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ขอ้สงวนสทิธิ ์1.เอกสารฉบบันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อเผยแพร่ขอ้มลู/ความเหน็/ค าแนะน าตามมุมมองของบรษิทัจดัการเป็นการทัว่ไป ซึง่มไิดเ้ป็นการรบัประกนัหรอืรบัรองความถูกตอ้งแต่อยา่งใด โดยไม่มุ่งหมายใหถ้อืเป็นค าเสนอหรอืการเชญิชวน
ใหบุ้คคลใดท าการซือ้และ/หรอืขายผลติภณัฑด์า้นการลงทุนประเภทต่างๆ ตามทีป่รากฏในในเอกสารฉบบันี้ และไม่ถอืเป็นการใหค้ าปรกึษาหรอืค าแนะน าเกีย่วกบัการท าธุรกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑด์า้นการลงทุนของบรษิทัต่างๆ ตามที่
ระบุไวใ้นเอกสารนี้แต่อยา่งใด นกัลงทุนควรใชว้จิารณญาณในการตดัสนิใจลงทุนดว้ยตนเอง บลจ.ขอปฏเิสธความรบัผดิทัง้ปวงทีเ่กดิหรอือาจเกดิขึน้ นกัลงทุนสามารถตดิต่อบลจ.เพื่อขอค าแนะน าเป็นการเฉพาะเจาะจงไดทุ้กวนัท าการ 2.บลจ.
ขอสงวนสทิธิใ์นการเผยแพร่/ท าซ ้า/ดดัแปลง บางส่วนหรอืทัง้หมดในเอกสารฉบบันี้ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

Key takeaways 
• กระแสเงนิลงทุนในหุน้สหรฐัฯ จะไหลออกก่อนไหลกลบัเขา้มา หลงัการเลอืกตัง้ประธานาธบิดสีหรฐัฯ กล่าวคอื

การเลอืกตัง้ดงักล่าวเป็นเพยีงปัจจยัชัว่คราวระยะสัน้ทีก่ระทบราคาของหุน้สหรฐัฯ
• การผลกัดนันโยบายภายใต ้ไบเดน และ ทรมัป์ มคีวามแตกต่างกนัในหลายประเดน็ ส่งผลถงึธมีการลงทุน

ทีแ่ตกต่างกนั บลจ.พรนิซเิพลิ เชื่อว่าโอกาสการลงทุนมอียู่เสมอ แนะน านกัลงทุน Stay Invested, Stay Diversified
ภาพท่ี 1: กระแสเงินลงทุนในหุ้นสหรฐัฯ จะไหลออกก่อนไหลกลบัเข้ามา

หลงัการเลือกตัง้ประธานาธิบดีสหรฐัฯ
ภาพท่ี 2: ไบเดน มีโอกาสได้รบัเลือกตัง้เป็นประธานาธิบดีสหรฐัฯ 

มากกว่า ทรมัป์ โดยข้อสรปุยงัไม่ชดัเจน

ไบเดน กองทุนแนะน าลงทุน ทรมัป์ กองทุนแนะน าลงทุน

1.ภาษี
ปรบัขึ้นภาษีนิติบุคคล
บุคคลธรรมดา (กลุ่มฐานรายได้สูง) และ

และ 

•

•

•

- -

2.โครงสร้างพื้นฐาน เน้นพลงังานสะอาด และ 
•

•
เน้นพลงังานฟอสซิล •

3.เกณฑต้์านการผกูขาด กลุ่มบริษทัเทคโนโลยีขนาดใหญ่
•

•
- •

4.ค่าแรงขัน้ต า่/
การกระตุ้นนโยบายการคลงั

เพ่ิม/มากกว่า • - -

5.นโยบายการค้า เข้าหากลุ่มพนัธมิตรเพ่ือสู้รบกบัจีน
•

•

•

ตัง้ตวัเป็นปรปักษ์โดยเฉพาะกบัจีน •

6.นโยบายการเงิน ดอกเบีย้อยู่ในระดบัต า่อย่างน้อยอีก ปี
•

•

ดอกเบีย้อยู่ในระดบัต า่อย่างน้อยอีก 2 ปี
•

•

ภาพท่ี 3: การผลกัดนันโยบายภายใต้ ไบเดน และ ทรมัป์ กบั กองทุนแนะน าลงทุน

กองทุน Principal EPIF และ Principal GREITs ลงทุนกระจุกตวัในหมวดอุตสาหกรรม จงึมคีวามเสีย่งทีผู่ล้งทุนอาจสญูเสยีเงนิลงทุนจ านวนมาก  / กองทุน Principal iPROP ลงทุนกระจุกตวัในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย ์(Property 
Sector Fund) ดงันัน้หากมปัีจจยัลบทีส่่งผลกระทบต่อการลงทุนดงักล่าว ผูล้งทุนอาจสญูเสยีเงนิลงทุนจ านวนมาก / กองทุน Principal GCLOUD ลงทุนกระจุกตวัในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลย ีผู้ลงทุนอาจสูญเสยีเงนิลงทุนจ านวนมาก /
ค าเตอืน: ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน
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Fund Insight
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Fund Fact Sheet กองทุนท่ีแนะน าลงทุน

