
2020 – The Year in Review 
สรปุสถานการณ์ปี 2020

- ในชว่งตน้ปี 2020 เริม่ตน้ดว้ยสถานการณ์ทางเศรษฐกจิ และการคา้โลกทีอ่ยูใ่นทศิทางดขีึน้กวา่ปี 2019 เมือ่ความตรงึเครยีด
ระหวา่งจนี สหรฐัฯ มแีนวโน้มคลีค่ลายลง ในขณะทีส่หราชอาณาจกัรยงัคงจดัการกบัการเตรยีมตวัออกจากสหภาพยโุรป
อยา่งเป็นทางการ

- จนกระทัง่ชว่งกลาง-ปลายเดอืนมกราคม 2020 เมือ่โลกเริม่รูจ้กักบัไวรสัสายพนัธใ์หม ่COVID-19 ทีม่ตีน้ตอการระบาดมา
จากประเทศจนี และแพรก่ระจายไปยงัประเทศอื่นในระยะเวลาต่อมา จน WHO ประกาศใหเ้ป็น Pandemic ซึง่แปลวา่ โรค
ระบาดใหญ่ทีลุ่กลามไปทัว่โลก

- ในชว่งแรกของการระบาดของโรค COVID-19 ทัง้ภาครฐั และเอกชนทัว่โลกต่างพากนัหาวธิใีนการรบัมอืกบัสถานการณ์
ดงักลา่วในทุกวถิทีาง และไดป้ระกาศนโยบายตา่งๆ ทีต่่างไปจากปกต ิเชน่ การจ ากดัการเดนิทาง การรกัษาระยะหา่ง จน
ท าใหก้จิกรรมทางเศรษฐกจิลดลงอยา่งมนียัส าคญั หน่วยงานภาครฐั ธนาคารกลางต่างๆ รวมถงึองคก์รณ์ระหวา่งประเทศ
เรง่อดัฉดีเมด็เงนิผา่นนโยบายการเงนิ และการคลงั เพือ่กระตุน้และเยยีวยาผลกระทบทางเศรษฐกจิทีเ่กดิขึน้จากโรคระบาด 
ในขณะเดยีวกนัองกรณ์ดา้นสขุภาพกเ็รง่คดิคน้วธิกีารป้องกนั และรกัษาโรคระบาดทีเ่กดิขึน้นี้อยา่งตอ่เนื่อง

- ทา่มกลางสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 ท าใหพ้ฤตกิรรมของภาคธุรกจิ และครวัเรอืนเปลีย่นไปหลายประการ แต่มี
หนึ่งพฤตกิรรมทีค่าดวา่จะคงอยูใ่นระยะยาว คอื การเปลีย่นแปลงสภาพสงัคมเขา้สูย่คุทีม่คีวามเป็นดจิทิลัมากขึน้ 

- จนกระทัง่ในชว่งเดอืนพฤศจกิายน 2020  ไดม้จีุดเปลีย่นทีส่ าคญัทีจ่ะท าใหภ้าพมมุมองปี 2021 ต่างจากปี 2020 เป็นอยา่ง
มาก เมือ่พฒันาการดา้นวคัซนี COVID-19 มคีวามชดัเจนอยา่งมนียัส าคญั และผลการเลอืกตัง้ประธานาธบิดสีหรฐัฯ ที่
ผูส้มคัรจากพรรด Democrat อยา่งนาย โจ ไบเดน สามารถเอาชนะประธานาธบิดเีกา่อยา่งนาย โดนลั ทรมัป์ไดใ้นทีส่ดุ



The present situation

ปัจจยัท่ีควรจบัตา
- จ านวนผูต้ดิเชือ้รายใหมท่ีย่งัเพิม่ขึน้ต่อเนื่อง และความยากล าบากจ าหน่ายเมือ่วคัซนี

- การเตบิโตทางเศรษฐกจิตามความคาดหวงั และปัญหาหนี้สนิทีเ่พิม่ขึน้ของทัง้ภาครฐั และเอกชน

- ปัจจยัเฉพาะในแต่ละประเทศ 

• พฒันาการด้านวคัซีน นับเป็นข่าวดีต่อภาพเศรษฐกิจ และมุมมองการลงทุนในปี 2020

• ภาครฐัฯ และธนาคารกลางในแต่ละประเทศทัว่โลก มีบทบาทต่อภาคเศรษฐกิจในแต่
ละประเทศเป็นอย่างมาก เน่ืองจากนโยบายการเงินและการคลงัท่ีเหมาะสมจะส่งผล
อย่างมากต่อภาวะเศรษฐกิจในแต่ละประเทศ

• เงินเฟ้อมีแนวโน้มจะเพ่ิมสงูข้ึน จากปัจจยัด้านอปุทานท่ีอาจไมส่มดลุชัว่คราวจาก 
Pend up demand หลงักิจกรรมทางเศรษฐกิจมีความปกติมากขึ้น

• ประธานาธิบดี โจ ไบเดน เป็นอีกหน่ึงบุคคลท่ีอาจต้องจบัตาว่าจะสรา้งความ
เปล่ียนแปลงต่อเศรษฐกิจโลกหรือไม ่ในทิศทางใด

• อตัราดอกเบี้ยท่ีมีแนวโน้มต า่อย่างต่อเน่ือง และสภาพคล่องในตลาดการเงินท่ียงัคง
ในระดบัสงู หนุนการลงทุนในสินทรพัยท่ี์เส่ียงขึ้น และมีโอกาสให้ผลตอบแทนดีข้ึน

