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ความเห็นต่อปัจจัยเรื่องพัฒนาการของวัคซีน : ความคืบหน้าของวัคซีนทีเ่ ป็ นข่าว หากพิจารณาแล้วก็เป็ นไปตาม
ความคาดหวังทีเ่ คยมีการประมาณการณ์กอ่ นหน้านี้ว่าจะมีขา่ วความคืบหน้าในปลายปี แม้กระนัน้ เองในขัน้ ตอนการ
ผลิตและการจาหน่ายวัคซีน อาจต้องใช้เวลาสักระยะ ส่วนราคา REITs ซึง่ เป็ นสินทรัพย์ท่ีราคาปรับตัวลงมาพอสมควร
ในช่วงการระบาดของโรค COVID-19 หลังหลายประเทศมีนโยบายในการจากัดการเดินทาง และเพิ่มระยะห่างทางสังคม
และปรับตัวเพิ่มขึน้ ในช่วงคลาย Lock down ในลักษณะที่คอ่ นข้าง Laggard ก็เริ่มปรับตัวเพิ่มขึน้ อีกครัง้ ตามพัฒนาการ
ในการรับมือกับโรคไวรัส COVID-19
การวางกลยุทธ์ สาหรับกองทุน: ทีมบริหารกองทุนกลุม่ สินทรัพย์ทางเลือก บริษัทบริหารจัดการกองทุน พรินซิเพิล
(บลจ. พรินซิเพิล) ยังคงเน้นการลงทุนลักษณะ Selective ในสินทรัพย์คุณภาพดี ให้ความสาคัญกับความสามารถ
ในการสร้างกระแสเงินสด และราคาของสินทรัพย์ทส่ี มเหตุสมผล ทาให้ ณ ปั จจุบนั กองทุน Principal Property
Income Fund (PRINCIPAL iPROP) (กองทุนนีล้ งทุนกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property
Sector Fund) ดังนัน้ หากมีปัจจัยลบทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผูล้ งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจานวนมาก)
และกองทุน Principal Enhanced Property and Infrastructure Flex Income Fund (PRINCIPAL iPROPEN) ยังคง
ให้นา้ หนักกับสินทรัพย์กลุม่ Data Center Logistic โครงสร้างพืน้ ฐานที่มีแนวโน้มเติบโตปพร้อมกับกระแสการเติบโตไป
กับ Megatrend (Secular Growth Sector)
ทัง้ นี้ในระยะทีผ่ า่ นมาทีมบริหารกองทุนได้มกี ารปรับเพิม่ สัดส่วน REITs รายตัวในกลุม่ ค้าปลีกทีมีคณ
ุ ภาพดีเพิ่มมากขึน้
หลังราคาปรับตัวลงมาในเกณฑ์ท่ีน่าสนใจ ทาให้กองทุนมีโอกาสได้รบั ประโยชน์เพิ่มขึน้ ในช่วงที่ sentiment ตลาดกลับมา
เป็ นขาขึน้ จากการลงทุนสินทรัพย์กลุม่ ดังกล่าว อย่างไรก็ตามทางทีมบริหารกองทุนยังคงหลีกเลี่ยงการลงทุนใน REITs
กลุม่ โรงแรมซึง่ เป็ นกลุม่ ทีมีกระแสเงินสดไม่แน่นอน

ในส่วนของกองทุน PRINCIPAL iPROPEN ซึง่ มีความยืดหยุ่นมากกว่าในลักษณะการกระจายตัวรายประเทศ ทีม
บริหารกองทุนอาจมีการเพิ่มสัดส่วนการลงทุน REITs ในตลาดที่ Laggard เช่น Australia, Japan, และ Hong Kong
(หากข่าวเรื่องวัคซีนพัฒนามากขึน้ REIT ประเทศอื่นที่ Laggard ก็มีโอกาสฟื ้ นตัวได้ดี)
คาแนะนาสาหรับนักลงทุน: จากมุมมองการทา Asset Allocation ของ บลจ. พรินซิเพิล สินทรัพย์กลุม่ REITs ยังเป็ น
หนึ่งในกลุม่ สินทรัพย์ท่ีทีมบริหารกองทุนให้นา้ หนักในลักษณะ Overweight ในระยะสัน้ มีความเป็ นไปได้วา่ ราคา
สินทรัพย์กลุม่ REITs อาจมีความผันผวนบ้างตามมุมมองของนักลงทุนต่อปั จจัยเรื่อง COVID-19 แต่ในระยะกลาง-ยาว
ปั จจัยเรื่องสภาพคล่องในระบบที่ยงั คงมีอยู่มาก อัตราดอกเบีย้ ที่อยู่ในระดับต่า และกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มจะ
กลับมาจะเป็ นสิ่งที่สนับสนุนการลงทุนในสินทรัพย์กลุม่ REITs นักลงทุนจึงควรถือลงทุนสินทรัพย์กลุ่ม REITs และ
สามารถพิจารณาเพิม่ สัดส่วนในภาวะทีต่ ลาดผันผวน
กองทุน Principal iPROP ลงทุนกระจุกตัวในกลุม่ อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) ดังนัน้ หากมีปัจจัยลบทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผูล้ งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจานวนมาก
คาเตือน: ผูล้ งทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงือ่ นไข ผลตอบแทน และความเสีย่ งก่อนตัดสินใจลงทุน
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 หมดในเอกสารฉบับนี้ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิ ล จากัด www.principal.th
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