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เศรษฐกิจญ่ีปุ่ น ส่งสญัญาณฟ้ืนตวั 
 

• 4Q20 GDP ขยายตวั 3.0% QoQ สงูกวา่คาดการณท่ี์ 2.3% 
เป็นการขยายตวัถึง 2 ไตรมาสตดิต่อกนั สะทอ้นถงึการฟ้ืนตวั
ของ domestic demand และ exports (Source: WSJ,as of 
14 Feb 2021) 

• Private Spending ขยายตวั 2.2% ส่วนหน่ึงมาจาก โครงการ
ภาครฐัใหเ้งินสนบัสนนุการท่องเท่ียวภายในประเทศ แต่ไดม้ี
การระงบัชั่วคราวจากการระบาดของไวรสัอีกรอบ คาดวา่จะ
กลบัมาใหม่หลงัจากท่ีสถานการณด์ีขึน้  (Source: WSJ,as of 
14 Feb 2021) 

• Capital Expenditures ขยายตวั 4.5% เป็นการกลบัมาขยายตวั
อีกครัง้ในรอบ 3 ไตรมาสท่ีผ่านมา เป็นการเติบโตพรอ้มกบัการฟ้ืน
ตวัของเศรษฐกิจโลก โดย External Demand ช่วยใหก้ารขยายตวั
ของเศรษฐกิจญ่ีปุ่ นถึง 1% (Source: WSJ,as of 14 Feb 2021) 

• Bank of America ไดป้รบัประมาณการเติบโตของเศรษฐกิจ 
ญ่ีปุ่ น ขึน้ถึงแมจ้ะคาดวา่จะมี dip ใน 1Q21 จากท่ีมีการประกาศ 
Lock Down บางส่วนในเดือน Jan 2021 (Source: BofA Global 
Research,as of 15 Feb 2021  ) 

• สถานการณท์ั่วโลกท่ีปรบัตวัดีขึน้ สะทอ้นออกมาในค่าเงิน JPY ท่ี
มีแนวโนม้กลบัมาอ่อนคา่อีกครัง้ ซึ่งจะสนบัสนนุผลประกอบการ
ของบรษิัทส่งออกสินคา้และบรกิาร 

• ในขณะเดียวกนัผลกาํไรของบรษิทัจดทะเบียนในตลาดหุน้ญ่ีปุ่ นก็
มีแนวโนม้ปรบัตวัดีขึน้เหนือตลาดอ่ืนๆในกลุ่มประเทศพฒันาแลว้ ซึ่งเป็นท่ีน่าสนใจเมื่อเทียบกบักลุ่มเดียวกนั รวมถึงการผลกัดนัในการ
ปรบัโครงสรา้งผูถื้อหุน้และการกาํกบัดแูลของบรษิัทจดทะเบียนในตลาดใหเ้ป็นมาตรฐานสากลมากขึน้ นบัเป็นปัจจยับวกต่อการลงทนุใน
ตลาดหุน้ญ่ีปุ่ นทัง้สิน้ 
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มุมมองและคาํแนะนําการลงทุน 

ตลาดหุน้ญีปุ่่ น NIKKEI ไดม้กีารปรบัเพิม่ขึน้เหนือ 30,000 เป็นครัง้

แรกถอืเป็นการตอบรบัภาวะเศรษฐกจิญีปุ่่นทีฟ้ื่นตวัดกีว่าทีค่าด จาก

การสนับสนุนนโยบายการเงนิและนโยบายการคลงัเพื่อพยุง

เศรษฐกจิประเทศจากผลกระทบสถานการณ์ COVID-19 ในปีทีผ่่าน

มา จากตวัเลข 4Q20 GDP  ปรบัเพิม่ขึน้ ส่งผลใหนั้กลงทุนมคีวาม

เชื่อมัน่ทีเ่พิม่ขึน้ของภาคธุรกจิ การส่งออกโดยเฉพาะกลุ่ม

อเิลก็ทรอนิกส ์และการบรโิภคในประเทศทีเ่พิม่ขึน้ มโีอกาสนําไปสู่

การลงทุนทีเ่พิม่ขึน้โดยเฉพาะจากนักลงทุนต่างชาต ิ

 

        Source: Bloomberg, as of 16 Feb 2021 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิต้ี (PRINCIPAL JEQ)  

ลงทุนใน T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund บรหิารโดย T Rowe Price โดยกองทุนเน้นลงทุนหุน้เตบิโตสงูทุกขนาด

ทีม่โีอกาสไดร้บัประโยชน์จากโครงสรา้งเศรษฐกจิญีปุ่่ นในระยะยาว ลงทุนในลกัษณะ High Conviction เน้นเลอืกหุน้คุณภาพแบบ Bottom-

up ซื้อ-ขายในระดบัราคาทีเ่หมาะสม ผ่านประสบการณ์ของทมีผูจ้ดัการกองทุนคุณภาพทมีปีระวตัผิลงานด ีและทมีงานนักวเิคราะหท์ัง้ในและ

นอกประเทศญีปุ่่ น ช่วยใหส้ามารถวเิคราะหก์ารลงทุนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพทัง้ในภาพกวา้งและในเชงิลกึ 

