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3 ปัจจยับวก และ 3 ปัจจยัลบ ทีต่อ้งจบัตา ในปี 2021

China RisingCOVID Vaccines Back to GlobalizationPositive Factors

A Debt CrisisQE Tapering GeopoliticsNegative Factors



Source: Bloomberg

- นับตัง้แต่ Pfizer ได้รบั Approval ใน
เดือนพ.ย. 2020 พฒันาการด้านวคัซีน
ของผูผ้ลิตอ่ืนกเ็ป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
และในไตรมาส 1/2021 น้ีวคัซีนส่วนใหญ่
สามารถน ามาฉีดให้กบัประชาชนได้แล้ว

- J&J เป็นวคัซีนตวัล่าสดุท่ีได้รบัการ
Approve ซ่ึงเป็นวคัซีนท่ีฉีดเพียง 1 dose 
เท่านัน้ ซ่ึงคาดว่าจะสามารถเร่งการฉีด
วคัซีนให้เกิด Heard Immunity ได้เรว็ขึ้น

- ณ มี.ค. 2021 มีการฉีดวคัซีนไปแล้ว
ทัง้หมด 400 ล้าน doses ทัว่โลก

- วคัซีนทัง้หมดได้รบัการ Approval เป็น
การพิเศษซ่ึงอาจมีความเส่ียงท่ีวคัซีนบาง
ตวัจะมีผลข้างเคียง ส่งผลให้มีการชะลอ
การฉีดวคัซีนได้

พฒันาการของวคัซนีเป็นไปในทศิทางทีด่ ีแต่การฉีดอยา่งทัว่ถงึยงัคง challenge ในดา้นการขนสง่และการผลติ



คาดวา่ USA และ UK จะสามารถมฉีดีวคัซนีได ้75% ไดภ้ายใน 5 เดอืน ในขณะทีจ่นียงัคงมอีตัราการฉดีวคัซนีทีต่ ่า

Source: Bloomberg 18 March 2021



สงิคโปร ์ญีปุ่่ น และออสเตรเลยีเริม่มกีารเพิม่ก าลงัการฉดีวคัซนีต่อวนัมากขึน้ในขณะทีไ่ทยยงัคงฉดีวคัซนีในอตัราทีต่ ่า

Source: Bloomberg 18 March 2021
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ก.พ.2021 ตามความหวงัต่อ
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REITs : Key themes for the year ahead

❖ REITs ฟ้ืนตวัชา้กว่าหุน้ ตัง้แต่ตน้ปี
❖ PF&REIT ไทย Outflow เริม่น้อยลงจากแรงขายทีน้่อยลงของ Mutual Fund และ SSO
❖ โอกาสการลงทนุใน REITs อยูท่ีก่ลุ่มทีไ่ดป้ระโยชน์เชงิโครงสรา้งทีเ่ตบิโต มกีระแสเงนิสดทีด่ตี่อเนื่องในระยะยาว
❖ REITs กลุ่ม Retail, Office, Hospitality ยงัคงไดร้บัแรงกดดนัจากพฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นไปจาก E-commerce, Work

from home, Business Travel
❖ REITs สามารถปรบัตวัขึน้ในปี 2021 เนื่องจากราคาไม่แพง และมแีนวโน้มฟ้ืนตวัจากปีทีผ่า่นมา
❖ กลยทุธก์ารลงทนุ เน้นลงทนุใน REITs ทีไ่ดป้ระโยชน์เชงิโครงสรา้งทีท่ าใหเ้ตบิโต และเลอืกเขา้ลงทุนใน REITs ที่

ราคาถูกและสามารถฟ้ืนตวั

Source: Principal Asset Management, Data as of 25 Mar 2021
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(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