PRINCIPAL APDI PRINCIPAL CHEQ PRINCIPAL VNEQ PRINCIPAL GCLOUD

PRINCIPAL GEDTECH PRINCIPAL GBRAND PRINCIPAL EUEQ PRINCIPAL JEQ

PRINCIPAL iPROP PRINCIPAL iPROPEN PRINCIPAL GREITs PRINCIPAL iGOLD

PRINCIPAL EPIF PRINCIPAL GOPP

ค าเตอืน: ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน
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ค าเตอืน: ผูล้งทนุควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ (กองทนุ) เงือ่นไข ผลตอบแทน และความเสีย่งกอ่นตดัสนิใจลงทนุ

ผูล้งทนุตอ้งศกึษาขอ้มลูของกองทนุรวม โดยเฉพาะอยา่งยิง่นโยบายการลงทนุ ความเสีย่ง และผลการด าเนนิงาน ของกองทนุรวมทีเ่ปิดเผยไวใ้นแหลง่ต่างๆ หรอืใหข้อขอ้มลูจากเจา้หน้าทีก่อ่นการตดัสนิใจลงทนุ

กองทนุ PRINCIPAL APDI  มกีองทนุหลกัลงทนุกระจุกตวัในประเทศสงิคโปร ์ผูล้งทนุจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย
กองทนุ PRINCIPAL CHEQ  มกีองทนุหลกัลงทนุกระจุกตวัในประเทศฮอ่งกง ผูล้งทนุจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย
กองทนุ PRINCIPAL VNEQ  มกีองทนุหลกัลงทนุกระจุกตวัในประเทศฮอ่งกง ผูล้งทนุจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย
กองทนุ PRINCIPAL GCLOUD มกีองทนุหลกัลงทนุกระจุกตวัในประเทศสหรฐัอเมรกิา ผูล้งทนุจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย
กองทนุ PRINCIPAL GEDTECH  มกีองทนุหลกัลงทนุกระจุกตวัในประเทศสหรฐัอเมรกิา และญีปุ่่ น ผูล้งทนุจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย
กองทนุ PRINCIPAL GBRAND มกีองทนุหลกัลงทนุกระจุกตวัในประเทศสหรฐัอเมรกิา ผูล้งทนุจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย
กองทนุ PRINCIPAL EUEQ มกีองทนุหลกัลงทนุกระจุกตวัในประเทศกลุม่ยุโรป ผูล้งทนุจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย
กองทนุ PRINCIPAL JEQ มกีองทนุหลกัลงทนุกระจุกตวัในประเทศญีปุ่่ น ผูล้งทนุจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย
กองทนุ PRINCIPAL GREITs มกีองทนุหลกัลงทนุกระจุกตวัในประเทศสหรฐัอเมรกิา ผูล้งทนุจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย
กองทนุ PRINCIPAL iGOLD มกีองทนุหลกัลงทนุกระจุกตวัในประเทศสงิคโปร ์ผูล้งทนุจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย
กองทนุ PRINCIPAL GOPP มกีองทนุหลกัลงทนุกระจุกตวัในประเทศสหรฐัอเมรกิา ผูล้งทนุจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย
กองทนุดงักลา่วขา้งตน้ (ยกเวน้กอง PRINCIPAL EPIF) มนีโยบายลงทนุในต่างประเทศ กองทนุอาจมคีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ผูล้งทนุอาจขาดทนุหรอืไดร้บัก าไร จากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่า
กวา่ทนุเริม่แรกได/้บรษิทัจดัการใชส้ญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพือ่เป็นเครือ่งมอืในการป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นของกองทนุ (Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิจิของผูจ้ดัการกองทนุ

ผลการด าเนนิงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต/ผูล้งทนุควรศกึษาผลการด าเนนิงานของหน่วยลงทนุแต่ละชนดิของกองทนุใน https://www.principal.th/th/mutual-fundth กอ่นตดัสนิใจ
ลงทนุ 
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