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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.
ขอสงวนสทิธิใ์นการเผยแพร/่ท าซ ้า/ดดัแปลง บางส่วนหรอืทัง้หมดในเอกสารฉบบันี้ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

สรปุนโยบาย/ ประโยชน์ และผลกระทบ ตวัอย่างกองทนุท่ีเก่ียวข้อง

การเยยีวยา
และฟ้ืนฟู

สาระส าคญัของนโยบาย: Biden จะใชน้โยบายทางการคลงัประมาณ 2 ลา้น
ลา้นดอลล่าหส์หรฐัฯ เป็นเครื่องมอืในการกระตุน้เศรษฐกจิ และภาคธรุกจิทีไ่ดร้บั
ผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19
ประโยชน์ และผลกระทบ: การด าเนินนโยบายการคลงัแบบขาดดลุมากขึน้ประกอบ
กบัอตัราดอกเบีย้ทีอ่ยู่ในระดบัต ่า จะส่งผลใหค้่าเงนิดอลล่าหส์หรฐัฯมแีนวโน้มออ่นค่า
ลง ซึง่มโีอกาสทีก่ระแสเงนิทนุไหลออกนอกประเทศสหรฐัฯ

กองทุนท่ีเก่ียวข้อง: PRINCIPAL APDI เน้นลงทนุหุน้เอเชยี
ในวงกวา้ง ดว้ยการบรหิารแบบ Active Management เน้น
การจดัสรรคส์ดัส่วนการลงทนุแบบ Dynamic เพื่อใหเ้หมาะ
กบัสภาวะตลาดในแตล่ะขณะ
ค าแนะน าการลงทุน: แนะน าทยอยสะสมการลงทนุในชว่งที่
ตลาดมคีวามผนัผวน

กองทุนท่ีเก่ียวข้อง: PRINCIPAL CHEQ เน้นลงทนุใน
กองทนุหุน้จนี/ETFs ดว้ยการบรหิารแบบ Active 
Management ปัจจบุนัเน้นการลงทนุในธมีทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ธรุกจิจนีทีไ่ดร้บัประโยชน์จากโครงสรา้งยคุใหม่ (China New 
Economy) เน้นการบรโิภคภายในประเทศซึง่มแีนวโน้ม
เตบิโตดเีป็นหลกั ลดผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากประเดน็ความ
ขดัแยง้ระหว่างประเทศ
ค าแนะน าการลงทุน: แนะน าถอืลงทนุหุน้จนีเพื่อเป็นเครื่อง
กระจายความเสีย่ง และเพิม่โอกาสรบัผลตอบแทนในระยะ
ยาว

กองทุนท่ีเก่ียวข้อง: PRINCIPAL KEQ เน้นลงทนุหุน้จด
ทะเบยีนในประเทศเกาหลใีต ้โดยลงทนุในหน่วยลงทนุของ 
iShare MSCI South Korea ETF 
ค าแนะน าการลงทุน: : แนะน าทยอยสะสมการลงทนุในชว่ง
ทีต่ลาดมคีวามผนัผวน

กองทุนท่ีเก่ียวข้อง: PRINCIPAL CII เน้นลงทนุหุน้จด
ทะเบยีนในทีจ่ดัตัง้หรอืมธีรุกจิหลกัในประเทศจนี อนิเดยี และ
อนิโดนีเซยีดว้ยการบรหิารแบบ Active Management 
ค าแนะน าการลงทุน: : แนะน าทยอยสะสมการลงทนุในชว่ง
ทีต่ลาดมคีวามผนัผวน

ภาษี

สาระส าคญัของนโยบาย: ปรบัขึน้ภาษนีิตบิุคคลจากกอตัรา 21% เป็น 28% เพิม่
ภาษรีายไดต้่างประเทศของธรุกจิอเมรกินั (เชน่กลุ่ม Multinational Businesses, 
Giant Tech) รวมถงึปรบัเพิม่ภาษสี าหรบับุคคลธรรมดา (กลุ่มฐานรายไดสู้ง)  
ประโยชน์ และผลกระทบ:  ซึง่อาจส่งผลกระทบตอ่ตน้ทนุด าเนินธรุกจิทีสู่งขึน้ 
โดยเฉพาะกลุ่มอตุสาหกรรม IT และ Communication Service อย่างไรกต็ามการขึน้
ภาษนีิตบิุคคลอาจจะไมส่ามารถท าไดท้นัทเีนื่องจากเสยีงส่วนขา้งมากในวฒุสิภายงัมี
โอกาสสูงทีจ่ะอยู่กบัฝัง่ Republican

