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การลงทุนทไีด้ประโยชนจ์ากนโยบาย Biden
The Investments under Biden’s policies 

 Biden is more popular than Thump was after 100 days in office 
 หลังจากเข้ารบัต าแหน่งมาเป็นเวลากว่า 100 วัน ประธานาธิบดีสหรฐัฯ โจ ไบเดน 
ประธานาธบิดคีนที ่46 ของสหรฐัฯ กน็ับว่าสรา้งผลงานโดดเด่นในหลายดา้น รวมถงึดา้น
การรบัมือการประเด็นปัญหาการระบาดของโรค COVID-19 ที่ท าได้ดีจนวิถีชีวิตชาว
อเมริกันเข้าสู่ภาวะปกติได้มากขึ้น ท าให้หลังจากด ารงต าแหน่งเป็นเวลา 100 วัน 
ประธานาธิบดี โจ ไบเดนได้รับคะแนนนิยมมากติด 1 ใน 10 ผู้ที่เคยด ารงต าแหน่ง
ประธานาธิบดีในสหรฐัฯทัง้หมด ทัง้นี้ ในช่วงปลายเดือน เม.ย. 2021 ประธานาธิบด ี
โจ ไบเดน ได้เปิดเผยพฒันาสวสัดกิารเพิ่มเติม มูลค่า USD 1.8 trillion เพิ่มเติม โดยมี
รายละเอยีดคร่าวๆ ดงันี้ 

• 2.25 แสนล้านเหรยีญ เพื่อสวสัดกิารดา้นการดูแลเดก็ โดยมเีป้าหมาย
ลดภาระค่าใชจ้่ายประชาชนภาคครวัเรอืน ในดา้นการดแูลบุตร

• 2.25 แสนล้านเหรยีญ เพื่อสวสัดกิารส าหรบัแรงงานเพื่อให้สามารถลา
งานแบบไดร้บัค่าจา้งได้

• 2 แสนลา้นเหรยีญ เพื่อ free universal preschool ใหก้บัเดก็อายุ 3-4 ปี
• 1.09 แสนล้านเหรยีญ เพื่อแป็นการสนับสนุน free community college

ส าหรบันักเรยีน
• อื่นๆ

ในภาพรวมแลว้ประธานาธบิด ีโจ ไบเดนนัน้ยงัคงเน้นนโยบายในดา้นการพฒันา
สวสัดิการให้แก่ประชาชน สนับสนุนด้านความเท่าเทียมในด้านต่างๆ รวมถึง
สิง่แวดล้อม และจะมกีารหารายไดเ้พื่อมาสนับสนุนค่าใชจ้่ายทางการคลงัเหล่านี้
ดว้ยการปรบัเพิม่ภาษีจากกลุ่มผูม้รีายได้สูง และภาคธุรกจิ แต่ประเดน็การปรบั
ขึน้ภาษีนัน้ ณ ปัจจุบนั นัน้ยงันับเป็นประเด็นที่ต้องจบัตามคาดว่าจะเหน็ความ

ชดัเจนก่อนออกเป็นกฎหมายในช่วงปลายไตรมาส 3 ไปแลว้ และน่าจะเป็นการปรบัขึน้แบบขัน้บนัได  

ซึง่โดยรวมแลว้แมน้โยบายของโจ ไบเดน มโีอกาสจะส่งทัง้ผลด ีหรอืสรา้งผลกระทบต่อตลาดการเงนิ/การลงทุน แต่นโยบายเหล่านี้กจ็ะ
มผีลต่อแต่ละกลุ่มสนิทรพัย ์กลุ่มอุตสาหกรรมในลกัษณะทีแ่ตกต่างกนัออกไป  ในขณะทีปั่จจยัอื่น เช่น พฒันาการในการรบัมอืปัญหา
โรคระบาด COVID-19 ทีเ่ริม่ดูดขีึน้ในหลายพืน้ทีข่องโลก กท็ าใหโ้อกาสทีก่จิกรรมทางเศรษฐกจิจะกลบัมาเพิม่มากขึน้กน็ับว่าไม่น้อย 
และสภาพคล่องทีย่งัคงล้นระบบหลงัธนาคารกลางทัว่โลกยงัคงมกีารใชน้โยบายทางการคลงัทีผ่่อนคลายอย่างต่อเนื่อง ประเดน็การขึน้
ดอกเบี้ยของ Fed คาดว่าอย่างเรว็สุดน่าจะเริม่ต้นในช่วงครึ่งหลงัของปี 2022 ไปแล้ว และการท า Tapering QE แม้มโีอกาสเกดิขึ้น
ก่อน แต่คาดว่าเรว็ทีสุ่ดอาจจะเป็นในช่วงครึง่แรกของปี 2022 ปัจจยัเหล่านี้นับว่าจะส่งผลดตี่อการลงทุนในสนิทรพัยเ์สีย่ง โดยการให้
น ้าหนักของกลุ่มสนิทรพัยใ์นแต่ละกลุ่ม ณ ปัจจุบนั ทาง บลจ. พรนิซเิพลิ จงึยงัคง Overweight การลงทุนสนิทรพัยก์ลุ่มตราสารทุน ทัง้
ในและต่างประเทศ  