• การย้ายกลุ่มอตุสาหกรรมลงทุนเข้าสู่ธรุกิจกลุ่ม cyclical 



คาดวา่ระยะกลาง – ยาว ตลาดหุน้โลกยงัอยูใ่น Uptrend โดยไดร้บัแรงหนุนจากการอดัฉดีเมด็เงนิ QE และ Fiscal Stimulus เพือ่กระตุน้เศรษฐกจิ 

Outlook and Strategy

Outlook
• ตลาดหุน้โลกฟ้ืนตวัเรว็ใน 2H 2020 โดยเฉพาะกลุ่ม US Tech และ Asia Tech โดย

ไดร้บัแรงหนุนจากเมด็เงนิ QE ท าใหร้ะดบั Valuation ตงึตวัมาก
• Positives: Bond Yield ต ่า + สภาพคล่องทีย่งัสงู + การฟ้ืนตวัของ Earnings จะท า

ให ้“หุน้” น่าลงทุนมากกวา่ “ตราสารหนี้”
• Negatives: Valuation แพง, มคีวามเสีย่งเรือ่ง QE Tapering กบั Bond Yield Rise
• คาดวา่ระยะกลาง – ยาว ตลาดหุน้โลกยงัอยูใ่น Uptrend โดยไดร้บัแรงหนุนจากการ

อดัฉีดเมด็เงนิ QE และ Fiscal Stimulus เพือ่กระตุน้เศรษฐกจิ แต่ระยะสัน้ มโีอกาสที่
จะปรบัฐานจากขา่วรา้ยทีค่าดไมถ่งึ เชน่ QE Tapering หรอื Bond Yield เดง้แรง

• หุน้ Thematic ทีเ่กีย่วกบั Digital Transformation น่าจะ perform ดใีนระยะยาว
• คาดวา่แนวโน้มดอลล่ารอ์่อนและเศรษฐกจิเอเชยีทีฟ้ื่นเรว็กวา่ จะท าใหหุ้น้ EM Asia 

มโีอกาส Outperform หุน้ US
• แนะน าใหจ้ดัพอรต์แบบ Core – Satellite โดยใชก้ลยทุธ ์Buy on Dip
Strategy
• Core Port: Global Growth Stocks or Passive Global EQ ETF
• Satellite Port: 

– Thematic: Cloud Computing, Healthcare Innovation, etc.
– Regional: China, Asia-Pacific ex Japan, Vietnam
– Income Play: Global Bonds, Global REITssSource: Principal Asset Management and Phatra Research, Data as of 12 Jan 2021



ตลาด REITs ฟ้ืนตวัต่อเน่ือง แต่ยงัเป็น laggards เทยีบกบัตลาดหุน้โลก คาดหวงัโอกาสรบัเงนิปันผลเฉลีย่ประมาณ 3 – 5% ต่อปี

Market Update Outlook and Strategy

Outlook
• ตลาด REITs ฟ้ืนตวัต่อเนื่อง โดยเฉพาะชว่งปลายปี 2020 หลงัมขีา่ว Vaccine แต่ยงั

เป็น laggards เทยีบกบัตลาดหุน้โลก
• Positives: ขา่ว Vaccine เป็นผลบวก โดยเฉพาะกบักลุ่ม Retail/Hotel, การระบาด

รอบใหมท่ าใหเ้กดิ Partial Lockdown เป็นผลบวกกบักลุ่ม Retail, แนวโน้ม low 
yield จะท าให ้REITs เป็น Income Play

• Negatives: การระบาดโควดิรอบใหม,่ ความล่าชา้ของการฉีด Vaccine
• คาดหวงัโอกาสรบัเงนิปันผลเฉลีย่ประมาณ 3 – 5% ต่อปี ในชว่งปี 2021-2023
• แนะน า Overweight REITs 

Strategy
• ปรบัลดการ OW ในกลุ่ม Low Impact ไดแ้ก่ Data Centers, Logistics, 

Infrastructure เนื่องจากราคาปรบัตวัขึน้มามาก และปรบัลดการ UW ในกลุ่ม High 
Impact ไดแ้ก่ Retail, Hotels เพือ่ใหไ้ดร้บัประโยชน์จากการฟ้ืนตวัหลงั COVID

• ปรบัลดการ OW ใน SG REITs และปรบัลดการ UW ใน Thai REITs

Source: Principal Global REIT Market Update, Data as of 30  November 2020



แนะน า Neutral Weight ทัง้หุน้ไทยและหุน้โลก โดยใชก้ลยทุธ ์“Buy on Dip”, OW REITs และ UW Gold 

Asset 
Class

Strategic Asset 
Allocation (SAA)

Weight Tactical Asset 
Allocation (TAA)

มมุมองการลงทุน ครึ่งแรกปี 2021

MM/Fixed 
Income 40% 40%

• คาดว่า yield จะทรงตวัในระดบัต ่า มโีอกาสที ่Yield Curve จะ Steepen 
• แนะน าลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ระยะสัน้ ลดความเสีย่งจาก MTM
• ใชเ้ป็นทีพ่กัเงนิรอเพิม่น ้าหนกัในหุน้

Thai EQ 15% 15%
• คาดว่า SET จะไดร้บัแรงหนุนจากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิ, กระแส Fund 

Flows, และเงนิดอลล่ารอ่์อน  แต่มโีอกาสจะผนัผวนไดม้ากในระยะสัน้ 
• แนะน า “Buy on Dip” คาดกรอบ SET ที ่1400 -1650

Global EQ 15% 12%

• แนะน าใหจ้ดัพอรต์แบบ Core – Satellite โดยใชก้ลยทุธ ์“Buy on Dip”
คอื เพิม่น ้าหนกัเมือ่ตลาดปรบัฐาน

• แนะน าใหเ้น้นหุน้ EM Asia, China, Vietnam ซึง่ไดร้บัประโยชน์จาก
กระแส Fund Flows และเศรษฐกจิฟ้ืนเรว็กว่า

REITs 25% 27% • ราคาตามหลงัตลาดหุน้ ในขณะทีพ่ืน้ฐานกลุ่ม Logistics/Data Centers ยงัดี
• คาดหวงัโอกาสรบัเงนิปันผล 3 - 5% สงูกว่า Bond Yield

Gold 5% 2%
• การปรบัขึน้ในช่วงหลงัเกดิจากการเกง็ก าไร และ Fund Flows เขา้ ETFs
• คาดว่าทศิทางยงัเป็น Uptrend ในระยะยาว แต่ในระยะสัน้ แนะน าให้

Take Profit บางส่วนก่อน

ลดสดัส่วน
ทองค า

เพ่ิมสดัส่วน 
REITs

Source: Principal Asset Management, Data as of 12 Jan 2021

Neutral Weight 
ตราสารหน้ี, หุ้นไทย, หุ้นโลก
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(กองทุนนี้ลงทุนกระจกุตวัในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย ์(Property Sector Fund) ดงันัน้หากมปัีจจยัลบทีส่่งผลกระทบต่อการลงทุน ดงักล่าวผูล้งทุนอาจสญูเสยีเงนิลงทุนจ านวนมาก)

iPROP ΔBM%
Thailand 40.3 -9.7
Singapore 52.0 2.0
Japan 0.8 0.8
Cash 6.8 6.8

Source: Principal as of 30 June  2020

Country Allocation (%)

ค าเตอืน:ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน/กองทุนมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ ผูล้งทุนอาจจะขาดทุนหรอืไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่า
เงนิทุนเริม่แรกได/้บรษิทัจดัการใชส้ญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมอืในการป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นของกองทุน (Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน /ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการ
ด าเนินงานในอนาคต

iPROP ΔBM%
Singapore 58.1 8.1
Thailand 39.6 -10.4
Hong Kong 0.4 0.4
Cash 1.9 1.9

Country Allocation (%)

Source: Principal as of 30 June  2020

Source: Principal as of 31 Dec 2020

Source: Principal as of 31 Dec 2020

การเปล่ียนแปลงการลงทนุของกองทนุ PRINCIPAL iPROP ในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2020
• พฒันาการดา้นวคัซนีสง่ผลดตี่อ REITs โดยรวม โดยเฉพาะอยา่งยิง่กลุม่ทีเ่คยไดร้บั

ผลกระทบหนกัจากการ Lock-down อยา่ง Retail และ Hospitality
• แต่ความไมแ่น่นอนในการขนสง่ และจ าหน่ายวคัซนี รวมถงึประสทิธใินการป้องกนั และ

ความเสีย่งจากการกลายพนัธุข์องไวรสั ยงัคงเป็นปัจจยัทีต่อ้งจบัตา
• ทมีผูจ้ดัการองทุนมกีารปรบัสดัสว่นพอรต์การลงทุนโดยเขา้ลงทุนใน REITs กลุม่ Retail 

รวมถงึตลาดสภาพคลอ่งดอียา่งสงิคโปรม์ากขึน้ เพือ่รบัโอกาสรบัผลตอบแทนจากการฟ้ืน
ตวัทางเศรษฐกจิ และ Fund Flow ทีม่แีนวโน้มไหลเขา้เอเชยี

• ยงัคงเน้นสรา้งสมดุลความเสีย่งของพอรต์ดว้ยการลงทุนใน REITs กลุม่ทีม่โีอกาสโตดใีน
ระยะยาวจากโครงสรา้งทางสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลง อยา่ง Data Centre และ Logistic
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ตวัอย่างทรพัยสิ์นหุ้นท่ีลงทนุ
KDCREITs  ประกอบดว้ย 17 Data center ซึง่
เป็นสนิทรพัยท์ีม่แีนวโน้มเตบิโตไปพรอ้มกบัการ
เตบิโตของสงัคมเทคโนโลย ีและการใชข้อ้มลูที่
เพิม่มากขึน้ โดยสนิทรพัยใ์นกองทุนมกีาร
กระจายตวัใน 8 ประเทศ 3 ภมูภิาค 

(กองทุนนี้ลงทุนกระจกุตวัในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย ์(Property Sector Fund) ดงันัน้หากมปัีจจยัลบทีส่่งผลกระทบต่อการลงทุน ดงักล่าวผูล้งทุนอาจสญูเสยีเงนิลงทุนจ านวนมาก)

