THAILAND

ทำไมจึงควรลงทุนในกองทุนหุ้นยุโรป PRINCIPAL EUEQ

ทำไมควรลงทุนในยุโรปตอนนี้
•

•
•

หลายประเทศในยุโรปรับมือกับสถานการณ์ COVID-19 ได้เป็ น
อย่างดี มีอตั ราการฉีดวัคซีนที่ค่อนข้างสูง ทาให้กจิ กรรมทาง
เศรษฐกิจกลับมาได้มากกว่าในหลายประเทศทั่วโลก
ภาครัฐยังคงกระตุน้ เศรษฐกิจด้วยนโยบายการเงินและการคลัง
ราคาหุน้ ยุโรปยังคงถูกกว่าราคาหุน้ กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว

กองทุนหุน้ ยุโรปกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ยูโรเปี้ ยน อิควิตี้

Principal European Equity Fund (PRINCIPAL EUEQ)

กองทุน Feeder Fund ในกองทุนหลัก Principal Global Investors Funds – European Equity Fund ซึ่งถูกบริหารด้วยทีมผูจ้ ดั การกองทุน
ที่มากประสบการณ์อย่าง Juliet Cohn ที่ได้รบั การจัด A Rating จาก Citywire (As of 30 June 2021) และยังได้รบั การจัดอันดับ 5 ดาวจาก
Morningstar (As of 31 July 2021) เน้นการลงทุนด้วยกลยุทธ์แบบ Bottom-up stock selection ครอบคลุมหุน
้ จานวนเกือบ 100 ธุรกิจ
คุณภาพดี ราคาเหมาะสม โดยการลงทุนจะเน้นธุรกิจใน 3 กลุ่ม ได้แก่
•

•

•

Innovators หรือ ธุรกิจที่เน้นการวิจยั พัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อตอบโจทย์ตลาดใหม่ๆ เช่น ธุรกิจของ NovoNordisk

ผูผ้ ลิต
ผลิตภัณฑ์รกั ษาโรคที่มีพฒ
ั นาการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญโรคเบาหวาน และมีฐานผูล้ กู ค้าจานวนกว่า 30
ล้านรายทั่วโลก
Renovators หรือ ธุรกิจที่มกี ารเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์เพื่อทาให้ธุรกิจกลับมาเติบโตได้อกี ครัง้ เช่น บริษัท Siemen ที่เคยเป็ นที่รูจ้ กั ในแง่
ของการเป็ นผูผ้ ลิตโทรศัพท์มือถือในยุค 2G เข้าสู่การเป็ นผูใ้ ห้บริการโครงสร้างพืน้ ฐานอัจฉริยะในยุคปั จจุบนั เพื่อตอบโจทย์การเติบโต
ในยุคสมัยที่เปลี่ยนไป
Pacesetters หรือ ธุรกิจที่ได้อานิสงค์จากแรงส่งของตลาดที่เติบโต เช่น LVMH เจ้าของอาณาจักรสินค้า Luxuries ต่างๆ มีสน
ิ ค้าที่
เป็ นที่รูจ้ กั ภายใต้แบรนด์อย่าง Louis Vuitton, Christian Dior, Rimowa ฯลฯ ซึ่งเป็ นธุรกิจที่สามารถเติบโตได้อย่างมากจากความ
ต้องการสินค้าแบรนด์เนม คุณภาพดีท่เี พิม่ สูงขึน้

โดยหุน้ ที่กองทุนหลักได้ลงทุนนัน้ มีความหลากหลายในด้านอุตสาหกรรมด้วยเช่นกัน ทัง้ ในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคประจาวันอย่างบริษัท
Nestle บริษัทผูผ้ ลิตชิพ อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ รายใหญ่แห่งหนึ่งของโลกอย่าง ASML Holding หรือจะเป็ นธุรกิจในกลุ่มสุขภาพที่หลายคน
อาจได้ยินชื่ออยู่บ่อยครัง้ ในช่วงเวลานีอ้ ย่าง AstraZeneca และ Roche (เป็ นเจ้าของผลิตภัณฑ์เครื่องชุดตรวจหาเชือ้ โควิด-19 ด้วยตัวเองที่
ได้รบั อนุมตั ิการขึน้ ทะเบียนจาก อย.ไทย แล้ว

*% ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจัดตัง้ มาแล้ว 1 ปี ขนึ ้ ไป / * เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M7EU Index (THB) 50% + M7EU Index adjusted with FX hedging
cost 50% (source: Bloomberg ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564) ผลการดาเนินงานในอดีตมิได้เป็ น เป็ นสิ่งยืนยันผลการดาเนินงานในอนาคต

อ่ำนข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี

: https://www.principal.th/th/principal/EUEQ
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ข้อมูลกองทุนหลัก (Master Fund)
ข้อมูล Master Fund (European Equity Fund – I Acc EUR) ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564

Disclaimer

ผูล้ งทุนทาความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน//กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ
ผูล้ งทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รบั กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รบั เงิ นคืนต่ากว่าเงินทุนเริ่มแรกได้/ บริษัทจัดการใช้สญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้า
เพื่อเป็ นเครื่องมื อในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน ( Hedging) ขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน / ผลการ
ดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต/ผูล้ งทุนต้องศึกษาข้อมูลของกองทุนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดาเนินงาน ของกองทุนรวมที่เปิ ดเผยไว้ในแหล่งต่างๆ หรือให้ขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ ก่อนการ
ตัดสินใจลงทุน/การวัดผลการดาเนินงาน จัดทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
เอกสารฉบับนีจ้ ดั ทาขึน้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ขอ้ มูลเป็ นการทั่วไป โดยไม่ม่งุ หมายให้ถือเป็ นคาเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทา
การซือ้ และ/หรือขายผลิตภัณฑ์ดา้ นการลงทุนประเภทต่างๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี ้ และไม่ถือเป็ นการให้คาปรึ กษาหรือคาแนะนา
เกี่ยวกับการทาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ดา้ นการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนีแ้ ต่อย่างใด / แม้บริษัทจัดการจะได้ใช้
ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อให้ขอ้ มูลดังกล่าวมีความถูกต้อง และตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดทาเอกสารนี ้ บริษัทจั ดการและพนักงาน
ของบริษัทจัดการไม่มีความรับผิดและจะไม่รับผิดสาหรับความผิดพลาดของข้อมูล ใดๆ ที่เกิดขึน้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม รวมทั้งจะไม่รบั ผิด
สาหรับการกระทาใดๆ ที่เกิดขึน้ บนพืน้ ฐานของความเห็นหรือข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี ้ บริษัทจัดการไม่ได้ให้คารับรองหรือรับประกัน
ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเกี่ยวกับความถูกต้อง แม่นยา น่าเชื่อถือ ทัน ต่อเหตุการณ์หรือความสมบูรณ์ของข้อมูล ดังกล่าวในกรณี ใดๆ
ทัง้ สิน้ / บริษัทจัดการขอปฏิเสธความรับผิดทัง้ ปวงที่เกิดหรืออาจเกิดขึน้ ในทุกกรณี ทัง้ นีค้ วามเห็นบทวิเคราะห์หรือการคาดคะเนต่างๆ เกี่ยวกับ
เหตุการณ์หรือผลการดาเนินงานในอนาคตที่ ปรากฏในเอกสารนี ้ ไม่ถือเป็ นเครื่องยืนยัน และอาจแตกต่างจากเหตุการณ์หรือผลประกอบการที่
เกิดขึน้ จริงได้ / สาหรับนักลงทุนที่ตอ้ งการทราบข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมหรือรับหนังสือชีช้ วน สามารถติดต่อบริษัจดั การหรือผูด้ าเนินการ
ขายที่ท่านให้บริการ
บริษท
ั หลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิ ล จากัด
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