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Key takeaways 
ด้วยอตัราการฉีดวคัซีนโควิด-19 ปัจจบุนั โลกจะใช้เวลา 9 เดือน เพื่อเพียงพอต่อการสร้างภมิูคุ้มกนัหมู่ การฉีดวคัซีนในอตัราท่ี
เพ่ิมขึน้มีแนวโน้มมาพรอ้มกบัจ านวนผูติ้ดเช้ือใหม่ท่ีลดลง และในท่ีสดุการทยอยการเปิดเมืองของประเทศทัว่โลก จะมีขึน้เพื่อให้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลบัเข้าสู่ระดบัปกติได้ ดงัท่ีเกิดในสหรฐัฯ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์1.เอกสารฉบับนี้มวัีตถปุระสงคเ์พือ่เผยแพรข่อ้มลู/ความเห็น/ค าแนะน าตามมมุมองของบรษัิทจัดการเป็นการทั่วไป ซึง่มไิดเ้ป็นการรับประกันหรอืรับรองความถูกตอ้งแต่อย่างใด โดยไม่มุ่งหมายใหถ้อืเป็นค า

เสนอหรอืการเชญิชวนใหบุ้คคลใดท าการซือ้และ/หรอืขายผลติภัณฑด์า้นการลงทุนประเภทต่างๆ ตามทีป่รากฏในในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถอืเป็นการใหค้ าปรกึษาหรอืค าแนะน าเกีย่วกับการท าธุรกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับ

ผลติภัณฑด์า้นการลงทนุของบรษัิทตา่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นเอกสารนี้แตอ่ยา่งใด นักลงทนุควรใชว้จิารณญาณในการตัดสนิใจลงทนุดว้ยตนเอง บลจ.ขอปฏเิสธความรับผดิทัง้ปวงทีเ่กดิหรอือาจเกดิขึน้ นักลงทนุสามารถตดิตอ่

บลจ.เพือ่ขอค าแนะน าเป็นการเฉพาะเจาะจงไดท้กุวันท าการ 2.บลจ.ขอสงวนสทิธิใ์นการเผยแพร/่ท าซ ้า/ดัดแปลง บางสว่นหรอืทัง้หมดในเอกสารฉบับนี้ เวน้แตจ่ะไดรั้บอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร 

Source: Bloomberg, 31 May 2021 
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III. การเคล่ือนไหวของคนในสหรฐัฯ กลบัมาท ากิจกรรมนอกสถานท่ีอยู่อาศยัมากขึน้
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I. อตัราการฉีดวคัซีนโควิด-19 ปัจจบุนัก าลงัเพ่ิมขึน้
โดยโลกจะใช้เวลา 9 เดือน เพื่อเพียงพอต่อการสรา้งภมิูคุ้มกนัหมู่

II.จ านวนผูไ้ด้รบัวคัซีนมากขึน้
สอดคล้องจ านวนผูติ้ดเช้ือใหม่ลดลง ในสหรฐัฯ



กองทนุ จดุเดน่ ท ำไมถงึถงึไดร้บัประโยชน?์
หนงัสอื
ชีช้วน

Principal Property Income Fund
PRINCIPAL iPROP

• ลงทนุเชงิรกุในกองอสงัหารมิทรัพย ์รที และ
โครงสรา้งพืน้ฐาน จดทะเบยีนในไทยและ
สงิคโปรเ์ป็นหลัก ซึง่กระจายอยูห่ลายภมูภิาค
ทั่วโลก 

• ลงทนุในธมี Digital Economy อยา่ง Data 
centers Logistics และ Reopen อยา่ง Retail 
ทีพ่ึง่พาการบรโิภคภายในประเทศ

• พัฒนาการแจกจา่ยวคัซนีมทีศิทางทีด่ขี ึน้ใน
ประเทศไทย ซึง่กจิกรรมทางเศรษฐกจิมี
แนวโนม้กลับสูร่ะดับปกตมิากยิง่ขึน้ ซึง่เป็น
ผลบวกตอ่สนิทรัพยป์ระเภทนีเ้นือ่งจากมี
รายไดห้ลักเป็นคา่เชา่