ค าเตอืน:ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน/กองทุนมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ ผูล้งทุนอาจจะขาดทุนหรอืไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่า
เงนิทุนเริม่แรกได/้บรษิทัจดัการใชส้ญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมอืในการป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นของกองทุน (Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน / ผูล้งทุนควรศกึษาผลการด าเนินงานของหน่วยลงทุน
แต่ละชนิดของกองทุน ไดท้ี่ https://www.principal.th/th/mutual-fundth/ ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต

MLT บรหิารสนิทรพัยป์ระเภท Logistic 
Properties ซึง่เป็นกลุม่อุตสาหกรรมทีเ่ตบิโตไป
พรอ้มกระแส e-commerce มสีนิทรพัยภ์ายใต้
การบรหิาร S$ 8.9 Billion กระจายตวั 8
ประเทศในภมูภิาคเอเชยี

Source: Principal as of 31 Dec 2020
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ประเภท: กองทุนอสงัหาฯ REITs รวมถงึสนิทรพัยใ์นกลุ่มโครงสรา้งพืน้ฐาน และสามารถลงทุนในหุน้ได้ (ป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน)

Sector Weight
Vanguard Australian Property ETF 24.81
NEXT FUNDS REIT INDEX ETF ETF 7.71
iShares Core Japan REIT ETF ETF 7.63
Digital Telecommunications Infra Infra 7.59
Link REIT Retail 3.81

Top 5 holdings (%)

Source: Principal | Data as of 30 June 2020

ค าเตอืน: ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ (กองทุน) เงือ่นไข ผลตอบแทน และความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน/เนื่องจากองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ และ/หรอืทรสัต์เพือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์ (REITs) และ/หรอืกองทุนรวม
โครงสรา้งพืน้ฐาน ซึง่กองทุนดงักล่าวมคีวามเสีย่งในลกัษณะเดยีวกบัการลงทุนในธุรกจิอสงัหารมิทรพัยห์รอืโครงสรา้งพืน้ฐานโดยตรง เช่น ความเสีย่งจากความผนัแปรของค่าเช่าและอตัราการเช่า การเพิม่ขึน้ของภาษทีรพัยส์นิ การเปลีย่นแปลงของกฎหมายหรอืกฎระเบยีบ
ทีเ่กีย่วขอ้ง ความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้ม ความเสีย่งจากภยัธรรมชาติ ค่าเสีอ่มราคาของอาคารเมือ่เวลาผ่านไป และการเพิม่ขึน้ของอตัราดอกเบีย้ เป็นต้น รวมถงึความเสีย่งจากการกระจุกตวัอาจท าใหม้คีวามผนัผวนมากกว่าการลงทุนทีก่ระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม/
กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตวัในประเทศแถบเอเชยี ผูล้งทนุจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย/กองทนุมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมคีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ผูล้งทุนอาจขาดทุนหรอืไดร้บัก าไร จากอตัรา
แลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าทุนเริม่แรกได้ /กองทุนนี้มกีารลงทุนในต่างประเทศบางส่วนซึง่จะไมเ่กนิรอ้ยละ 79 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน กองทุนจงึมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ/บรษิทัจดัการอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพือ่
ป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (Hedging) โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ/ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต
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ประเภท: กองทุนอสงัหาฯ REITs รวมถงึสนิทรพัยใ์นกลุ่มโครงสรา้งพืน้ฐาน และสามารถลงทุนในหุน้ได้
(ป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน)

ค าเตอืน: ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ (กองทุน) เงือ่นไข ผลตอบแทน และความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน/เนื่องจากองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ และ/หรอืทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ (REITs) และ/หรอืกองทุนรวม
โครงสรา้งพืน้ฐาน ซึง่กองทุนดงักล่าวมคีวามเสีย่งในลกัษณะเดยีวกบัการลงทุนในธุรกจิอสงัหารมิทรพัยห์รอืโครงสรา้งพืน้ฐานโดยตรง เช่น ความเสีย่งจากความผนัแปรของค่าเช่าและอตัราการเช่า การเพิม่ขึน้ของภาษทีรพัยส์นิ การเปลีย่นแปลงของกฎหมายหรอืกฎระเบยีบที่
เกีย่วขอ้ง ความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้ม ความเสีย่งจากภยัธรรมชาติ ค่าเสีอ่มราคาของอาคารเมือ่เวลาผ่านไป และการเพิม่ขึน้ของอตัราดอกเบีย้ เป็นตน้ รวมถงึความเสีย่งจากการกระจุกตวัอาจท าใหม้คีวามผนัผวนมากกว่าการลงทุนทีก่ระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม/
กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตวัในประเทศแถบเอเชยี ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย/กองทุนมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมคีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ผูล้งทุนอาจขาดทุนหรอืไดร้บัก าไร จากอตัรา
แลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าทุนเริม่แรกได้ /กองทุนนี้มกีารลงทุนในต่างประเทศบางส่วนซึง่จะไมเ่กนิรอ้ยละ 79 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน กองทุนจงึมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ/บรษิทัจดัการอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพือ่
ป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (Hedging) โดยขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ/ผูล้งทุนควรศกึษาผลการด าเนินงานของหน่วยลงทนุแต่ละชนิดของกองทุน ไดท้ี่ https://www.principal.th/th/mutual-fundth/ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการ
ด าเนินงานในอนาคต

การเปล่ียนแปลงการลงทนุของกองทนุ PRINCIPAL iPROPEN ในช่วงคร่ึง
หลงัของปี 2020
• ในชว่งไตรมาส 3 ปี 2020 ทมีผูจ้ดัการกองทุนของ Principal ในออสเตรเลยี 