การคา้

สาระส าคญัของนโยบาย: Biden มแีนวโน้มทีจ่ะเจรจา และด าเนินนโยบายแบบพหุ
ภาค(ีMultilateral) ซึง่แตกต่างจาก Trump ทีพ่ยายามทีจ่ะด าเนนินโยบายแบบทวภิาคี
(Bilateral) ถงึแมว้่า Biden ยงัคงมองประเทศจนีเป็นคู่แขง่ส าคญัเหมอืน Trump แต่
อย่างไรกต็ามทางดา้นความสมัพนัธก์ารคา้กบัประเทศจนี Biden มแีนวโน้มทีจ่ะเจรจา
แบบประณีประนอมมากขึน้
ประโยชน์ และผลกระทบ: ความตงึเครยีดของสงครามการคา้ระหว่างประเทศสหรฐั 
และประเทศคู่คา้อื่นๆ โดยเฉพาะประเทศจนี มแีนวโน้มทีจ่ะผอ่นคลายมากขึน้

การสนบัสนุน
พลงังานสะอาด
และโครงสรา้ง
พืน้ฐาน

สาระส าคญัของนโยบาย: Biden มแีนวโน้มจะสนบัสนุนพลงังานสะอาดและ
โครงสรา้งพืน้ฐานรปูแบบใหม่ๆ ซึง่เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม รวมไปถงึการกลบัเขา้รว่ม 
“Paris Climate Agreement”
ประโยชน์ และผลกระทบ: นโยบายสนบัสนุนพลงังานสะอาดและสิง่แวดลอ้ม
สนบัสนุนการลงทนุในสนิทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้ง

นโยบายดา้น
สาธารณสุขและ
สุขภาพ

สาระส าคญัของนโยบาย: Biden มคีวามตัง้ใจทีจ่ะสนบัสนุนการเขา้ถงึประกนั
สุขภาพของชนชัน้กลางใหส้ามารถเขา้ถงึงา่ยขึน้ และตอ้งการผลกัดนัการลดอายขุ ัน้
ต ่าของผูเ้อาประกนัจาก 65 ปีเป็น 60 ปี
ประโยชน์ และผลกระทบ: นโยบายดงักลา่วมโีอกาสทีจ่ะสรา้งผลกระทบกบัธรุกจิใน
กลุ่มบรษิทัยาทีเ่น้นการผลติยารปูแบบพืน้ฐาน และยารกัษาโรคทีไ่มเ่น้นนวตักรรมขัน้
สูง

ค าเตอืน: ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน/ผูล้งทนุตอ้งศกึษาขอ้มลูของกองทนุรวม โดยเฉพาะอยา่งยิง่นโยบายการลงทุน ความเสีย่ง และผลการด าเนินงาน ของ
กองทุนรวมทีเ่ปิดเผยไวใ้นแหล่งต่างๆ หรอืใหข้อขอ้มลูจากเจา้หน้าทีก่่อนการตดัสนิใจลงทนุ/กองทุน PRINCIPAL APDI  มกีองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศฮ่องกงผูล้งทนุจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทุน
โดยรวมของตนเองดว้ย/กองทุน PRINCIPAL CHEQ  มกีองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศจนี ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย/กองทุน PRINCIPAL KEQ  มกีองทุนหลกั
ลงทุนกระจุกตวัในประเทศเกาหล ีผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย/กองทุน PRINCIPAL CII มกีองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศ อนิเดยี ฮ่องกง อนิโดนีเซยี ผูล้งทุนจงึควร
พจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย/ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต


