform ต่างๆ เชน่ 
Amazon, Google, Meituan Dianping (ธุรกจิสัง่อาหารออนไลน์) หรอืแมก้ระทัง่บรษิทั Platform
ประเภท online conference อยา่ง Zoom เอง กลายเป็นธุรกจิทีม่แีนวโน้มการเตบิโตอยา่งกา้ว
กระโดดทีช่ดัเจนขึน้ ทัง้น้ีในชว่งหลายปีทีผ่า่นมา กองทุน Morgan Stanley Investment Funds 
Global Opportunity Fund กไ็ดม้สีดัสว่นการลงทุนในอุตสาหกรรมกลุม่ SaaS ทีค่อ่นขา้งมาก เพราะ
เป็นกลุม่ธุรกจิทีเ่ป็นไปตาม Concept ของธุรกจิทีผู่จ้ดัการกองทุนใหค้วามส าคญั (Disruptive 
Change, ธุรกจิผูอ้ยูร่อด หรอืเตบิโตทา่มกลางกระแสโลกาภวิตัน์)

ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน / กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศสหรฐัอเมรกิา ผูล้งทุนจงึควรพจิารณารกระจายความเสีย่ง
ของพอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย / กองทุนมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมคีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ผูล้งทุนอาจขาดทุนหรอืไดร้บัก าไร จากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่า
กว่าทุนเริม่แรกได้ / บรษิทัจดัการใชส้ญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพือ่เป็นเครื่องมอืในการป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นของกองทุน (Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน/ผลการด าเนินงานใน
อดตีของกองทุนรวม มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต
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ประเภท: กองทุนหุน้ต่างประเทศ ลงทุนใน Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (กองทุนหลกั)
(กองทุนป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน)

Source: Principal | Data as of 30 Sep 2020

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

ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ (กองทุน) เงือ่นไข ผลตอบแทน และความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน / กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศสหรฐัอเมรกิา ผูล้งทนุจงึควรพจิารณารกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย / กองทุนมนีโยบายลงทุนใน
ต่างประเทศ กองทุนอาจมคีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ผูล้งทุนอาจขาดทุนหรอืไดร้บัก าไร จากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าทุนเริม่แรกได้ / บรษิทัจดัการใชส้ญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพือ่เป็นเครือ่งมอืในการป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นของกองทุน
(Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน/ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวม มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต/ ผูล้งทุนควรศกึษาผลการด าเนินงานของหน่วยลงทุนแต่ละชนดิของกองทุนใน https://www.principal.th/th/mutual-fundth ก่อนตดัสนิใจ
ลงทุน/ Copyright @ 2018 บรษิทั มอรน์ิ่งสตาร์ รเีสรชิ์ ประเทศไทย สงวนลขิสทิธิ ขอ้มลูทีป่ระกอบในเอกสารนี้ : (1) เป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทัมอรน์ิ่งสตาร์ และ/หรอื ผูใ้หบ้รกิารขอ้มลู (2) บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการท าซ ้า หรอืเผยแพร่ (3) บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมร่บัผดิชอบต่อ
ความถูกตอ้ง ครบถว้น และความเสยีหายต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ทุกกรณจีากการน าขอ้มลูไปใชอ้า้งองิ ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต

ผลการด าเนินงานย้อนหลงัของ Feeder Fund

Source: Morgan Stanley, as of Aug 2020
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จดุเด่นและกลยทุธใ์นการลงทนุของกองทนุหลกั
เน้นการลงทุนใน ETF หลายกลุม่อุตสาหกรรมทีม่ศีกัยภาพในการเตบิโตไปพรอ้มกบั
กระแสการเตบิโตในลกัษณะ Megatrend จงึท าใหพ้อรต์มกีารกระจายตวัคอ่นขา้งมาก 
ลดความเสีย่งต่างๆทีเ่กดิขึน้จากการลงทุนแบบกระจุกตวั โดย ปัจจุบนั กองทุนยงัคง
เน้นลงทุนในอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบั 4 ธมียอ่ย ไดแ้ก่
• Healthcare Innovation
• Digitalization
• Robotic
• Millennial 

