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สรุปนโยบาย/ ประโยชน์ และผลกระทบ
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และฟื้ นฟู

ภาษี

การค้า

สาระสาคัญของนโยบาย: Biden จะใช้นโยบายทางการคลังประมาณ 2 ล้าน
ล้านดอลล่าห์สหรัฐฯ เป็ นเครื่องมือในการกระตุน้ เศรษฐกิจ และภาคธุรกิจทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19
ประโยชน์ และผลกระทบ: การดาเนินนโยบายการคลังแบบขาดดุลมากขึน้ ประกอบ
กับอัตราดอกเบีย้ ทีอ่ ยู่ในระดับต่ า จะส่งผลให้ค่าเงินดอลล่าห์สหรัฐฯมีแนวโน้มอ่อนค่า
ลง ซึง่ มีโอกาสทีก่ ระแสเงินทุนไหลออกนอกประเทศสหรัฐฯ
สาระสาคัญของนโยบาย: ปรับขึน้ ภาษีนิตบิ ุคคลจากกอัตรา 21% เป็ น 28% เพิม่
ภาษีรายได้ต่างประเทศของธุรกิจอเมริกนั (เช่นกลุ่ม Multinational Businesses,
Giant Tech) รวมถึงปรับเพิม่ ภาษีสาหรับบุคคลธรรมดา (กลุ่มฐานรายได้สูง)
ประโยชน์ และผลกระทบ: ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนดาเนินธุรกิจทีส่ ูงขึน้
โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม IT และ Communication Service อย่างไรก็ตามการขึน้
ภาษีนิตบิ ุคคลอาจจะไม่สามารถทาได้ทนั ทีเนื่องจากเสียงส่วนข้างมากในวุฒสิ ภายังมี
โอกาสสูงทีจ่ ะอยู่กบั ฝั ง่ Republican
สาระสาคัญของนโยบาย: Biden มีแนวโน้มทีจ่ ะเจรจา และดาเนินนโยบายแบบพหุ
ภาคี(Multilateral) ซึง่ แตกต่างจาก Trump ทีพ่ ยายามทีจ่ ะดาเนินนโยบายแบบทวิภาคี
(Bilateral) ถึงแม้ว่า Biden ยังคงมองประเทศจีนเป็ นคู่แข่งสาคัญเหมือน Trump แต่
อย่างไรก็ตามทางด้านความสัมพันธ์การค้ากับประเทศจีน Biden มีแนวโน้มทีจ่ ะเจรจา
แบบประณีประนอมมากขึน้
ประโยชน์ และผลกระทบ: ความตึงเครียดของสงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐ
และประเทศคู่คา้ อื่นๆ โดยเฉพาะประเทศจีน มีแนวโน้มทีจ่ ะผ่อนคลายมากขึน้

การสนับสนุน สาระสาคัญของนโยบาย: Biden มีแนวโน้มจะสนับสนุนพลังงานสะอาดและ
พลังงานสะอาด โครงสร้างพืน้ ฐานรูปแบบใหม่ๆ ซึง่ เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม รวมไปถึงการกลับเข้าร่วม
และโครงสร้าง “Paris Climate Agreement”
ประโยชน์ และผลกระทบ: นโยบายสนับสนุนพลังงานสะอาดและสิง่ แวดล้อม
พืน้ ฐาน
สนับสนุนการลงทุนในสินทรัพย์ทเ่ี กีย่ วข้อง

ตัวอย่างกองทุนที่เกี่ยวข้อง
กองทุนที่เกี่ยวข้อง: PRINCIPAL APDI เน้นลงทุนหุน้ เอเชีย
ในวงกว้าง ด้วยการบริหารแบบ Active Management เน้น
การจัดสรรค์สดั ส่วนการลงทุนแบบ Dynamic เพื่อให้เหมาะ
กับสภาวะตลาดในแต่ละขณะ
คาแนะนาการลงทุน: แนะนาทยอยสะสมการลงทุนในช่วงที่
ตลาดมีความผันผวน
กองทุนที่เกี่ยวข้อง: PRINCIPAL CHEQ เน้นลงทุนใน
กองทุนหุน้ จีน/ETFs ด้วยการบริหารแบบ Active
Management ปั จจุบนั เน้นการลงทุนในธีมทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ธุรกิจจีนทีไ่ ด้รบั ประโยชน์จากโครงสร้างยุคใหม่ (China New
Economy) เน้นการบริโภคภายในประเทศซึง่ มีแนวโน้ม
เติบโตดีเป็ นหลัก ลดผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากประเด็นความ
ขัดแย้งระหว่างประเทศ
คาแนะนาการลงทุน: แนะนาถือลงทุนหุน้ จีนเพื่อเป็ นเครื่อง
กระจายความเสีย่ ง และเพิม่ โอกาสรับผลตอบแทนในระยะ
ยาว
กองทุนที่เกี่ยวข้อง: PRINCIPAL KEQ เน้นลงทุนหุน้ จด
ทะเบียนในประเทศเกาหลีใต้ โดยลงทุนในหน่วยลงทุนของ
iShare MSCI South Korea ETF
คาแนะนาการลงทุน: : แนะนาทยอยสะสมการลงทุนในช่วง
ทีต่ ลาดมีความผันผวน
กองทุนที่เกี่ยวข้อง: PRINCIPAL CII เน้นลงทุนหุน้ จด
ทะเบียนในทีจ่ ดั ตัง้ หรือมีธรุ กิจหลักในประเทศจีน อินเดีย และ
อินโดนีเซียด้วยการบริหารแบบ Active Management
คาแนะนาการลงทุน: : แนะนาทยอยสะสมการลงทุนในช่วง
ทีต่ ลาดมีความผันผวน