Sector Weight

Ascendas Real Estate Investment Industrial 7.8

Keppel DC REIT Industrial 6.5

CapitaLand Integrated Commercial Retail 6.4

Frasers Centrepoint Trust Retail 6.1

Digital Telecommunications Infra Infra 6.0

iPROP ΔBM%

SG 56.2 6.2

TH 39.6 -10.4

HK 0.5 0.5

Cash 3.7 3.7

ขอ้มลูเพิ่มเติม
iPROP ΔBM%

Industrial 36.5 2.3

Retail 29.7 0.1

Office 13.7 -1.9

Infra 11.3 11.3

Diversified 4.0 -1.9

Exhibition 0.0 -4.1

Other 0.9 -2.6

Hospitality 0.3 -6.8

Cash 3.7 3.7
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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

iPROPEN ΔBM%

AU 28.3 -1.7

TH 23.9 2.9

JP 19.3 -0.7

SG 15.5 -4.5

HK 7.3 -1.7

Cash 5.8 5.8

Sector Weight

Goodman Group Industrial 8.5

Digital Telecommunications Infra Infra 5.0

Scentre Group Retail 4.1

Dexus Diversified 3.1

LINK REIT Retail 2.7

iPROPEN ΔBM%

Industrial 26.3 0.6

Retail 21.1 -5.7

Diversified 18.2 -4.8

Office 9.4 -5.1

Hospitality 0.1 -3.6

Exhibition 0.0 -1.7

Developer 2.7 2.7

Residential 0.9 -1.5

Other 5.4 3.3

Infra 10.1 10.1

Cash 5.8 5.8

ขอ้มลูเพิ่มเติม



Asian Equity – หลายปัจจยัสนบัสนุนส าหรบัหุน้เอเชยีในปี 2021

❖ แนวโน้มเศรษฐกจิโลกปี 2021 ยงัคงฟ้ืนตวั
❖ นโยบายการเงนิ และการคลงัทัว่โลกผอ่นคลาย
❖ สภาพคล่องทีล่น้ตลาด
❖ แนวโน้มคา่เงนิ USD ทีอ่่อนคา่-เสถยีร
❖ แนวโน้มการเตบิโตของผลประกอบการทีส่งูกว่าหุน้โลก
❖ ระดบัราคาทีน่่าสนใจกวา่หุน้ประเทศพฒันาแลว้

Source: Principal Asset Management, Data as of 25 Mar 2021
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EV Battery, raw 
materials (lithium, 
nickel), EV 
platform makers, 
e-axle, 
autonomous 
driving software  

Wind & solar 
power utilities, 
wind turbines, 
fibreglass, 
polysilicon, 
solar glass, 
solar modules 

Online shopping, 
group-buying, 
logistics, 
warehousing, 
delivery

Tele-medicine, 
online 
pharmacy

Digital banking, 
online 
insurance, 
robo-advisory, 
e-wallets

Automation 
solutions, smart 
factories 
(collects & 
shares data thru 
connected 
machines)

Source: Principal Asset Management 

Automobiles Energy Groceries Healthcare Financial services Manufacturing



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/

จดุเด่นกองทนุหลกั

โอกาสลงทุนในหุน้คุณภาพ
ด ีโตเรว็ ปันผลสงู 

ในภูมภิาค Asia Pacific

ผลการด าเนินงานดสีม ่าเสมอ 

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 สร้างโอกาสลงทนุในหุ้นคณุภาพท่ีมี

ศกัยภาพเติบโตไปพร้อมกบั Megatrend เชน่ E-commerce, Online Learning, พลงังาน
สะอาด ฯลฯ  

ขอ้มลูเพิ่มเติม
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Vietnam – โอกาสการลงทุนทีไ่ม่ควรพลาด

❖ แนวโน้มเศรษฐกจิโลกปี 2021 ยงัคงฟ้ืนตวั รวมถงึ นโยบายการเงนิ และการคลงัทัว่โลกผอ่นคลาย
❖ สภาพคลอ่งทีล่น้ตลาด
❖ เศรษฐกจิมแีนวโน้มเตบิโตด ีและแขง็แกรง่ทีส่ดุในระดบัภูมภิาค
❖ การลงทนุตรงจากต่างประเทศ และการเพิม่ขึน้ของการบรโิภคภายในประเทศ
❖ ผูน้ าในตลาด Frontier Markets 
❖ ระดบัราคาทีย่งัมคีวามน่าสนใจ

Source: Principal Asset Management, Data as of 25 Mar 2021
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จดุเด่นกองทุน PRINCIPAL VNEQ

มนีกัวเิคราะหช์าวเวยีดนาม
ประจ าในพืน้ที ่เพือ่ให้

สามารถท า Company Visit ได้
อยา่งสม ่าเสมอ

โอกาสลงทนุในประเทศที่
มเีศรษฐกจิเตบิโตเรว็ทีส่ดุ

ใน ASEAN

เน้นเลอืกหุน้รายตวั
ในหุน้ขนาดใหญ่ทีม่ ี
ปัจจยัพืน้ฐานด ีโตเรว็ 
และมสีภาพคล่องสงู

ค าเตอืน: ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน/ กองทนุรวมนี้ลงทุนกระจุกตวัในประเทศเวยีดนาม ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทุน
โดยรวมของตนเองดว้ย/ กองทนุมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมคีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ผูล้งทุนอาจขาดทุนหรอื ไดร้บัก าไร จากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าทุนเริม่แรกได้ / ผลการด าเนินงานในอดตีของ
กองทุนรวม มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต

ขอ้มลูเพิ่มเติม
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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 2020

• 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



China – ผูน้ าในเศรษฐกจิเอเชยี

❖ แนวโน้มเศรษฐกจิโลกปี 2021 ยงัคงฟ้ืนตวั รวมถงึ นโยบายการเงนิ และการคลงัทัว่โลกผอ่นคลาย
❖ สภาพคลอ่งทีล่น้ตลาด
❖ เศรษฐกจิมแีนวโน้มเตบิโตด ีและแขง็แกรง่ทีส่ดุในระดบัภูมภิาค
❖ การลงทนุตรงจากต่างประเทศ และการเพิม่ขึน้ของการบรโิภคภายในประเทศ
❖ ผูน้ าในตลาด Frontier Markets 
❖ ระดบัราคาทีย่งัมคีวามน่าสนใจ

Source: Principal Asset Management, Data as of 25 Mar 2021



Source: globaltimes.cn , Data as of 8 Mar 2021



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 ลด

ผลกระทบจากความเสีย่งขาลง เพิม่ศกัยภาพการสรา้งผลตอบแทนที่
ดใีนระยะยาว (Maximum Drawdown in the first Decile)

พอรต์การลงทุนดงักลา่วเป็นเพยีงการประมาณการสดัสว่น
การลงทุน ซึง่สามารถเปลีย่นแปลงไดเ้มือ่ลงทุนจรงิ ขึน้อยู่
กบัสภาพตลาดการลงทุนและโอกาสการลงทุนในแต่ละขณะ 
ทัง้น้ี ประมาณการผลตอบแทนไม่ใช่การรบัประกนัหรอืยนืยนั
ถงึผลตอบแทนในอนาคต

ขอ้มลูเพิ่มเติม
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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

ขอ้มลูเพิ่มเติม

2020 Return



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
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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 ชว่ยเพิม่การกระจายความเสีย่งและโอกาสสรา้งผลตอบแทนทีส่งูในภาวะทีก่ลุม่อุตสาหกรรมตบิโตไดอ้ยา่งแขง็แกร่ง