นอกจากน้ีดว้ยกลยุทธก์ารลงทนุของกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund ส่งผลใหใ้นปี 2020 กองทุนมผีลงาน

โดดเด่นสามารถสรา้ง Alpha มากกว่า 20% โดยในช่วงทีผ่า่นมาผูจ้ดัการลงทุนเพิม่น้ําหนักการลงทุนในกลุ่ม IT และ Machinery  

           

Source: T.Rowe Price FFS, December 2020 
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หุ้นในพอรต์ลงทุน 

 
 

Highlight Stock 

 SoftBank Group: บรษิทั Telecommunications and Internet Conglomerate เป็น Top Contributor ใน 4Q20 โดยราคาปรบัตวัขึน้

หลงัจากทีบ่รษิทัประกาศแผนทีจ่ะปรบัลดหน้ี และยงัมขีา่วที ่SoftBank เองกําลงัทีจ่ะพจิารณากลบัไปเป็น Private Company โดยการ

ทยอยซื้อคนื outstanding shares 

 Freee เป็นผูใ้หบ้รกิาร Accounting Software ซึง่นับเป็น SaaS ทีไ่ดป้ระโยชน์จากการทีบ่รษิทัขนาดกลางและเลก็ เปลีย่นจากการใช้

บรกิาร packaged software มาใชบ้รกิารบน Cloud แทน ช่วยให ้Market Shares ของ Freee เตบิโตต่อเน่ือง 

 หุน้ IPO “Plaid” ซึง่เป็นอกีหน่ึง SaaS ทีใ่หบ้รกิาร software ในหลายดา้น ไมว่่าจะเป็น Finance, HR, Real Estate และเป็นผูบ้รหิาร

จดัการ “KARTE” ซึง่เป็นบรษิทั marketing software ทีใ่หบ้รกิาร Data Analytic ขอ้มลู ทีลู่กคา้สามารถ customize เองได ้ 

 GMO Financial Gate  ซึง่เป็น payment company ทีค่าดว่าจะไดป้ระโยชน์จาก Project ร่วมกนักบั Visa และ SMBC Bank ในการ

ออกระบบ payment แบบใหม่ทีจ่ะแทนทีร่ะบบเดมิ ซึง่สอดคลอ้งกบัการ Demonetization ในญีปุ่่ น ทีส่่วนใหญ่ยงัเป็นการใชเ้งนิสด 

ผลการดาํเนินงาน 

 
Source: Principal, as of 31 Jan 2021 
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Disclaimer 
ผู้ลงทุนทําความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุน) เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทุน/กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศ
ญ่ีปุ่น ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย/กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ ผู้
ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนตํ่ากว่าเงินทุนเร่ิมแรกได้/ บริษัทจัดการใช้สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือ
เป็นเคร่ืองมือในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน / ผลการดําเนิน 
งานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต/ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลของกองทุนรวม โดยเฉพาะอย่างย่ิง
นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง  และผลการดาํเนินงาน ของกองทุนรวมท่ีเปิดเผยไว้ในแหล่งต่างๆ หรือให้ขอข้อมูลจากเจ้าหน้าท่ี ก่อนการตัดสินใจ
ลงทุน/การวัดผลการดาํเนินงาน จัดทําตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

 
 
เอกสารฉบับน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นการท่ัวไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นคําเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทําการซ้ือ 
และ/หรือขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่างๆ ตามท่ีปรากฏในเอกสารฉบับน้ี และไม่ถือเป็นการให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี่ยวกับการทํา
ธุรกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามท่ีระบุไว้ในเอกสารน้ีแต่อย่างใด / แม้บริษัทจัดการจะได้ใช้ความระมัดระวัง
ตามสมควรเพ่ือให้ข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้อง และตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดทําเอกสารน้ี บริษัทจัดการและพนักงานของบริษัทจัดการไม่
มีความรับผิดและจะไม่รับผิดสําหรับความผิดพลาดของข้อมูลใดๆ ท่ีเกิดขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม รวมท้ังจะไม่รับผิดสําหรับการกระทําใดๆ ท่ี
เกิดขึ้นบนพ้ืนฐานของความเห็นหรือข้อมูลท่ีปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับน้ี บริษัทจัดการไม่ได้ให้คํารับรองหรือรับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดย
ปริยายเกี่ยวกับความถูกต้อง แม่นยํา น่าเชื่อถือ ทันต่อเหตุการณ์หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวในกรณีใดๆ ท้ังสิ้น / บริษัทจัดการขอ
ปฏิเสธความรับผิดท้ังปวงท่ีเกิดหรืออาจเกิดขึ้นในทุกกรณี ท้ังน้ีความเห็นบทวิเคราะห์หรือการคาดคะเนต่าง ๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือผลการ
ดําเนินงานในอนาคตท่ีปรากฏในเอกสารน้ี ไม่ถือเป็นเคร่ืองยืนยัน และอาจแตกต่างจากเหตุการณ์หรือผลประกอบการท่ีเกิดขึ้นจริงได้ / สําหรับนัก
ลงทุนท่ีต้องการทราบข้อมูลหรือรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือรับหนังสือชี้ชวน สามารถติดต่อบริษัจัดการหรือผู้ดําเนินการขายท่ีท่านให้บริการ 