Source: BBC as of April 2021 
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 ปัจจัยทีต่้องจับตาเน่ืองจากอาจท าให้เปลี่ยนสถานการณล์งทุน กลับมา Risk Off ได้ 
▪ การประชุม Fed เดอืนม.ิย. 2021 ส่งสญัญาณ Hawkish เช่น การปรบัลด Balance Sheet และหรอืส่งสญัญาณการพจิารณาปรบั

ขึน้ดอกเบีย้เรว็กว่าคาด
▪ สถานการณ์ COVID มกีารระบาดใหม่ในประเทศทีฉ่ีดวคัซนีในปรมิาณทีสู่งแล้ว อาท ิในสหรฐัฯและยุโรป / เชือ้กลายพนัธุ์จน

วคัซนีปัจจุบนัไม่มปีระสทิธภิาพในการยบัยัง้การแพร่ระบาดหรอืลดอตัราการเสยีชวีติทีเ่พยีงพอ
▪ สหรฐัฯ เดนิหน้าผ่านกฎหมาย การปรบัขึน้ภาษ ีเรว็กว่าทีค่าด
▪ Geopolitics ระหว่างสหรฐัฯ กบั จนี มคีวามเขม้ขน้หรอืมนีโยบายทีเ่ขม้งวดกว่าปัจจุบนัมาก
▪ การเตบิโตของเศรษฐกิจจนีชะลอตวั การปรบัเปลี่ยนการด าเนินนโยบายต่างๆ ภายในของจนีที่อาจส่งผลลบต่อการเตบิโต

ทางเศรษฐกจิในอนาคต

กองทุนแนะน า 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอรท์ูนิต้ี 
Principal Global Opportunity Fund 
(PRINCIPAL GOPP) 

QR CODE ขอ้มลูกองทนุ 

นโยบายและกลยุทธก์ารลงทุน 
ลงทุนในกองทุนหลกั Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund กองทุนหุ้นโลกที่เน้นการลงทุนในธุรกิจที่มี
ความสามารถในการปรบัตวัไดด้ที่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกทีร่วดเรว็และรุนแรงในธมี Disruptive Change และมคีวาม
ไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนัอย่างน้อย 1 ใน 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ ความไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนัดา้นต้นทุน ความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขัน
ดา้นความแตกต่าง ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัดา้นเครอืข่าย โดยการลงทุนจะเน้นการลงทุนในลกัษณะ Board based ลงทุนใน
กลุ่มอุตสาหกรรมทีห่ลากหลาย ทัง้ในเชงิทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยโีดยตรง ธุรกจิทีเ่น้นการใชเ้ทคโนโลยเีขา้มาปรบัปรุงประสทิธภิาพ/
คุณภาพ รวมถงึธุรกจิทีม่โีอกาสจะถูกรบกวนจากกระแสโลกทีเ่ปลี่ยนไปในระดบัต ่า ลดโอกาสในการเผชญิความผนัผวนอย่างรุนแรง
จากการกระจุกตวัในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง 

 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เฮลธ ์อินโนเวชัน่
 Principal Global Health Innovation Fund 
 (PRINCIPAL GHEALTH) 

 (กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตวัในหมวดอุตสาหกรรม Healthcare ผูล้งทุนอาจสญูเสยีเงนิลงทุนจ านวนมาก) 
QR CODE ขอ้มลูกองทุน 

นโยบายและกลยุทธก์ารลงทุน 
ลงทุนในกองทุน  Baillie Gifford Worldwide Health Innovation Fund และ Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund บน
แนวคดิดา้นสุขภาพยุคใหม่ทีเ่ปลี่ยนจากการรกัษาแบบหว่านแห เขา้สู่การรกัษาแบบจ าเพาะเจาะจงรายบุคคลมากขึน้ ใชข้อ้มูลขนาด
ใหญ่เพื่อเพิม่ความแม่นย า และเน้นการป้องกนัมากกว่าการรกัษา ซึ่งกองทุนทัง้สองเน้นธุรกจิในกลุ่มสุขภาพยุคใหม่ทัง้ Value Chian 
ตัง้แต่ธุรกจิทีร่ะบุสาเหตุ วนิิจฉัย รกัษา ป้องกนั รวมไปถงึการเพิม่ประสทิธภิาพในการรกัษา จงึครอบคุลมฐานลูกคา้ทัง้กลุ่มฐานลูกคา้
ทีก่วา้งขึน้ทัง้กลุ่มทีม่แีละไม่มปัีญหาสุขภาพ 
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กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอด็ดเูคชัน่ เทค 
Principal Global Education Tech Fund 
(PRINCIPAL GEDTECH) 

 QR CODE ขอ้มลูกองทุน 
นโยบายและกลยุทธก์ารลงทุน 
ลงทุนในกองทุน Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund ทีเ่น้นคดิเลอืกหุน้ของธุรกจิทีม่รีายไดห้ลกัมาจากการศกึษารปูแบบ
ใหม่ ครอบคลุมทัง้รปูทีเ่ป็นงานบรกิารดา้นนวตักรรมการศกึษา ดา้น content ในรปูแบบดจิทิลั และอุปกรณ์ช่วยเสรมิประสทิธภิาพการ
เรยีนการสอน เพิม่ความสะดวกสบาย และการเขา้ถึงการศกึษาแมใ้นรูปแบบทางไกล และเพิม่ประสทิธภิาพจากการเรยีนในสถานที่
จากสื่อและเครื่องมือต่างๆ เช่น Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) ตอบโจทย์ทัง้ผู้เรียนรายบุคคล และการเพิ่ม
ศกัยภาพของพนักงานองกรค์ด้วยการ Reskill Upskills ซึ่งท าให้แนวคดิด้านการเรยีนรูต้ลอดชวีติ (Lifelong Learning) ไม่ไกลเกิน
เอือ้มอกีต่อไป 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด ์
Principal Global Brand Fund 
(PRINCIPAL GBRAND) 

 QR CODE ขอ้มูลกองทุน 
นโยบายและกลยุทธก์ารลงทุน 
ลงทุนในกองทุนหลกั Morgan Stanley Investment Funds Global Brand Fund กองทุนหุ้นของธุรกิจที่มสีนิค้า/บรกิารอนัมแีบรนด์
เป็นทีน่่าไวใ้จในหมู่ผูบ้รโิภค ลงทุนในธุรกจิทีค่รอบคลุมหลายหมวดหมู่ ถูกใชง้านจากผูบ้รโิภคทัง้ทีเ่ป็นรายบุคคลและรูปแบบธุรกิจ-
ธุรกจิ “เชา้ยงัค ่า”  

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลีน เอน็เนอรจ์ี 
Principal Global Clean Energy 
(PRINCIPAL GCLEAN) 

QR CODE ขอ้มลูกองทุน 

นโยบายและกลยทุธก์ารลงทนุ 
ลงทุนในกองทุนหลกั iShares Global Clean Energy ETF กองทุน Passive Fund ซึง่เน้นสรา้งผลตอบแทนใหใ้กลเ้คยีงกบัดชันีอา้งองิ 
S&P Global Clean Energy Index รวบรวมธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัพลงังานสะอาดทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัฯ โดยหลายธุรกจิไดร้บั
ประโยชน์จากการสนับสนุนทางภาครฐัฯ บางธุรกจิอาจมผีูถ้อืหุน้ใหญ่เป็นภาครฐัฯ ทีต่อ้งการปฏริปูสิง่แวดลอ้มในประเทศใหส้ามารถ
แขง่ขนัไดใ้นโลกของพลงังานยุคใหม่ ซึง่เป็น Megatrend ของโลกอย่างชดัเจน 
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 ค าเตอืนกองทุน 

• ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน
• กองทุน PRINCIPAL GOPP กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในอเมรกิาเหนือ ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การ

ลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย
• กองทุน PRINCIPAL GEDTECH กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศสหรฐัอเมรกิา และประเทศญี่ปุ่ นผูล้งทนุจงึควรพจิารณาการ

กระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย
• กองทุน PRINCIPAL GCLEAN กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตวัในประเทศสหรฐัอเมรกิา ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของ

พอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย
• กองทุน PRINCIPAL GHEALTH กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตวัในหมวดอตุสาหกรรม Healthcare จงึมคีวามเสีย่งทีผู่ล้งทุนอาจสญูเสยีเงนิ

ลงทุนจ านวนมาก / กองทุนรวมนี้ลงทนุกระจุกตวัในประเทศสหรฐัอเมรกิา ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การ
ลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย

• กองทุน PRINCIPAL GBRAND กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตวัในประเทศสหรฐัอเมรกิา ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสี่ยงของ
พอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย

• กองทุนมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ ผูล้งทุนอาจจะขาดทุนหรอืไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าเงนิทุนเริม่แรก
ได ้/ บรษิทัจดัการใชส้ญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมอืในการป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นของกองทุน (Hedging) ขึน้อยู่
กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน

Disclaimer 

ผูล้งทุนท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้(กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน/ผูล้งทุนตอ้งศกึษาขอ้มลูของกองทุนรวม โดยเฉพาะ
อย่างยิง่นโยบายการลงทุน ความเสีย่ง  และผลการด าเนินงาน ของกองทุนรวมที่เปิดเผยไวใ้นแหล่งต่าง ๆ หรอืใหข้อขอ้มลูจากเจา้หน้าที ่ก่อนการตดัสนิใจ
ลงทนุ/เอกสารฉบบันี้จดัท าขึน้เพื่อวตัถุประสงคใ์นการเผยแพรข่อ้มลูเป็นการทัว่ไป โดยไม่มุ่งหมายใหถ้อืเป็นค าเสนอหรอืการเชญิชวนใหบุ้คคลใดท าการซื้อ 
และ/หรอืขายผลติภณัฑ์ดา้นการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามทีป่รากฏในเอกสารฉบบันี้ และไม่ถอืเป็นการใหค้ าปรกึษาหรอืค าแนะน าเกีย่วกบัการท าธุรกรรม
ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผลติภณัฑ์ด้านการลงทุนของบรษิทัต่าง ๆ ตามที่ระบุไวใ้นเอกสารนี้แต่อย่างใด /แมบ้รษิทัจดัการจะได้ใช้ความระมดัระวงัตามสมควรเพื่อให้
ขอ้มูลดงักล่าวมคีวามถูกต้อง และตรงกบัวตัถุประสงคข์องการจดัท าเอกสารนี้ บรษิทัจดัการและพนักงานของบรษิทัจดัการไม่มคีวามรบัผดิและจะไม่รบัผดิ
ส าหรบัความผดิพลาดของขอ้มูลใด ๆ ที่เกดิขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม รวมทัง้จะไม่รบัผดิส าหรบัการกระท าใด ๆ ที่เกดิขึน้บนพื้นฐานของความเห็นหรอื
ขอ้มูลทีป่รากฏอยู่ในเอกสารฉบบันี้ บรษิทัจดัการไม่ไดใ้หค้ ารบัรองหรอืรบัประกนัไม่ว่าโดยชดัแจง้หรอืโดยปรยิายเกีย่วกบัความถูกตอ้ง แม่นย า น่าเชื่อถอื 
ทนัต่อเหตุการณ์หรอืความสมบูรณ์ของขอ้มูลดงักล่าวในกรณีใด ๆ ทัง้สิน้ / บรษิทัจดัการขอปฏเิสธความรบัผดิทัง้ปวงทีเ่กดิหรอือาจเกดิขึน้ในทุกกรณี ทัง้นี้
ความเหน็บทวเิคราะห์หรอืการคาดคะเนต่าง ๆ เกี่ยวกบัเหตุการณ์หรอืผลการด าเนินงานในอนาคตที่ปรากฏในเอกสารนี้ ไม่ถอืเป็นเครื่องยนืยนั และอาจ
แตกต่างจากเหตุการณ์หรอืผลประกอบการทีเ่กดิขึน้จรงิได ้/ ส าหรบันักลงทุนทีต่้องการทราบขอ้มลูหรอืรายละเอยีดเพิม่เตมิหรอืรบัหนังสอืชี้ชวน สามารถ
ตดิต่อบรษิจัดัการหรอืผูด้ าเนินการขายทีท่่านใหบ้รกิาร 