• - 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 / กองทุนหลกัมีกำรกระจุกตวัในกลุ่มเทคโนโลย ี(Information Technology Sector) ซ่ึงมีควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภค และควำมลำ้สมยัของสินคำ้ ดงันั้น หำกมีปัจจยัลบท่ีส่งผลกระทบต่อกำรลงทุนดงักล่ำวผูล้งทุนอำจสูญเสียเงินลงทุนจ ำนวนมำก และอำจมีควำมเส่ียงและควำมผนัผวนของรำคำสูงกวำ่กองทุนรวมทัว่ไปท่ีมีกำรกระจำยหลำยอุตสำหกรรม /
กองทุนน้ีลงทุนกระจุกตวัในประเทศสหรัฐอเมริกำ ผูล้งทุนจึงควรพิจำรณำกำรกระจำยควำมเส่ียงของพอร์ตกำรลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย / กองทุนไทย และ/หรือกองทุนต่ำงประเทศ (กองทุนหลกั) อำจลงทุนในสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ 
(Derivatives) เพ่ือป้องกนัควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำท่ีอำจเกิดข้ึนไดจ้ำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศตำมควำมเหมำะสมและสภำวกำรณ์ในแต่ละขณะ ผูล้งทุนอำจจะขำดทุน หรือไดรั้บก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนซ่ึงกองทุนหลกั
อำจไดรั้บผลขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน หรือไดรั้บเงินคืนต ่ำกวำ่เงินลงทุนเร่ิมแรกได ้/ ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตมิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต

ขอ้มลูเพิ่มเติม



• รา่งกายทีม่ชีวีติของมนุษยม์คีวามซบัซอ้นสงู เพราะประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบนบัลา้นทีแ่ต่ละองคป์ระกอบกส็ง่ผลถงึสขุภาพแตกต่างกนัจนกระทัง่
ถงึปัจจุบนัมนุษยย์งัไมส่ามารถเกบ็ขอ้มลูเหลา่นัน้มาเพือ่ประมวลผลและวเิคราะห์

• โลกปัจจุบนัก าลงัเขา้สูจ่ดุบรรจบกนัของข้อมูลสขุภาพท่ีซบัซ้อนและมหาศาลกบัวิวฒันาการเทคโนโลยีขัน้สงู เชน่ ปัญญาประดิษฐ์
การประมวลผลขัน้สงู จีโนมิกส์ พนัธวิุศวกรรม ชีววิทยาระดบัโมเลกลุ นาโนเทคโนโลยี เพือ่การเอาชนะต่อโรครา้ยของมวลมนุษยชาติ

• โลกแหง่อนาคตของ จะเปลีย่นผา่นจากการทดลองถกูผิดสู่การขบัเคล่ือนด้วยข้อมูล 
จากการรกัษาแบบหว่านแหสู่การรกัษาแบบเฉพาะเจาะจง 
จากการรกัษาสู่การป้องกนั อุตสาหกรรมนี้จงึมศีกัยภาพการเติบโตแบบก้าวกระโดดมากกวา่ 
แบบทบตน้ต่อปี ในครึง่ทศวรรษขา้งหน้า 

ลงทนุในกองทนุ (เป็นสดัส่วนหลกั)
และ
• ลงทุนในหุน้ของธุรกจิ ทีม่นีวตักรรมล ้าโลก ครอบคลุมทัง้ ตัง้แต่

การระบุสาเหตุทีแ่ทจ้รงิของโรค การวนิิจฉยั การรกัษา การป้องกนั ไปจนถงึ
การชว่ยขบัเคลือ่นปฏบิตักิารการรกัษาใหม้ปีระสทิธภิาพ ผา่นกรอบค าถาม 

• ขนาดตลาดอยูบ่นฐานลกูคา้ทัง้กลุม่ทีไ่มม่ปัีญหาสขุภาพและมปัีญหาสขุภาพทัว่ทัง้โลก
• มปีระวตัผิลการด าเนนิงานยอ้นหลงัทีโ่ดดเดน่ ขณะทีจ่ ากดัความเสีย่งขาลงอยา่งมนียัยะ

ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน / ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 

กองทนุเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เฮลท์ อินโนเวชนั

(กองทุนนี้ลงทุนกระจกุตวัในหมวดอุตสาหกรรม Healthcare ดงันัน้หากมปัีจจยัลบทีส่่งผลกระทบต่อการลงทุนดงักล่าว
ผูล้งทุนอาจสญูเสยีเงนิลงทุนจ านวนมาก)
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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