ประเภท: กองทุนหุน้ต่างประเทศแบบ Fund of Funds 
(กองทุนป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน)

ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ (กองทุน) เงือ่นไข ผลตอบแทน และความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน / กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศสหรฐัอเมรกิา ผูล้งทนุจงึควรพจิารณารกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย / กองทุนมนีโยบายลงทุนใน
ต่างประเทศ กองทุนอาจมคีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ผูล้งทุนอาจขาดทุนหรอืไดร้บัก าไร จากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าทุนเริม่แรกได้ / บรษิทัจดัการใชส้ญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพือ่เป็นเครือ่งมอืในการป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นของกองทุน
(Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน/ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวม มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต

Source: Principal | Data as of 31 Sep 2020
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ผูล้งทุนควรท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสินคำ้ (กองทุน) เง่ือนไข ผลตอบแทน และควำมเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน / กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศสหรัฐอเมริกำและญ่ีปุ่ น ผูล้งทุนจึงควรพิจำรณำรกระจำยควำมเส่ียงของพอร์ตกำรลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย /กองทุนหลกัมีกำร
กระจุกตวัในกลุ่มเทคโนโลย ี(Information Technology Sector) ซ่ึงมีควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค และควำมลำ้สมยัของสินคำ้ ดงันั้น หำกมีปัจจยัลบท่ีส่งผลกระทบต่อกำรลงทุนดงักล่ำวผูล้งทุนอำจสูญเสียเงินลงทุนจ ำนวนมำก และอำจมีควำมเส่ียงและควำม
ผนัผวนของรำคำสูงกวำ่กองทุนรวมทัว่ไปท่ีมีกำรกระจำยหลำยอุตสำหกรรม/กอง PRINCIPAL GEDTECH มีนโยบำยลงทุนใน Master Fund ต่ำงประเทศ บริษทัจดักำรอำจลงทุนในสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ (Derivatives) เพ่ือป้องกนัควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำท่ี
อำจเกิดข้ึนไดจ้ำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศตำมควำมเหมำะสมและสภำวกำรณ์ในแต่ละขณะข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของผูจ้ดักำรกองทุนเห็นเหมำะสม จึงอำจยงัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินเหลืออยู ่ซ่ึงอำจท ำให้ผูล้งทุนไดรั้บผลขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนหรือไดรั้บเงินคืนต ่ำกวำ่
เงินลงทุนเร่ิมแรกได ้อีกทั้ง กำรท ำธุรกรรมป้องกนัควำมเส่ียงอำจมีตน้ทุน ซ่ึงท ำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจำกตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึน/ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต

Source: Credit Suisse as of 30 Sep 2020 

Feeder Fund ลงทุนในกองทุนหลกั Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund ซ่ึง

• - เน้นลงทุนในหุน้ของธุรกจิทีม่รีายไดห้ลกัจากธุรกจิในธมีการศกึษาสมยัใหม่

• - คดัเลอืกหุน้รายตวัของธุรกจิทีม่คีุณภาพแบบ Bottom-up ลงทุนหุน้โดยประมาณ 40-60 บรษิทั

• - บรหิารจดัการโดยผูจ้ดัการกองทุนทีม่ากประสบการณ์จาก Credit Suisse Fund Management S.A. 
บรษิทับรหิารจดัการกองทุนทีม่ชี ือ่เสยีง สญัชาตสิวสิ (ประเทศสวติเซอแลนด)์

Source: Credit Suisse as of 30 Sep 2020 
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กองทุนลงทุนในกองทุนหลกั คือ WisdomTree Cloud Computing UCITs ETF

ท่ีเน้นสร้างผลตอบแทนเลียน BVP Nasdaq Emerging Cloud Index ซ่ึง

• - ลงทุนในหุน้ของธุรกจิทีม่รีายไดห้ลกัจาก Cloud Computing บนหลกัเกณฑก์ารคดัเลอืกทีโ่ดดเดน่