• เพิม่น ้าหนักในกลุม่ Recovery play

Principal Vietnam Equity Fund
PRINCIPAL VNEQ

• กองทนุลงทนุเชงิรกุในตลาดเวยีดนามทีม่ี
ศักยภาพการเตบิโตสงูสดุของภมูภิาค ผา่นการ
ใชด้ัชนอีา้งองิ VN30 ทีส่ะทอ้นเศรษฐกจิได ้
อยา่งแทจ้รงิ

• กองทนุลงทนุโดยตรงแหง่แรกของไทย ผา่น
ทมีงานและนักวเิคราะหช์าวเวยีดนาม

• กองทนุมกีารป้องกันความเสีย่งอัตรา
แลกเปลีย่นตามดลุยพนิจิผูจั้ดการกองทนุ

• การกลับมาเปิดเศรษฐกจิทีพ่ ึง่พาแรง
ขับเคลือ่นจากภายในประเทศ ประกอบกับการ
สง่ออกไปยังประเทศทั่วโลก สอดคลอ้งกับ
พัฒนาการขอ้ตกลงการคา้ระหวา่งประเทศ

• ตัวเลขเศรษฐกจิฟ้ืนตัวลักษณะ V-shaped 
บง่ชีว้า่เศรษฐกจิเวยีดนามฟ้ืนตัวไดเ้ป็นอยา่ง
ดแีละมแีนวโนม้ผา่นจดุต ่าสดุไปแลว้

• ผลประกอบการบรษัิท 1Q21 ประกาศออกมา
อยา่งแข็งแกรง่

• คาดรัฐบาลบรหิารการแพรร่ะบาดของไวรัสโค
โรน่าอยา่งรัดกมุ

Principal China Equity Fund
PRINCIPAL CHEQ • กองทนุลงทนุเชงิรกุในหุน้จนี A-share

เนน้กลุม่การบรโิภค การแพทย ์เทคโนโลย ีที่
มรีายไดห้ลักจากในประเทศ

• ลงทนุแบบ All-cap ทัง้ในหุน้ขนาดใหญ ่กลาง 
และเล็ก เปิดโอกาสสรา้งก าไร และลดความ
ผันผวนในภาวะตลาดทีแ่ตกตา่งกัน

• ดแูลโดยผูจั้ดการกองทนุภายในประเทศทีช่ว่ย
คัดเลอืกสดุยอดกองทนุ และปรับสดัสว่นการ
ลงทนุใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ตลาด

• การกลับมาเปิดเศรษฐกจิทีพ่ ึง่พาแรง
ขับเคลือ่นจากภายในประเทศ

• ตัวเลขเศรษฐกจิฟ้ืนตัวลักษณะ V-shaped 
บง่ชีว้า่เศรษฐกจิจนีฟ้ืนตัวไดเ้ป็นอยา่งดแีละมี
แนวโนม้ผา่นจดุต ่าสดุไปแลว้

• ผลประกอบการบรษัิท 1Q21 ประกาศออกมา
อยา่งแข็งแกรง่

• คาดรัฐบาลบรหิารการแพรร่ะบาดของไวรัสโค
โรน่าอยา่งรัดกมุ

Principal Asia Pacific Dynamic Income 
Equity Fund 
PRINCIPAL APDI

• กองทนุหลักลงทนุเชงิรกุดว้ยขอบเขตการ
ลงทนุครอบคลมุภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก

• ใชก้ลยทุธ ์Barbell ทัง้ Growth และ Income 
แบบ Dynamic และไมย่ดึตดิดัชนอีา้งองิ ทใีช ้

เป็น Absolute +8% ตอ่ปี
• ธมีลงทนุใหญ ่Digital lifestyle เชน่ E-

commerce, Telemedicine, Online 
Education / 5G&4th Industrial revolution 
เชน่ Data centres, Cloud computing 
Internet of things Automation และ De-
carbonization เชน่ รถยนตไ์ฟฟ้า