ไดเ้ริม่เขา้มามสีว่นรว่มในการบรหิารเงนิลงทุนในสว่นทีล่งทุนประเทศ 
ออสเตรเลยี ญีปุ่่ น และฮอ่งกง ท าให ้พอรต์การลงทุนของ PRINCIPAL 
iPROPEN กลายเป็นพอรต์การลงทุนทีเ่น้น REITs รายตวัอยา่งสมบรูณ์

• โดยทัง้สองทมีไดม้กีารบรหิารพอรต์ในทศิทางทีใ่กลเ้คยีงกนัดว้ยการเน้นสรา้ง
สมดุลความเสีย่งของพอรต์ดว้ยการลงทุนใน REITs กลุม่ทีม่โีอกาสโตดใีน
ระยะยาวจากโครงสรา้งทางสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลง อยา่ง Data Centre และ 
Logistic

• และมกีารปรบัสดัสว่นพอรต์การลงทุนโดยเขา้ลงทุนใน REITs กลุม่ Retail 
รวมถงึตลาดสภาพคลอ่งดอียา่งสงิคโปรม์ากขึน้ เพือ่รบัโอกาสรบัผลตอบแทน
จากการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิ และ Fund Flow ทีม่แีนวโน้มไหลเขา้เอเชยี

• ทัง้น้ีในชว่งปลายปีนบัแต่ขา่ววคัซนีเริม่มคีวามเป็นไปไดม้ากขึน้ ทางผูจ้ดัการ
กองทุนในไทย ไดม้กีารจดัสรรคเ์งนิลงทุนใหแ้ก่ผูจ้ดัการกองทุนในใน
ออสเตรเลยี  เพือ่ลงทุนในตลาด REITs เอเชยี กลุม่ทีส่ภาพคลอ่งสงูกวา่
อยา่ง ออสเตรเลยี และ ญีปุ่่ น มากขึน้ เพือ่เพิม่โอกาสรบัผลตอบแทนจากการ
ฟ้ืนตวัของกจิกรรมทางเศรษฐกจิ และ Fund Flow ทีไ่หลเขา้เอเชยี

Source: Principal as of 31 Dec 2020
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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 าประเทศอื่นๆ ในอาเซยีน

ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน / กอง PRINCIPAL APDI มกีองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในฮ่องกงและประเทศจนี ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจาย
ความเสีย่งของพอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย / กอง PRINCIPAL CHEQ มกีองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศจนี ผูล้งทุนจงึควรพจิารณากระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย / กอง 
PRINCIPAL VNEQ ลงทุนกระจุกตวัในประเทศเวยีดนาม ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย / กองทุนมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ ผูล้งทุนอาจจะขาดทุนหรอืไดร้บัก าไร
จากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าเงนิทุนเริม่แรกได/้บรษิทัจดัการใชส้ญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพือ่เป็นเครื่องมอืในการป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นของกองทุน (Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการ
กองทุน/ ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต



Source: Principal Asset Management, Bloomberg

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Source: Bloomberg, data as of 30th Nov 2020



ทีมบริหารกองทุนตราสารหนี้
คุณภาพ ได้รับรางวัลบริษัท
จัดการกองทุนยอดเยี่ยม
ประเภทการลงทุนตราสารหนี้
ภายในประเทศจาก 

Morningstar Thailand ทั้งในปี 
2018 และ 2019

ค าเตอืน:ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้(กองทุน) เงือ่นไข ผลตอบแทนและความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน/ กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในฮ่องกงและประเทศจนี ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย/ กองทุนมนีโยบาย
ลงทุนในต่างประเทศ ผูล้งทุนอาจจะขาดทุนหรอืไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าเงนิทุนเริม่แรกได/้ บรษิทัจดัการใชส้ญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพือ่เป็นเครือ่งมอืในการป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นของกองทุน (Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการ
กองทุน/ ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต/ เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน/ Copyright @ 2018 บรษิทั มอรน์ิ่งสตาร ์รเีสรชิ ์ประเทศ
ไทย สงวนลขิสทิธ ิขอ้มลูทีป่ระกอบในเอกสารนี้ : (1) เป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทัมอรน์ิ่งสตาร ์และ/หรอื ผูใ้หบ้รกิารขอ้มลู (2) บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการท าซ ้า หรอืเผยแพร่ (3) บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมร่บัผดิชอบต่อความถูกตอ้ง ครบถว้น และความเสยีหายต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ทุกกรณี
จากการน าขอ้มลูไปใชอ้า้งองิ ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต

Source: Principal Asset Management and www.morningstarthailand.com *Morningstar Rating and AIMC Ranking Data as of 31 Dec 2020 