• - จดัสรรน ้าหนกัการลงทุนแบบ Equal-weighting ชว่ยเพิม่การกระจายความเสีย่งและโอกาสสรา้ง
ผลตอบแทนทีส่งูในภาวะทีก่ลุม่อุตสาหกรรมตบิโตไดอ้ยา่งแขง็แกรง่

• - มปีระวตัผิลการด าเนินงานยอ้นหลงัทีโ่ดดเดน่

Pure-Play 
Investing with 

Strong 
Selection 
Criterion 

Equal-
Weighting 

allows more 
diversified 

&
higher return 
opportunity 

Solid Track 
Record

(กองทุนน้ีลงทุนกระจุกตวัในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลย ีผูล้งทุนอาจสญูเสยีเงนิลงทุนจ านวนมาก)
Top 10 holdings Category Weight

1.Salesforce.com Enterprise Customer Relationship Management 2.3%

2.Anaplan Enterprise Management and Analytics 2.2%

3.Workday Enterprise Management and Analytics 2.1%

4.Zuora Enterprise Management and Analytics 2.0%

5.Blackline Enterprise Management and Analytics 2.0%

6.Atlassian Corp Enterprise Storage, Collaboration, and Communications 2.0%

7.Sprout Social Enterprise Management and Analytics 1.9%

8.Slack Technologies Enterprise Storage, Collaboration, and Communications 1.9%

9.Smartsheet Enterprise Management and Analytics 1.9%

10.Yext Enterprise Management and Analytics 1.9%

ผูล้งทุนควรท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสินคำ้ (กองทุน) เง่ือนไข ผลตอบแทน และ ควำมเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน / กองทุนหลกัมีกำรกระจุกตวัในกลุ่มเทคโนโลย ี
(Information Technology Sector) ซ่ึงมีควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค และควำมลำ้สมยัของสินคำ้ ดงันั้น หำกมีปัจจยัลบท่ีส่งผลกระทบต่อกำร
ลงทุนดงักล่ำวผูล้งทุนอำจสูญเสียเงินลงทุนจ ำนวนมำก และอำจมีควำมเส่ียงและควำมผนัผวนของรำคำสูงกวำ่กองทุนรวมทัว่ไปท่ีมีกำรกระจำยหลำยอุตสำหกรรม /
กองทุนน้ีลงทุนกระจุกตวัในประเทศสหรัฐอเมริกำ ผูล้งทุนจึงควรพิจำรณำกำรกระจำยควำมเส่ียงของพอร์ตกำรลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย / กองทุนไทย และ/หรือ
กองทุนต่ำงประเทศ (กองทุนหลกั) อำจลงทุนในสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ (Derivatives) เพ่ือป้องกนัควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำท่ีอำจเกิดข้ึนไดจ้ำก
กำรลงทุนในต่ำงประเทศตำมควำมเหมำะสมและสภำวกำรณ์ในแต่ละขณะ ผูล้งทุนอำจจะขำดทุน หรือไดรั้บก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนซ่ึงกองทุนหลกัอำจไดรั้บผล
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน หรือไดรั้บเงินคืนต ่ำกวำ่เงินลงทุนเร่ิมแรกได ้/ ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตมิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต
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ติดต่อขอรบัหนังสือช้ีชวนหรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม

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

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

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

3. บรษิทัจดัการขอปฏเิสธความรบัผดิทัง้ปวงที่เกดิหรอือาจเกิดขึน้ในทุกกรณี ทัง้นี้ ความเหน็ บทวเิคราะห์หรอืการคาดคะเนต่าง ๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์หรอืผลการด าเนินงานในอนาคตที่ปรากฏใน
เอกสารนี้ ไมถ่อืเป็นเครือ่งยนืยนัและอาจแตกต่างจากเหตุการณ์หรอืผลประกอบการทีเ่กดิขึน้จรงิได ้

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

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

ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ (กองทุน) เงือ่นไข ผลตอบแทน และความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน


