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สวัสดีครับ สําหรับเดือนนี้เรามาอัพเดตสถานการณ์ Covid-19 และปั จจัยพืน้ ฐานของ
เศรษฐกิจเวียดนาม ล่าสุดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส Covid-19 ใน
ประเทศเวียดนามก็มคี วามรุนแรงไม่แพ้กบั บ้านเรา โดยจํานวนผูต้ ดิ เชือ้ ล่าสุด
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม มีตวั เลขผูต้ ดิ เชือ้ เฉลีย่ 7 วันย้อนหลังเพิม่ ขึน้ ในระดับสูงที่
7,878 รายต่อวัน และมียอดผูต้ ดิ เชือ้ โดยรวมอยู่ท่ี 150,060 ราย สําหรับจํานวน
ประชากรทีไ่ ด้รบั การฉีดวัคซีนแล้ว 1 เข็มคิดเป็ นอัตรา 5.49% ของจํานวนประชากร
ทัง้ หมด ในขณะทีจ่ าํ นวนประชากรทีไ่ ด้รบั การฉีดวัคซีนครบสองเข็มมีอยู่เพียงแค่ Source: https://www.bangkokbanksme.com/en/vietnam-asian-economic-tiger
0.6%ของประชากร จึงนับว่าเป็ นประเด็นเร่งด่วนสําหรับประเทศเวียดนามทีจ่ ะต้องรีบควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดให้ได้เร็วทีส่ ุด
โดยล่าสุดทางรัฐบาลเวียดนามก็ได้มกี ารประกาศขยายระยะเวลามาตรการล็อกดาวน์สาํ หรับนครโฮจิมนิ ห์ (HCMC) และอีก 18 พืน้ ที่
ต่อไปอีกสองสัปดาห์จนถึงช่วงกลางเดือนสิงหาคม ส่วนมาตรการล็อกดาวน์ของเมืองดานัง (Danang) และกรุงฮานอย (Hanoi) ก็อาจจะ
มีการประกาศขยายระยะเวลาด้วยเช่นกันภายหลังจากนี้ ในส่วนของมาตรการด้านการจัดหาวัคซีน ทางการเวียดนามก็ได้มกี ารตัง้ เป้ า
การฉีดวัคซีนให้ได้ถงึ 50% ของประชาการภายในสิน้ ปี และ 70% ภายในสิน้ ไตรมาสแรกของปี 2022 โดยปั จจุบนั ทางรัฐบาลได้มกี าร
จัดหาวัคซีนจํานวน 38.9 ล้านโดสผ่านโครงการ COVAX 30 ล้านโดสจากบริษทั AstraZeneca และ 31 ล้านโดสจากบริษทั Pfizer และ
BioNTech โดยวัคซีนจํานวน 100 ล้านโดสจะทยอยรับในช่วงทีเ่ หลือของปี 2021
อย่างไรก็ตามมุมมองการเติบโตของเศรษฐกิจเวียดนามก็ยงั มีความน่ าสนใจ
อยู่เป็ นอย่างมาก โดยอ้างอิงถึงองค์กร International Monetary Fund (IMF)
ทีไ่ ด้มกี ารคาดการณ์อตั ราการเติบโตของเศรษฐกิจเวียดนามสําหรับปี 20222026 เมื่อวันที่ 6 เมษายน ที่อตั ราเฉลี่ย 6.84% ต่อปี ทําให้เวียดนามเป็ น
หนึ่งในเศรษฐกิจทีม่ อี ตั ราการเติบโตทางเศรษฐกิจทีส่ ูงทีส่ ุดในกลุ่มประเทศ
อาเซีย นและสูง ที่สุดในทวีป เอเชีย แต่ แน่ นอนว่ าการระบาดของเชื้อไวรัส
Covid-19 ระลอกนี้ จะทําให้อตั ราการเติบโตของเวียดนามนัน้ ลดลง
โดยล่าสุดบรรดานักวิเคราะห์ทวโลกได้
ั่
มกี ารปรับประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจเวียดนามของปี 2021 ลดลงเหลือ 6.55%
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม) จากระดับ 6.7% ณ สิน้ เดือนมิถุนายน และจาก 7.3% เมื่อย้อนกลับไปสามเดือนที่แล้ว ณ สิน้ เดือน
เมษายน ซึง่ ก็สอดคล้องกับภาพของตลาดหุน้ เวียดนามทีม่ กี ารปรับฐานลงในช่วง 1 เดือนทีผ่ ่านมา โดยดัชนี Vietnam Ho Chi Minh
Stock Index หรือทีร่ จู้ กั กันสัน้ ๆว่าดัชนี VNINDEX ขึน้ ไปทําจุดสูงสุดที่ 1,420 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม และได้ปรับลงไปทําจุดตํ่าสุดของ
เดือนที่ 1,243 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม
โดย บลจ.พรินซิเพิล ประเมินว่าไตรมาสที่ 3 นี้เป็ นจังหวะทีด่ ใี นการสะสมหุน้ เวียดนามในลักษณะของการทําการเฉลี่ยซือ้ แบบ DCA
เพราะหากว่าทางเวียดนามสามารถควบคุมสถานการณ์การระบาดรอบนี้ได้สาํ เร็จ ตลาดหุน้ เวียดนามจะมีความพร้อมในการปรับตัวขึน้
เพื่อตอบรับกับปั จจัยพื้นฐานที่มคี วามแข็งแกร่งในหลากหลายด้าน ซึ่งนอกเหนือจากเรื่องของอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจที่ได้
กล่าวถึงไปแล้วในข้างต้น ก็ยงั มีปัจจัยด้านอื่นอีกหลายด้านทีเ่ อื้อต่อภาพเศรษฐกิจและตลาดทุนของประเทศเวียดนาม เช่น ภาคการ
ผลิตทีเ่ ฟื่ องฟู (Manufacturing Boom) และเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ (Foreign Direct Investment) ซึง่ เป็ นปั จจัยขัน้ ต้นทีไ่ ด้
อานิสงส์มาจากการโยกย้ายห่วงโซ่การผลิตจากจีน (Supply Chain Relocation from China)
ข้อสงวนสิทธิ ์ 1.เอกสารฉบับนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ขอ้ มูล/ความเห็น/คําแนะนําตามมุมมองของบริษทั จัดการเป็ นการทั ่วไป ซึง่ มิได้เป็ นการรับประกันหรือรับรองความถูกต้องแต่อย่างใด โดยไม่มุ่งหมายให้ถอื เป็ นคําเสนอหรือการเชิญชวน
ให้บุคคลใดทําการซือ้ และ/หรือขายผลิตภัณฑ์ดา้ นการลงทุนประเภทต่างๆ ตามทีป่ รากฏในในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถอื เป็ นการให้คาํ ปรึกษาหรือคําแนะนําเกีย่ วกับการทําธุรกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับผลิตภัณฑ์ดา้ นการลงทุนของบริษทั ต่างๆ ตามที่
ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด นักลงทุนควรใช้วจิ ารณญาณในการตัดสินใจลงทุนด้วยตนเอง บลจ.ขอปฏิเสธความรับผิดทัง้ ปวงทีเ่ กิดหรืออาจเกิดขึน้ นักลงทุนสามารถติดต่อบลจ.เพื่อขอคําแนะนําเป็ นการเฉพาะเจาะจงได้ทุกวันทําการ 2.บลจ.
ขอสงวนสิทธิ ์ในการเผยแพร่/ทําซํ้า/ดัดแปลง บางส่วนหรือทัง้ หมดในเอกสารฉบับนี้ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
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รวมไปถึงปั จจัยทีจ่ ะได้รบั อานิสงส์ขนั ้ ถัดไป ซึง่ ก็คอื ความเป็ นเมืองจากกระบวนการเปลีย่ นถ่ายจากชนบทสู่เมือง (Urbanization) และ
นอกเหนือจากนัน้ ความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement) ของเวียดนามทีม่ อี ยู่หลายฉบับจะทําให้ภาพของธุรกิจภาคการ
ส่งออกนัน้ ดูค่อนข้างสดใสและเอือ้ ต่อเสถียรภาพภายนอก (External Stability) และเสถียรภาพระบบการเงิน (Financial Stability) ของ
เวียดนามในอนาคตทัง้ นี้กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิต้ี A หรือ PRINCIPAL VNEQ-A นับว่าเป็ นกองทุนทีม่ คี วามน่ าสนใจ
ตอบรับกับโอกาสการลงทุนสําหรับเศรษฐกิจทีม่ คี วามน่าสนใจในหลากหลายด้านอย่างประเทศเวียดนาม
IMF'S GDP
Growth
Forecasts

2022

2023

2024

2025

2026

China
India
Indonesia
Malaysia
Philippines
Thailand
Vietnam

5.57
6.93
5.81
6.00
6.52
5.64
7.20

5.44
6.82
5.68
5.70
6.49
3.78
6.95

5.27
6.69
5.37
5.30
6.51
3.47
6.82

5.12
6.62
5.21
5.00
6.52
3.65
6.63

4.86
6.54
5.22
5.00
6.52
3.65
6.61

Data Source: World Economic Outlook Databases, April 2021 Edition, International Monetary Fund; August 1, 2021; retrieved from 'https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/April'

กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เวียดนาม อิ ควิ ตี้ (PRINCIPAL VNEQ) ผลการดําเนินงานโดดเด่น อันดับ 1 ปี 2564 (YTD-กรกฎาคม 2564)
42.95% และอันดับ 1 สําหรับผลการดําเนินงานย้อนหลัง 1 ปี ที่ 96.84% สําหรับกลุ่มกองทุนหุน้ เวียดนามในประเทศไทย**
YTD

3M

6M

1Y1

3Y1

Since Inception1

PRINCIPAL VNEQ-A (%)

42.95%

12.19%

41.81%

96.84%

12.05%

9.11%

Benchmark (%)*

51.18%

17.11%

52.60%

110.26%

16.79%

17.31%

1 % ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจัดตัง้ มาแล้ว 1 ปี ขน้ึ ไป
* เกณฑ์มาตรฐานทีใ่ ช้ : VN30 Total Return Index (source: Bloomberg ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564)
ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็ น เป็ นสิง่ ยืนยันผลการดําเนินงานในอนาคต
** (source: Morning Star ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564)
Source:
•
•
•
•
•

•

ศึกษาข้อมูลเพิม่ เติมได้ท่ี https://www.principal.th/th/principal/VNEQ-A
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่ งก่อนตัดสินใจลงทุน /กองทุน PRINCIPAL VNEQ กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศเวียดนาม ผู ้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจาย
ผู ้ลงทุนควรทําความเข ้าใจลักษณะสินค ้า (กองทุน) เงือ
่ นไข ผลตอบแทน และ ความเสีย
่ งของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด ้วย / กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ ผู ้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได ้รับกําไรจากอัตราแลกเปลีย
ความเสีย
่ น/หรือได ้รับเงินคืนตํ่ากว่าเงินทุนเริม
่ แรกได ้ / บริษัทจัดการใช ้สัญญา
้ ขายล่วงหน ้าเพือ
่ งด ้านอัตราแลกเปลีย
ซือ
่ เป็ นเครือ
่ งมือในการป้ องกันความเสีย
่ นของกองทุน (Hedging) ขึน
้ อยูก
่ ับดุลยพินจ
ิ ของผู ้จัดการกองทุน / ผลการดําเนินงานในอดีตมิได ้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต/ผู ้
ลงทุนควรศึกษาผลการดําเนินงานของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดของกองทุนใน https://www.principal.th/th/mutual-fundth ก่อนตัดสินใจลงทุน/Copyright @ 2021 บริษัท มอร์นงิ่ สตาร์ รีเสริช ์ ประเทศไทย สงวนลิขสิทธิ
ข ้อมูลทีป
่ ระกอบในเอกสารนี้ : (1) เป็ นกรรมสิทธิข
์ องบริษัทมอร์นงิ่ สตาร์ และ/หรือ ผู ้ให ้บริการข ้อมูล (2) บริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการทําซํ้า หรือเผยแพร่ (3) บริษัทขอสงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต ้อง ครบถ ้วน
และความเสียหายต่างๆ ทีเ่ กิดขึน
้ ทุกกรณีจากการนํ าข ้อมูลไปใช ้อ ้างอิง ผลการดําเนินงานในอดีตมิได ้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

ข้อสงวนสิทธิ ์ 1.เอกสารฉบับนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ขอ้ มูล/ความเห็น/คําแนะนําตามมุมมองของบริษทั จัดการเป็ นการทั ่วไป ซึง่ มิได้เป็ นการรับประกันหรือรับรองความถูกต้องแต่อย่างใด โดยไม่มุ่งหมายให้ถอื เป็ นคําเสนอหรือการเชิญชวน
ให้บุคคลใดทําการซือ้ และ/หรือขายผลิตภัณฑ์ดา้ นการลงทุนประเภทต่างๆ ตามทีป่ รากฏในในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถอื เป็ นการให้คาํ ปรึกษาหรือคําแนะนําเกีย่ วกับการทําธุรกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับผลิตภัณฑ์ดา้ นการลงทุนของบริษทั ต่างๆ ตามที่
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