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The Investments under Biden’s policies
Biden is more popular than Thump was after 100 days in office
หลัง จากเข้า รับ ต าแหน่ งมาเป็ น เวลากว่า 100 วัน ประธานาธิบ ดีสหรัฐฯ โจ ไบเดน
ประธานาธิบดีคนที่ 46 ของสหรัฐฯ ก็นับว่าสร้างผลงานโดดเด่นในหลายด้าน รวมถึงด้าน
การรับ มือ การประเด็น ปั ญ หาการระบาดของโรค COVID-19 ที่ท าได้ดีจนวิถีชีวิต ชาว
อเมริกัน เข้า สู่ ภ าวะปกติ ไ ด้ม ากขึ้น ท าให้ ห ลัง จากด ารงต าแหน่ ง เป็ นเวลา 100 วัน
ประธานาธิบ ดี โจ ไบเดนได้ร ับ คะแนนนิ ย มมากติด 1 ใน 10 ผู้ท่ีเคยด ารงต าแหน่ ง
ประธานาธิบ ดีในสหรัฐฯทัง้ หมด ทัง้ นี้ ในช่ว งปลายเดือ น เม.ย. 2021 ประธานาธิบ ดี
โจ ไบเดน ได้เปิ ดเผยพัฒนาสวัสดิการเพิ่มเติม มูลค่า USD 1.8 trillion เพิ่มเติม โดยมี
รายละเอียดคร่าวๆ ดังนี้
• 2.25 แสนล้านเหรียญ เพื่อสวัสดิการด้านการดูแลเด็ก โดยมีเป้ าหมาย
ลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนภาคครัวเรือน ในด้านการดูแลบุตร
• 2.25 แสนล้านเหรียญ เพื่อสวัสดิการสาหรับแรงงานเพื่อให้สามารถลา
งานแบบได้รบั ค่าจ้างได้
• 2 แสนล้านเหรียญ เพื่อ free universal preschool ให้กบั เด็กอายุ 3-4 ปี
• 1.09 แสนล้านเหรียญ เพื่อแป็ นการสนับสนุ น free community college
สาหรับนักเรียน
• อื่นๆ
ในภาพรวมแล้วประธานาธิบดี โจ ไบเดนนัน้ ยังคงเน้นนโยบายในด้านการพัฒนา
สวัสดิการให้แก่ป ระชาชน สนับ สนุ น ด้านความเท่ าเทียมในด้านต่ างๆ รวมถึง
สิง่ แวดล้อม และจะมีการหารายได้เพื่อมาสนับสนุ นค่าใช้จ่ายทางการคลังเหล่านี้
ด้วยการปรับเพิม่ ภาษีจากกลุ่มผูม้ รี ายได้สูง และภาคธุรกิจ แต่ประเด็นการปรับ
Source: BBC as of April 2021
ขึน้ ภาษีนัน้ ณ ปั จจุบนั นัน้ ยังนับเป็ นประเด็นที่ต้องจับตามคาดว่าจะเห็นความ
ชัดเจนก่อนออกเป็ นกฎหมายในช่วงปลายไตรมาส 3 ไปแล้ว และน่าจะเป็ นการปรับขึน้ แบบขัน้ บันได
ซึง่ โดยรวมแล้วแม้นโยบายของโจ ไบเดน มีโอกาสจะส่งทัง้ ผลดี หรือสร้างผลกระทบต่อตลาดการเงิน/การลงทุน แต่นโยบายเหล่านี้กจ็ ะ
มีผลต่อแต่ละกลุ่มสินทรัพย์ กลุ่มอุตสาหกรรมในลักษณะทีแ่ ตกต่างกันออกไป ในขณะทีป่ ั จจัยอื่น เช่น พัฒนาการในการรับมือปั ญหา
โรคระบาด COVID-19 ทีเ่ ริม่ ดูดขี น้ึ ในหลายพืน้ ทีข่ องโลก ก็ทาให้โอกาสทีก่ จิ กรรมทางเศรษฐกิจจะกลับมาเพิม่ มากขึน้ ก็นับว่าไม่น้อย
และสภาพคล่องทีย่ งั คงล้นระบบหลังธนาคารกลางทัวโลกยั
่
งคงมีการใช้นโยบายทางการคลังทีผ่ ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง ประเด็นการขึน้
ดอกเบี้ยของ Fed คาดว่าอย่างเร็วสุดน่ าจะเริม่ ต้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2022 ไปแล้ว และการทา Tapering QE แม้มโี อกาสเกิดขึ้น
ก่อน แต่คาดว่าเร็วทีส่ ุดอาจจะเป็ นในช่วงครึง่ แรกของปี 2022 ปั จจัยเหล่านี้นับว่าจะส่งผลดีต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสีย่ ง โดยการให้
น้าหนักของกลุ่มสินทรัพย์ในแต่ละกลุ่ม ณ ปั จจุบนั ทาง บลจ. พรินซิเพิล จึงยังคง Overweight การลงทุนสินทรัพย์กลุ่มตราสารทุน ทัง้
ในและต่างประเทศ
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ปั จจัยทีต่ ้องจับตาเนื่องจากอาจทาให้เปลี่ยนสถานการณ์ลงทุน กลับมา Risk Off ได้
▪ การประชุม Fed เดือนมิ.ย. 2021 ส่งสัญญาณ Hawkish เช่น การปรับลด Balance Sheet และหรือส่งสัญญาณการพิจารณาปรับ
ขึน้ ดอกเบีย้ เร็วกว่าคาด
▪ สถานการณ์ COVID มีการระบาดใหม่ในประเทศทีฉ่ ีดวัคซีนในปริมาณทีส่ ูงแล้ว อาทิ ในสหรัฐฯและยุโรป / เชือ้ กลายพันธุ์จน
วัคซีนปั จจุบนั ไม่มปี ระสิทธิภาพในการยับยัง้ การแพร่ระบาดหรือลดอัตราการเสียชีวติ ทีเ่ พียงพอ
▪ สหรัฐฯ เดินหน้าผ่านกฎหมาย การปรับขึน้ ภาษี เร็วกว่าทีค่ าด
▪ Geopolitics ระหว่างสหรัฐฯ กับ จีน มีความเข้มข้นหรือมีนโยบายทีเ่ ข้มงวดกว่าปั จจุบนั มาก
▪ การเติบโตของเศรษฐกิจจีนชะลอตัว การปรับเปลี่ยนการดาเนินนโยบายต่างๆ ภายในของจีนที่อาจส่งผลลบต่อการเติบโต
ทางเศรษฐกิจในอนาคต