จดุเด่นกองทนุ

โอการลงทุนในหุน้คุณภาพด ี
โตเรว็ ปันผลสงู 

ในภูมภิาค Asia Pacific

กองทุน PRINCIPAL APDI
ไดร้บัการจดัอนัดบั Morningstar Rating 5ดาว

ผลการด าเนินงานดสีม ่าเสมอ 
ไดร้บัการจดัอนัดบั 
 

จาก Morningstar 
ทัง้ Master และ Feeder

9.9

8.7

0.0

5.0

10.0

PRINCIPAL APDI Benchmark

5Y Return (% p.a.)
Data as of 31 Dec 2020

เน้นท า Company Visit
เพือ่เลอืกลงทุนแบบ Bottom-up 

และบรหิารแบบ 
Benchmark Unconstrained

กลยทุธใ์นการลงทนุของกองทนุหลกั
• กลยทุธ ์Barbell Portfolio ถอืหุน้หรอื REITs ทีจ่า่ยเงนิปันผลสงู เน้นลงทุนใน Growth Stocks โดยไมย่ดึเกาะดชันีอา้งองิ
• ปรบัสดัส่วนการลงทนุใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ตลาดในแต่ละขณะ (Dynamic)
• Broader Universe ครอบคลุมถงึ Asia Pacific สร้างโอกาสลงทนุในหุ้นคณุภาพท่ีมีศกัยภาพเติบโตไปพร้อมกบั 

Megatrend เชน่ E-commerce, Online Learning, พลงังานสะอาด ฯลฯ  

http://www.morningstarthailand.com/
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


ตวัอยา่ง หุ้นเอเชีย-แปซิฟิก ทีม่พีืน้ฐานด ีโตเรว็

Tencent Holdings
• ผูน้ าดา้น Technology ระดบัโลก ทัง้ Online Games, 

Social Media, Mobile Payment, etc. 

Technology

ค าเตอืน:ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน/ กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในฮ่องกงและประเทศจนี ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทุน
โดยรวมของตนเองดว้ย/ กองทนุมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ ผูล้งทุนอาจจะขาดทุนหรอืไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าเงนิทุนเริม่แรกได/้ บรษิทัจดัการใชส้ญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมอืในการป้องกนั
ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นของกองทุน (Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน/ ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต

Source: Principal Asset Management , Data as of 31 Dec 2020 

Samsung Electronics
• ผูน้ าดา้น Consumer Electronics, จอ LCD และ LED และ 

Memory Chip

Banking

HDFC Bank
• ธนาคารเอกชนใหญ่ทีสุ่ดในอนิเดยี มจี านวนสาขามากกว่า 

5,000 แห่ง ฐานลกูคา้กว่า 56 ลา้นราย และเน้นบุกตลาด
ดว้ย Mobile Application
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ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน / กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในฮ่องกงและประเทศจนี ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทุนโดยรวม
ของตนเองดว้ย / กองทุนมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ ผูล้งทุนอาจจะขาดทุนหรอืไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากวา่เงนิทุนเริม่แรกได/้บรษิทัจดัการใชส้ญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมอืในการป้องกนัความ
เสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นของกองทุน (Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน/ ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต

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

Source: Principal as of 31 Dec 2020



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)

พอรต์การลงทุนดงักลา่วเป็นเพยีงการประมาณการสดัสว่น
การลงทุน ซึง่สามารถเปลีย่นแปลงไดเ้มือ่ลงทุนจรงิ ขึน้อยู่
กบัสภาพตลาดการลงทุนและโอกาสการลงทุนในแต่ละขณะ 
ทัง้น้ี ประมาณการผลตอบแทนไม่ใช่การรบัประกนัหรอืยนืยนั
ถงึผลตอบแทนในอนาคต



ปัจจยัสนบัสนุนตลาดหุน้จนี คอื เศรษฐกจิทีฟ้ื่นตวัเรว็ และ กระแส Fund Flows ทีเ่กดิการปรบัเพิม่น ้าหนกัหุน้ A Shares ใน MSCI EM Index

China GDP Growth vs. others China’s Weight in MSCI Emerging Market Index

Source: Guide to the Markets: Asia 1Q 2021, Data as of 31 Dec 2020



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) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน/กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศจนี ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความ
เสีย่งของพอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย/ กองทุนมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ ผูล้งทุนอาจจะขาดทุนหรอืไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าเงนิทุนเริม่แรกได/้บรษิทั
จดัการใชส้ญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมอืในการป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นของกองทุน (Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทนุ/ ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่
ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต



ค าเตอืน:ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้(กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน/กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศจนี ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความ
เสีย่งของพอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย/ กองทุนมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ ผูล้งทุนอาจจะขาดทุนหรอืไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าเงนิทุนเริม่แรกได/้บรษิทั
จดัการใชส้ญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมอืในการป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นของกองทุน (Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทนุ/ ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่
ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต/

Source: Principal as of 31 Dec 2020



Source: Principal Asset Management, Data as of 31 Dec 2020

จดุเด่นกองทุน PRINCIPAL VNEQ

มนีกัวเิคราะหช์าวเวยีดนาม
ประจ าในพืน้ที ่เพือ่ให้

สามารถท า Company Visit ได้
อยา่งสม ่าเสมอ

โอกาสลงทนุในประเทศที่
มเีศรษฐกจิเตบิโตเรว็ทีส่ดุ

ใน ASEAN

เน้นเลอืกหุน้รายตวั
ในหุน้ขนาดใหญ่ทีม่ ี
ปัจจยัพืน้ฐานด ีโตเรว็ 
และมสีภาพคล่องสงู
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ค าเตอืน: ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน/ กองทนุรวมนี้ลงทุนกระจุกตวัในประเทศเวยีดนาม ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทุน
โดยรวมของตนเองดว้ย/ กองทนุมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมคีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ผูล้งทุนอาจขาดทุนหรอื ไดร้บัก าไร จากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าทุนเริม่แรกได้ / ผลการด าเนินงานในอดตีของ
กองทุนรวม มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต / การวดัผลการด าเนินงาน จดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน/ %ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจดัตัง้มาแลว้ 1 ปีขึน้ไป / ผู้
ลงทุนควรศกึษาผลการด าเนินงานของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดของกองทุนใน https://www.principal.th/th/mutual-fundth ก่อนตดัสนิใจลงทุน



ปัจจยัสนบัสนุนตลาดหุน้เวยีดนาม คอื เศรษฐกจิทีฟ้ื่นตวัเรว็ และ กระแส Fund Flows ทีเ่กดิการปรบัเพิม่น ้าหนกัเวยีดนามในดชันี MSCI Frontier 

Vietnam GDP Growth Vietnam’s Weight in MSCI Frontier Index

Source: Navigating Vietnam by CGS CIMB, Data as of 15 Dec 2020
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ค าเตอืน: ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน/ กองทนุรวมนี้ลงทุนกระจุกตวัในประเทศเวยีดนาม ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทุน
โดยรวมของตนเองดว้ย/ กองทนุมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมคีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ผูล้งทุนอาจขาดทุนหรอื ไดร้บัก าไร จากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าทุนเริม่แรกได้ / ผลการด าเนินงานในอดตีของ
กองทุนรวม มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต

Technology Property DevelopmentRetail

FPT Corporation (FPT) 
• ผูน้ าดา้น IT Outsourcing (Software Development, IT 

Solutions), Telecom Service (Internet, IPTV, Data Center) 
และ Education (FPT University) มฐีานลกูคา้ทัว่โลก

• ตน้ทุนต ่า เพราะผลติ Software Engineers เองจาก FPT 
Universityซึง่มหีลกัสตูร Online หลงั COVID มจี านวน
นกัศกึษาเพิม่ขึน้ 37%

• ก าไรสุทธคิรึง่ปีแรกโต +13.5% 
Source: fpt.com.vn/en, Data as of 30 Jun 2020 

Vincom Retail (VRE) 
• บรหิารศูนยก์ารคา้ 79 แห่งใน 43 เมอืง พืน้ทีใ่หเ้ช่า 1.6 ลา้น
ตรม. Occupancy Rate หลงั COVID อยูท่ี ่85%

• Vietnam ม ีlockdown เพยีง 3 สปัดาห ์ท าใหย้อดขายกลบัมา
เกอืบเท่าปี 2019 ตัง้แต่เดอืน May

• ม ีTenant ยอดนิยม อาท ิUNIQLO, Koi The, Haidelao
• แนวโน้มเตบิโตดจีากกระแส Urbanization, รายไดเ้พิม่ขึน้ของ
คนหนุ่มสาว และการม ีPenetration Rate ต ่า

Source: ir.vincom.com.vn/en, Data as of 30 Jun 2020 

Vinhomes (VHM) 
• บรษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์หญ่ทีสุ่ดของเวยีดนาม ครองส่วน
แบ่งตลาด Mid – High End ประมาณ 40%

• เน้น Mega Project แต่ละโครงการมจี านวนกว่า 40,000 ยนูิต 
พรอ้มพืน้ทีส่่วนกลางขนาดใหญ่ ทัง้หาดทราย ทะเลสาบ สนาม
กฬีา ฯลฯ

• ยอดขายครึง่ปีแรก 22,045 ยนูิต เพิม่จากปีก่อน 15% โดย 14% 
เป็นการขาย Online

Source: ir.vinhomes.vn/en, Data as of 30 Jun 2020 

ตวัอยา่ง หุ้นเวียดนาม ทีธุ่รกจิไมไ่ดร้บัผลกระทบและยงัเตบิโตไดต้่อเนื่องแมห้ลงัยุค COVID-19



ค าเตอืน: ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน/ กองทนุรวมนี้ลงทุนกระจุกตวัในประเทศเวยีดนาม ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทุน
โดยรวมของตนเองดว้ย/ กองทนุมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมคีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ผูล้งทุนอาจขาดทุนหรอื ไดร้บัก าไร จากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าทุนเริม่แรกได้ / ผลการด าเนินงานในอดตีของ
กองทุนรวม มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต / การวดัผลการด าเนินงาน จดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน/ %ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจดัตัง้มาแลว้ 1 ปีขึน้ไป / ผู้
ลงทุนควรศกึษาผลการด าเนินงานของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดของกองทุนใน https://www.principal.th/th/mutual-fundth ก่อนตดัสนิใจลงทุน

Source: Principal as of 31 Dec 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

(กองทุนนี้ลงทุนกระจกุตวัในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลย ีผูล้งทุนอาจสญูเสยีเงนิลงทุนจ านวนมาก)

ผูล้งทุนควรท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสินคำ้ (กองทุน) เง่ือนไข ผลตอบแทน และ ควำมเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน / กองทุน
หลกัมีกำรกระจุกตวัในกลุ่มเทคโนโลย ี(Information Technology Sector) ซ่ึงมีควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ของผูบ้ริโภค และควำมลำ้สมยัของสินคำ้ ดงันั้น หำกมีปัจจยัลบท่ีส่งผลกระทบต่อกำรลงทุนดงักล่ำวผูล้งทุนอำจสูญเสีย
เงินลงทุนจ ำนวนมำก และอำจมีควำมเส่ียงและควำมผนัผวนของรำคำสูงกวำ่กองทุนรวมทัว่ไปท่ีมีกำรกระจำยหลำย
อุตสำหกรรม /กองทุนน้ีลงทุนกระจุกตวัในประเทศสหรัฐอเมริกำ ผูล้งทุนจึงควรพิจำรณำกำรกระจำยควำมเส่ียงของพอร์ต
กำรลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย / กองทุนไทย และ/หรือกองทุนต่ำงประเทศ (กองทุนหลกั) อำจลงทุนในสญัญำซ้ือขำย
ล่วงหนำ้ (Derivatives) เพ่ือป้องกนัควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำท่ีอำจเกิดข้ึนไดจ้ำกกำรลงทุนใน
ต่ำงประเทศตำมควำมเหมำะสมและสภำวกำรณ์ในแต่ละขณะ ผูล้งทุนอำจจะขำดทุน หรือไดรั้บก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน
ซ่ึงกองทุนหลกัอำจไดรั้บผลขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน หรือไดรั้บเงินคืนต ่ำกวำ่เงินลงทุนเร่ิมแรกได ้/ ผลกำรด ำเนินงำน
ในอดีตมิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต

Source: Principal as of 31 Dec 2020
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ประเภท: กองทุนหุน้ต่างประเทศ ลงทุนใน Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (กองทุนหลกั)
(กองทุนป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน)

ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน / กองทุนหลกัลงทนุกระจุกตวัในอเมรกิาเหนือ/ ผูล้งทุนจงึควรพจิารณารกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเอง
ดว้ย / กองทุนมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมคีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ผูล้งทุนอาจขาดทุนหรอืไดร้บัก าไร จากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าทุนเริม่แรกได้ / บรษิทัจดัการใชส้ญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อเป็น
เครื่องมอืในการป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นของกองทุน (Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน/ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวม มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต / Copyright @ 2020
บรษิทั มอรน์ิ่งสตาร์ รเีสรชิ์ ประเทศไทย สงวนลขิสทิธิ ขอ้มลูทีป่ระกอบในเอกสารน้ี : (1) เป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทัมอรน่ิ์งสตาร์ และ/หรอื ผูใ้หบ้รกิารขอ้มลู (2) บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการท าซ ้า หรอืเผยแพร่ (3) บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่
รบัผดิชอบต่อความถูกตอ้ง ครบถว้น และความเสยีหายต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ทุกกรณีจากการน าขอ้มลูไปใชอ้า้งองิ ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต

Source: Morningstar, as of 31 Dec 2020



TAL Education Group
• ผูน้ าดา้นโรงเรยีนตวิในจนี เน้น Math, Science, English
• นกัเรยีนลงทะเบยีนเพิม่ขึน้จาก 3.0 เป็น 4.6 ลา้นคน
• โรงเรยีนตวิเกอืบ 800 สาขาใน 70 เมอืง
• รายไดโ้ตเรว็จาก Online Courses

Amazon.com Inc.
• ผูน้ าดา้น Online Retailer และ Cloud Computing
• Active Users: 460 ลา้นคน
• Prime Members: 140 ลา้นคน
• พนกังาน 840,000 คน จา้งเพิม่ปีนี้อกี 175,000 คน

DSV Panalpina A/S
• บรษิทัขนสง่สญัชาติ Denmark 
• ตดิอนัดบั Top-5 ของโลก ครอบคลุม 80 ประเทศ
• ใชก้ลยทุธ ์Asset Light คอื ไมม่เีครือ่งบนิ หรอื เรอื 
เป็นของตนเอง

ตวัอยา่ง หุ้นโลก ทีธุ่รกจิไมไ่ดร้บัผลกระทบและยงัเตบิโตไดต้่อเนื่องแมห้ลงัยุค COVID-19

Education Retail Logistics

ค าเตอืน: ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ (กองทุน) เงือ่นไข ผลตอบแทน และความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน/ กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในอเมรกิาเหนือ/ ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทุนโดยรวม
ของตนเองดว้ย/ กองทุนมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมคีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ผูล้งทุนอาจขาดทุนหรอืไดร้บัก าไร จากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าทุนเริม่แรกได้ / บรษิทัจดัการใชส้ญัญาซือ้ขายล่วงหน้า
เพื่อเป็นเครื่องมอืในการป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นของกองทุน (Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน/ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวม มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต



ค าเตอืน: ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน/ กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในอเมรกิาเหนือ/ ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทนุ
โดยรวมของตนเองดว้ย/ กองทนุมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมคีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ผูล้งทุนอาจขาดทุนหรอืไดร้บัก าไร จากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าทุนเริม่แรกได้ / บรษิทัจดัการใชส้ญัญาซือ้
ขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมอืในการป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นของกองทุน (Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิจิของผูจ้ดัการกองทุน/ ผูล้งทุนควรศกึษาผลการด าเนินงานของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดของกองทุน ไดท้ี่
https://www.principal.th/th/mutual-fundth/ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวม มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต

Source: Principal as of 31 Dec 2020

Source: Morgan Stanley as of 31 Dec 2020

Source: Morgan Stanley as of 31 Dec 2020
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บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั

44 อาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพนีิ 
เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2686 9595   
www.principal.th 

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