สาระสาคัญของนโยบาย: Biden มีความตัง้ ใจทีจ่ ะสนับสนุนการเข้าถึงประกัน
สุขภาพของชนชัน้ กลางให้สามารถเข้าถึงง่ายขึน้ และต้องการผลักดันการลดอายุขนั ้
นโยบายด้าน
ต่ าของผูเ้ อาประกันจาก 65 ปี เป็ น 60 ปี
สาธารณสุขและ ประโยชน์ และผลกระทบ: นโยบายดังกล่าวมีโอกาสทีจ่ ะสร้างผลกระทบกับธุรกิจใน
สุขภาพ
กลุ่มบริษทั ยาทีเ่ น้นการผลิตยารูปแบบพืน้ ฐาน และยารักษาโรคทีไ่ ม่เน้นนวัตกรรมขัน้
สูง

คาเตือน: ผูล้ งทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสีย่ งก่อนตัดสินใจลงทุน/ผูล้ งทุนต้องศึกษาข้อมูลของกองทุนรวม โดยเฉพาะอย่างยิง่ นโยบายการลงทุน ความเสีย่ ง และผลการดาเนินงาน ของ
กองทุนรวมทีเ่ ปิ ดเผยไว้ในแหล่งต่างๆ หรือให้ขอข้อมูลจากเจ้าหน้าทีก่ ่อนการตัดสินใจลงทุน/กองทุน PRINCIPAL APDI มีกองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศฮ่องกงผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสีย่ งของพอร์ตการลงทุน
โดยรวมของตนเองด้วย/กองทุน PRINCIPAL CHEQ มีกองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีน ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสีย่ งของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย/กองทุน PRINCIPAL KEQ มีกองทุนหลัก
ลงทุนกระจุกตัวในประเทศเกาหลี ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสีย่ งของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย/กองทุน PRINCIPAL CII มีกองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศ อินเดีย ฮ่องกง อินโดนีเซีย ผูล้ งทุนจึงควร
พิจารณาการกระจายความเสีย่ งของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย/ผลการดาเนินงานในอดีตมิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
ข้อสงวนสิทธิ ์ 1.เอกสารฉบับนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ขอ้ มูล/ความเห็น/คาแนะนาตามมุมมองของบริษทั จัดการเป็ นการทั ่วไป ซึง่ มิได้เป็ นการรับประกันหรือรับรองความถูกต้องแต่อย่างใด โดยไม่มุ่ งหมายให้ถอื เป็ นคาเสนอหรือการเชิญชวน
ให้บุคคลใดทาการซือ้ และ/หรือขายผลิตภัณฑ์ดา้ นการลงทุนประเภทต่างๆ ตามทีป่ รากฏในในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถอื เป็ นการให้คาปรึกษาหรือคาแนะนาเกีย่ วกับการทาธุรกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับผลิตภัณฑ์ดา้ นการลงทุนของบริษทั ต่างๆ ตามที่
ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด นักลงทุนควรใช้วจิ ารณญาณในการตัดสินใจลงทุนด้วยตนเอง บลจ.ขอปฏิเสธความรับผิดทัง้ ปวงทีเ่ กิดหรืออาจเกิดขึน้ นักลงทุนสามารถติดต่อบลจ.เพื่อขอคาแนะนาเป็ นการเฉพาะเจาะจงได้ทุกวันทาการ 2.บลจ.
ขอสงวนสิทธิ ์ในการเผยแพร่/ทาซ้า/ดัดแปลง บางส่วนหรือทัง้ หมดในเอกสารฉบั
้ เว้นกแต่ทรั
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