กองทุนแนะนา
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้
Principal Global Opportunity Fund
(PRINCIPAL GOPP)
QR CODE

ข้อมูลกองทุน

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
ลงทุน ในกองทุ นหลัก Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund กองทุ นหุ้น โลกที่เน้ น การลงทุน ในธุรกิจที่มี
ความสามารถในการปรับตัวได้ดที ่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกทีร่ วดเร็วและรุนแรงในธีม Disruptive Change และมีความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างน้อย 1 ใน 3 รูปแบบ ได้แก่ ความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านต้นทุน ความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ด้านความแตกต่าง ความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านเครือข่าย โดยการลงทุนจะเน้นการลงทุนในลักษณะ Board based ลงทุนใน
กลุ่มอุตสาหกรรมทีห่ ลากหลาย ทัง้ ในเชิงทีเ่ กีย่ วข้องกับเทคโนโลยีโดยตรง ธุรกิจทีเ่ น้นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาปรับปรุงประสิทธิภาพ/
คุณภาพ รวมถึงธุรกิจทีม่ โี อกาสจะถูกรบกวนจากกระแสโลกทีเ่ ปลี่ยนไปในระดับต่า ลดโอกาสในการเผชิญความผันผวนอย่างรุนแรง
จากการกระจุกตัวในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล เฮลธ์ อิ นโนเวชั ่น
Principal Global Health Innovation Fund
(PRINCIPAL GHEALTH)
(กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Healthcare ผูล้ งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจานวนมาก)
QR CODE

ข้อมูลกองทุน

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
ลงทุ น ในกองทุ น Baillie Gifford Worldwide Health Innovation Fund และ Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund บน
แนวคิดด้านสุขภาพยุคใหม่ทเ่ี ปลี่ยนจากการรักษาแบบหว่านแห เข้าสู่การรักษาแบบจาเพาะเจาะจงรายบุคคลมากขึน้ ใช้ขอ้ มูลขนาด
ใหญ่เพื่อเพิม่ ความแม่นยา และเน้นการป้ องกันมากกว่าการรักษา ซึ่งกองทุนทัง้ สองเน้นธุรกิจในกลุ่มสุขภาพยุคใหม่ทงั ้ Value Chian
ตัง้ แต่ธุรกิจทีร่ ะบุสาเหตุ วินิจฉัย รักษา ป้ องกัน รวมไปถึงการเพิม่ ประสิทธิภาพในการรักษา จึงครอบคุลมฐานลูกค้าทัง้ กลุ่มฐานลูกค้า
ทีก่ ว้างขึน้ ทัง้ กลุ่มทีม่ แี ละไม่มปี ั ญหาสุขภาพ
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กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล เอ็ดดูเคชั ่น เทค
Principal Global Education Tech Fund
(PRINCIPAL GEDTECH)
QR CODE

ข้อมูลกองทุน

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
ลงทุนในกองทุน Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund ทีเ่ น้นคิดเลือกหุน้ ของธุรกิจทีม่ รี ายได้หลักมาจากการศึกษารูปแบบ
ใหม่ ครอบคลุมทัง้ รูปทีเ่ ป็ นงานบริการด้านนวัตกรรมการศึกษา ด้าน content ในรูปแบบดิจทิ ลั และอุปกรณ์ช่วยเสริมประสิทธิภาพการ
เรียนการสอน เพิม่ ความสะดวกสบาย และการเข้าถึงการศึกษาแม้ในรูปแบบทางไกล และเพิม่ ประสิทธิภาพจากการเรียนในสถานที่
จากสื่อ และเครื่อ งมือ ต่ า งๆ เช่ น Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) ตอบโจทย์ ท ัง้ ผู้ เรีย นรายบุ ค คล และการเพิ่ ม
ศักยภาพของพนักงานองกรค์ด้วยการ Reskill Upskills ซึ่งทาให้แนวคิดด้านการเรียนรูต้ ลอดชีวติ (Lifelong Learning) ไม่ไกลเกิน
เอือ้ มอีกต่อไป
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล แบรนด์
Principal Global Brand Fund
(PRINCIPAL GBRAND)
QR CODE

ข้อมูลกองทุน

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
ลงทุนในกองทุนหลัก Morgan Stanley Investment Funds Global Brand Fund กองทุนหุ้นของธุรกิจที่มสี นิ ค้า/บริการอันมีแบรนด์
เป็ นทีน่ ่ าไว้ใจในหมู่ผบู้ ริโภค ลงทุนในธุรกิจทีค่ รอบคลุมหลายหมวดหมู่ ถูกใช้งานจากผูบ้ ริโภคทัง้ ทีเ่ ป็ นรายบุคคลและรูปแบบธุรกิจธุรกิจ “เช้ายังค่า”
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี
Principal Global Clean Energy
(PRINCIPAL GCLEAN)
QR CODE

ข้อมูลกองทุน

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
ลงทุนในกองทุนหลัก iShares Global Clean Energy ETF กองทุน Passive Fund ซึง่ เน้นสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอา้ งอิง
S&P Global Clean Energy Index รวบรวมธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับพลังงานสะอาดทัง้ ในและนอกประเทศสหรัฐฯ โดยหลายธุรกิจได้รบั
ประโยชน์จากการสนับสนุนทางภาครัฐฯ บางธุรกิจอาจมีผถู้ อื หุน้ ใหญ่เป็ นภาครัฐฯ ทีต่ อ้ งการปฏิรปู สิง่ แวดล้อมในประเทศให้สามารถ
แข่งขันได้ในโลกของพลังงานยุคใหม่ ซึง่ เป็ น Megatrend ของโลกอย่างชัดเจน
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คาเตือนกองทุน
•
•
•
•
•

