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THAILAND ท ำไมจึงควรลงทุนในกองทุนหุ้นยโุรป PRINCIPAL EUEQ 

ท ำไมควรลงทนุในยุโรปตอนนี ้

• หลายประเทศในยโุรปรบัมือกบัสถานการณ ์COVID-19 ไดเ้ป็น
อย่างดี มีอตัราการฉีดวคัซีนที่ค่อนขา้งสงู ท าใหก้จิกรรมทาง
เศรษฐกิจกลบัมาไดม้ากกวา่ในหลายประเทศทั่วโลก 

• ภาครฐัยงัคงกระตุน้เศรษฐกจิดว้ยนโยบายการเงินและการคลงั  
• ราคาหุน้ยโุรปยงัคงถกูกวา่ราคาหุน้กลุ่มประเทศพฒันาแลว้ 

 

กองทุนหุน้ยุโรปกองทนุเปิดพรินซิเพิล ยูโรเป้ียน อิควิตี ้ Principal European Equity Fund (PRINCIPAL EUEQ)  

กองทนุ Feeder Fund ในกองทนุหลกั Principal Global Investors Funds – European Equity Fund ซึ่งถกูบรหิารดว้ยทีมผูจ้ดัการกองทนุ
ที่มากประสบการณอ์ยา่ง Juliet Cohn ที่ไดร้บัการจดั A Rating จาก Citywire (As of 30 June 2021) และยงัไดร้บัการจดัอนัดบั  5 ดาวจาก 
Morningstar (As of 31 July 2021) เนน้การลงทนุดว้ยกลยทุธแ์บบ Bottom-up stock selection ครอบคลมุหุน้จ านวนเกือบ 100 ธุรกิจ
คณุภาพดี ราคาเหมาะสม โดยการลงทนุจะเนน้ธุรกิจใน 3 กลุ่ม ไดแ้ก ่

• Innovators หรือ ธุรกิจที่เนน้การวิจยัพฒันาสินคา้และบรกิาร เพื่อตอบโจทยต์ลาดใหม่ๆ เช่น ธุรกจิของ NovoNordisk  ผูผ้ลิต
ผลิตภณัฑร์กัษาโรคที่มีพฒันาการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผูเ้ชี่ยวชาญโรคเบาหวาน และมีฐานผูล้กูคา้จ านวนกวา่ 30 
ลา้นรายทั่วโลก 

• Renovators หรือ ธุรกิจที่มกีารเปล่ียนแปลงกลยทุธเ์พื่อท าใหธุ้รกิจกลบัมาเติบโตไดอ้กีครัง้ เช่น บรษิัท Siemen ที่เคยเป็นท่ีรูจ้กัในแง่
ของการเป็นผูผ้ลิตโทรศพัทม์ือถือในยคุ 2G เขา้สู่การเป็นผูใ้หบ้รกิารโครงสรา้งพืน้ฐานอจัฉรยิะในยคุปัจจบุนั เพื่อตอบโจทยก์ารเติบโต
ในยคุสมยัที่เปล่ียนไป 

• Pacesetters หรือ ธุรกิจที่ไดอ้านิสงคจ์ากแรงสง่ของตลาดที่เติบโต เช่น LVMH เจา้ของอาณาจกัรสินคา้ Luxuries ต่างๆ มีสนิคา้ที่
เป็นท่ีรูจ้กัภายใตแ้บรนดอ์ยา่ง Louis Vuitton, Christian Dior, Rimowa ฯลฯ ซึ่งเป็นธุรกจิที่สามารถเติบโตไดอ้ย่างมากจากความ
ตอ้งการสินคา้แบรนดเ์นม คณุภาพดีที่เพิม่สงูขึน้ 

 

โดยหุน้ท่ีกองทนุหลกัไดล้งทนุนัน้มีความหลากหลายในดา้นอตุสาหกรรมดว้ยเช่นกนั ทัง้ในกลุ่มที่เก่ียวขอ้งกบัการบรโิภคประจ าวนัอย่างบรษิัท 
Nestle บรษิัทผูผ้ลิตชิพ อปุกรณเ์ซมคิอนดกัเตอร ์รายใหญ่แหง่หนึ่งของโลกอยา่ง ASML Holding หรือจะเป็นธุรกิจในกลุ่มสขุภาพท่ีหลายคน
อาจไดย้ินชื่ออยู่บ่อยครัง้ในชว่งเวลานีอ้ย่าง AstraZeneca และ Roche (เป็นเจา้ของผลิตภณัฑเ์ครื่องชดุตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ดว้ยตวัเองที่
ไดร้บัอนมุตัิการขึน้ทะเบียนจาก อย.ไทย แลว้ 

*% ต่อปี (Annualized Return) หากกองทนุจดัตัง้มาแลว้ 1 ปีขึน้ไป / * เกณฑม์าตรฐานที่ใช ้: เกณฑม์าตรฐานที่ใช ้: M7EU Index (THB) 50% + M7EU Index adjusted with FX hedging 

cost 50% (source: Bloomberg ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2564) ผลการด าเนินงานในอดีตมิไดเ้ป็น เป็นสิ่งยืนยนัผลการด าเนินงานในอนาคต 

อ่ำนข้อมูลเพิ่มเติมได้ที ่ : https://www.principal.th/th/principal/EUEQ 
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THAILAND ท ำไมจึงควรลงทุนในกองทุนหุ้นยโุรป PRINCIPAL EUEQ 

ข้อมูลกองทุนหลกั (Master Fund) 

ขอ้มลู Master Fund (European Equity Fund – I Acc EUR) ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 

 

 

Disclaimer 

ผูล้งทนุท าความเขา้ใจลกัษณะสินคา้ (กองทนุ) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทนุ//กองทนุมีนโยบายลงทนุในต่างประเทศ 
ผูล้งทุนอาจจะขาดทุนหรือไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน/หรือไดร้บัเงินคืนต ่ากว่าเงินทุนเริ่มแรกได/้ บริษัทจดัการใชส้ญัญาซื ้อขายล่วงหนา้
เพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเส่ียงดา้นอัตราแลกเปล่ียนของกองทุน (Hedging) ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน / ผลการ
ด าเนินงานในอดีตของกองทนุรวม มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต/ผูล้งทนุตอ้งศกึษาขอ้มลูของกองทนุรวม โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
นโยบายการลงทุน ความเส่ียง  และผลการด าเนินงาน ของกองทุนรวมที่เปิดเผยไวใ้นแหล่งต่างๆ หรือให้ขอขอ้มูลจากเจา้หน้าที่ ก่อนการ
ตดัสินใจลงทนุ/การวดัผลการด าเนินงาน จดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของสมาคมบรษิัทจดัการลงทนุ 

 

เอกสารฉบบันีจ้ดัท าขึน้เพื่อวตัถุประสงคใ์นการเผยแพรข่อ้มลูเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายใหถื้อเป็นค าเสนอหรือการเชิญชวนใหบุ้คคลใดท า
การซือ้ และ/หรือขายผลิตภัณฑด์า้นการลงทุนประเภทต่างๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี ้และไม่ถือเป็นการใหค้  าปรึกษาหรือค าแนะน า
เก่ียวกบัการท าธุรกรรมที่เก่ียวขอ้งกับผลิตภณัฑด์า้นการลงทนุของบริษัทต่าง ๆ ตามที่ระบไุวใ้นเอกสารนีแ้ต่อย่างใด / แมบ้รษิัทจดัการจะไดใ้ช้
ความระมดัระวงัตามสมควรเพื่อใหข้อ้มลูดงักล่าวมีความถกูตอ้ง และตรงกับวตัถุประสงคข์องการจดัท าเอกสารนี ้บริษัทจัดการและพนกังาน
ของบริษัทจัดการไม่มีความรบัผิดและจะไม่รับผิดส าหรบัความผิดพลาดของขอ้มูลใดๆ ที่เกิดขึน้ไม่ว่าดว้ยเหตุใดก็ตาม รวมทั้งจะไม่รบัผิด
ส าหรบัการกระท าใดๆ ท่ีเกิดขึน้บนพืน้ฐานของความเห็นหรือขอ้มลูที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบบันี ้บริษัทจดัการไม่ไดใ้หค้  ารบัรองหรือรบัประกัน
ไม่ว่าโดยชดัแจง้หรือโดยปริยายเก่ียวกับความถูกตอ้ง แม่นย า น่าเชื่อถือ ทันต่อเหตุการณห์รือความสมบูรณ์ของขอ้มูลดังกล่าวในกรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ / บรษิัทจดัการขอปฏิเสธความรบัผิดทัง้ปวงที่เกิดหรืออาจเกิดขึน้ในทุกกรณี ทัง้นีค้วามเห็นบทวิเคราะหห์รือการคาดคะเนต่างๆ เก่ียวกับ
เหตกุารณห์รือผลการด าเนินงานในอนาคตที่ปรากฏในเอกสารนี ้ไม่ถือเป็นเครื่องยืนยนั และอาจแตกต่างจากเหตุการณ์หรือผลประกอบการที่
เกิดขึน้จรงิได ้/ ส าหรบันกัลงทนุที่ตอ้งการทราบขอ้มลูหรือรายละเอียดเพิ่มเติมหรือรบัหนงัสือชีช้วน สามารถติดต่อบริษัจดัการหรือผูด้  าเนินการ
ขายที่ท่านใหบ้รกิาร 