• การกลับมาเปิดเศรษฐกจิทีพ่ ึง่พาแรง
ขับเคลือ่นจากภายในประเทศจนี ประกอบกับ
การสง่ออกไปยังประเทศทัว่โลก

• กองทนุเพิม่สดัสว่นลงทนุกลุม่ Materials, 
Consumer Discretionary, Information 
Technology เชน่ ธรุกจิหว่งโซค่ณุคา่ของเซ
มคิอนดักเตอร์

• คาดรัฐบาลบรหิารการแพรร่ะบาดของไวรัสโค
โรน่าอยา่งรัดกมุ

Principal Global Commodities Fund
PRINCIPAL GCF • กองทนุเลยีนแบบดัชน ีICE BofAML

Commodity index eXtra 03 Index Total 
Return ครอบคลมุสนิคา้โภคภัณฑ ์พลังงาน
โลหะพืน้ฐาน โลหะมคีา่ ธญัพชืและเมล็ดพชื
น ้ามัน การเกษตร ไปจนถงึปศสุตัว ์

• เศรษฐกจิทั่วโลกกลับมาขับเคลือ่นอกีครัง้ 
สง่ผลถงึความตอ้งการสนิคา้โภคภัณฑท์ี่
สงูขึน้

Principal Global Brands Fund 
PRINCIPAL GBRAND

• กองทนุหลักลงทนุเชงิรกุในธรุกจิระดับโลก ทีม่ี
แบรนดแ์ข็งแกรง่ในรปูของสนิทรัพยไ์มม่ตีัวตน
ทีม่าพรอ้มกับอ านาจการก าหนดราคาและเงนิ
ลงทนุในสนิทรัพยถ์าวรทีต่ ่า ภายใตค้วาม
หลากหลายของผลติภัณฑแ์ละบรกิาร กลุม่
ลกูคา้ และจ าหน่ายทั่วทกุภมูภิาคทั่วโลก

• กจิกรรมทางเศรษฐกจิของประเทศพัฒนาแลว้
เริม่กลับเขา้สูป่กตมิากขึน้หลังจากประชาชน
ไดร้ับวคัซนี ทีม่าพรอ้มกับการเปิดเมอืง 
สอดคลอ้งกับการเป็นแหลง่รายไดห้ลักของ
บรษัิท

ผูล้งทนุควรท าความเขา้ใจลักษณะสนิคา้ (กองทนุ) เงือ่นไข ผลตอบแทน และความเสีย่งกอ่นตัดสนิใจลงทนุ / กองทนุอาจใชส้ญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพือ่เป็นเครือ่งมอืในการป้องกันความเสีย่งดา้นอัตราแลกเปลีย่นของ
กองทนุ (Hedging) โดยขึน้อยูก่ับ ดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุ / กองทนุมนีโยบายลงทนุในตา่งประเทศ กองทนุอาจมคีวามเสีย่งดา้นอัตราแลกเปลีย่น ผูล้งทนุอาจขาดทนุหรอืไดรั้บก าไร จากอัตราแลกเปลีย่น / หรอื
ไดรั้บเงนิคนืต ่ากวา่ทนุเริม่แรกได ้/ ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนใหเ้ขา้ใจกอ่นตัดสนิใจลงทนุ / ผลการด าเนนิงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต

2

ขอ้สงวนสทิธิ ์1.เอกสารฉบับนี้มวัีตถปุระสงคเ์พือ่เผยแพรข่อ้มลู/ความเห็น/ค าแนะน าตามมมุมองของบรษัิทจัดการเป็นการทั่วไป ซึง่มไิดเ้ป็นการรับประกันหรอืรับรองความถูกตอ้งแต่อย่างใด โดยไม่มุ่งหมายใหถ้อืเป็นค า

เสนอหรอืการเชญิชวนใหบุ้คคลใดท าการซือ้และ/หรอืขายผลติภัณฑด์า้นการลงทุนประเภทต่างๆ ตามทีป่รากฏในในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถอืเป็นการใหค้ าปรกึษาหรอืค าแนะน าเกีย่วกับการท าธุรกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับ

ผลติภัณฑด์า้นการลงทนุของบรษัิทตา่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นเอกสารนี้แตอ่ยา่งใด นักลงทนุควรใชว้จิารณญาณในการตัดสนิใจลงทนุดว้ยตนเอง บลจ.ขอปฏเิสธความรับผดิทัง้ปวงทีเ่กดิหรอือาจเกดิขึน้ นักลงทนุสามารถตดิตอ่

บลจ.เพือ่ขอค าแนะน าเป็นการเฉพาะเจาะจงไดท้กุวันท าการ 2.บลจ.ขอสงวนสทิธิใ์นการเผยแพร/่ท าซ ้า/ดัดแปลง บางสว่นหรอืทัง้หมดในเอกสารฉบับนี้ เวน้แตจ่ะไดรั้บอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร 

กองทุนรวมเกาะกระแส Reopening

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรม
อสังหารมิทรัพย์ (Property Sector Fund) ดังนั้น
หากมี ปัจจัยลบที่ส่ งผลกระทบต่อการลงทุน
ดังกลา่วผูล้งทุนอาจสญูเสยีเงนิลงทุนจ านวนมาก

กองทุนนี้ลงทุนกระจกุตัวในปะเทศเวยีดนาม ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของ
พอรต์การลงทุนโดนรวมของตนเองดว้ย

กองทุนหลักลงทุนกระจกุตัวในประเทศจีน ผูล้งทุนจงึควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ

พอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย

กองทุนหลักมนีโยบายการลงทุนซึง่องิกับดัชนีICE 

BofAML Commodity Index eXtra 03 Index Total 

Return จากการเขา้ท าสัญญา Swap ดังนัน้ กองทุนหลัก

จงึมคีวามเสีย่งที่มอียู่กับการลงทุนในตลาดสนิคา้โภคภัณฑ์

และความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมท่ัวไป ดังนัน้

ผูถ้อืหน่วยลงทุนควรศกึษาขอ้มลูเพื่อประกอบการตัดสนิใจ

ลงทุนดว้ย / กองทุนนี้มคีวามเสีย่งสงูและซับซอ้น ผูล้งทุน

ควรขอค าแนะน าเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ที่กอ่นตัดสนิใจลงทุน

/ ค าเตอืนความเสีย่งสงู กองทุนนี้มคีวามเสีย่งสงูกวา่

กองทุนท่ัวไป / ผูล้งทุนควรขอค าแนะน าเพิม่เตมิจาก

บรษัิทจัดการกอ่นท าการลงทุน

กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมรกิา และประเทศ

อังกฤษผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การ

ลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย / กองทุนหลักมกีารลงทุนกระจุกตัว

ในกลุ่มสนิคา้อุปโภคบรโิภคทีจ่าเป็น (Consumer Staples Sector) 

ซึง่มคีวามเสีย่งจากการเปลีย่นแปลง ของราคาสนิคา้ การ

เปลีย่นแปลงของความตอ้งการของผูบ้รโิภค หรอืกฎระเบยีบของ

ภาครัฐ และ มกีารกระจุกตัวในกลุ่มเทคโนโลย ี (Information 

Technology Sector) ซึง่มคีวามเสีย่งจากการเปลีย่นแปลง

พฤตกิรรมของผูบ้รโิภค และความลา้สมัยของสินคา้ ดังนัน้หากมี

ปัจจัยลบทีส่่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าวผูล้งทุนอาจสูญเสีย

เงนิลงทุนจานวนมาก และอาจมคีวามเสีย่งและ ความผันผวนของ

ราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปทีม่กีารกระจายหลายอุตสาหกรรม