•
•

ผูล้ งทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเสีย่ งก่อนตัดสินใจลงทุน
กองทุน PRINCIPAL GOPP กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในอเมริกาเหนือ ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสีย่ งของพอร์ตการ
ลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
กองทุน PRINCIPAL GEDTECH กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศญี่ป่ นุ ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการ
กระจายความเสีย่ งของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
กองทุน PRINCIPAL GCLEAN กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสีย่ งของ
พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
กองทุน PRINCIPAL GHEALTH กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Healthcare จึงมีความเสีย่ งทีผ่ ลู้ งทุนอาจสูญเสียเงิน
ลงทุนจานวนมาก / กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสีย่ งของพอร์ตการ
ลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
กองทุน PRINCIPAL GBRAND กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ
พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ ผูล้ งทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รบั กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น/หรือได้รบั เงินคืนต่ากว่าเงินทุนเริม่ แรก
ได้ / บริษทั จัดการใช้สญ
ั ญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็ นเครื่องมือในการป้ องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ นของกองทุน (Hedging) ขึน้ อยู่
กับดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน

Disclaimer

ผูล้ งทุนทาความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสีย่ งก่อนตัดสินใจลงทุน/ผูล้ งทุนต้องศึกษาข้อมูลของกองทุนรวม โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ นโยบายการลงทุน ความเสีย่ ง และผลการดาเนินงาน ของกองทุนรวมที่เปิ ดเผยไว้ในแหล่งต่าง ๆ หรือให้ขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ ก่อนการตัดสินใจ
ลงทุน/เอกสารฉบับนี้จดั ทาขึน้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ขอ้ มูลเป็ นการทัวไป
่ โดยไม่มุ่งหมายให้ถอื เป็ นคาเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทาการซื้อ
และ/หรือขายผลิตภัณฑ์ดา้ นการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามทีป่ รากฏในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถอื เป็ นการให้คาปรึกษาหรือคาแนะนาเกีย่ วกับการทาธุรกรรม
ทีเ่ กี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษทั ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด /แม้บริษทั จัดการจะได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อให้
ข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้อง และตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดทาเอกสารนี้ บริษทั จัดการและพนักงานของบริษทั จัดการไม่มคี วามรับผิดและจะไม่รบั ผิด
สาหรับความผิดพลาดของข้อมูลใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม รวมทัง้ จะไม่รบั ผิดสาหรับการกระทาใด ๆ ที่เกิดขึน้ บนพื้นฐานของความเห็นหรือ
ข้อมูลทีป่ รากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้ บริษทั จัดการไม่ได้ให้คารับรองหรือรับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเกีย่ วกับความถูกต้อง แม่นยา น่ าเชื่อถือ
ทันต่อเหตุการณ์หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวในกรณีใด ๆ ทัง้ สิน้ / บริษทั จัดการขอปฏิเสธความรับผิดทัง้ ปวงทีเ่ กิดหรืออาจเกิดขึน้ ในทุกกรณี ทัง้ นี้
ความเห็นบทวิเคราะห์หรือการคาดคะเนต่าง ๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือผลการดาเนินงานในอนาคตที่ปรากฏในเอกสารนี้ ไม่ถอื เป็ นเครื่องยืนยัน และอาจ
แตกต่างจากเหตุการณ์หรือผลประกอบการทีเ่ กิดขึน้ จริงได้ / สาหรับนักลงทุนทีต่ ้องการทราบข้อมูลหรือรายละเอียดเพิม่ เติมหรือรับหนังสือชี้ชวน สามารถ
ติดต่อบริษจั ดั การหรือผูด้ าเนินการขายทีท่ ่านให้บริการ
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