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ปี 2021 กําลังจะผ่านพ้นไป วันน้ีเราจึงอยากเชิญท่านผู้อ่านมาพูดคุยถึง

ภาพรวมแนวโน้มเศรษฐกจิทีส่าํคญั เพื่อหาโอกาสการลงทุนทีน่่าสนใจสาํหรบัปีหน้า โดย

มา เ ริ่มที่ น โยบายการ เ งินของธนาคารกลางสหรัฐฯ  (Fed) จากการประชุ ม

คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรฐัฯ (FOMC) ครัง้ล่าสุดกไ็ด้มกีาร

ประกาศเริม่ทํา QE Tapering ในเดอืนพฤศจกิายน และจะสิน้สุดลงในเดอืนมถุินายนปี

หน้า ทัง้น้ีปัจจุบนันักลงทุนในตลาดคาดการณ์ว่า Fed จะมกีารปรบัขึน้ดอกเบีย้นโยบาย

2 ครัง้ในปีหน้า ซึง่เรามองว่าค่อนขา้งทีจ่ะสมเหตุสมผล เน่ืองจากอตัราเงนิเฟ้อของสหรฐัฯ

ขึน้มาแตะระดบัสูงในรอบหลายปีและเรายงัคาดว่าผลตอบแทนพนับตัรรฐับาลสหรฐัฯ

อายุ 10 ปี จะสามารถปรบัตวัขึน้เหนือระดบั 2% ไดอ้ย่างไม่ยากในช่วงกลางปีหน้า 

Focus on Quality Exposure for 2022

โดย คุณศุภกร ตุลยธญั, CFA - ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน

Source: Bloomberg

ดงันัน้สาํหรบันักลงทุนทีม่กีารกระจายการลงทุนในตราสารหน้ีต่างประเทศ หรอืต้องการหลกีเลีย่งความผนัผวนจากตลาดหุ้น 

เราแนะนําใหล้งทุนใน กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิกซ ์อินคมั (PRINCIPAL GFIXED) ซึง่ลงทุนใน PIMCO GIS Income เป็น

กองทุนหลกั โดยเป็นกองทุนทีม่กีารบรหิารจดัการความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ทีป่รบัเปลีย่นไดด้ ีโดยปัจจุบนักองทุนมอีายุเฉลีย่ของ

ตราสารหน้ีคงเหลอื (Duration) น้อยกว่า 2 ปี ซึง่จะทาํใหก้ารปรบัขึน้ของผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัฯอายุ 10 ปี (ขอเรยีกสัน้ๆ

ว่า “บอนดย์ลีด”์) ในอนาคตจะไม่สง่ผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนมากเท่ากบักองทุนตราสารหน้ีทัว่ไปทีม่กัจะมี Duration ระยะ

ยาว ในขณะเดยีวกนักองทุนกไ็ดม้กีารกระจายการลงทุนไปในตราสารหน้ีเอกชนคุณภาพในหลายๆอุตสาหกรรมโดยมจีุดมุ่งหมายเพื่อ

โอกาสในการสรา้งผลตอบแทนทีม่ากขึน้

ในทางกลบักนัสาํหรบันักลงทุนทีส่ามารถรบัความผนัผวนของตลาดหุน้จากการปรบัขึน้ดอกเบีย้และบอนดย์ลีดใ์นอนาคตได ้

เราแนะนําให้ลงทุนใน กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี (PRINCIPAL GEF) ที่เน้นการลงทุนผ่านการกระจายการลงทุนใน

หน่วยETF ที่หลากหลาย และกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์ (PRINCIPAL GBRAND) ที่มีกองทุนหลักเป็น

Morgan Stanley Investment Funds – Global Brands Fund โดยทัง้สองกองทุนมกีลยุทธม์ุ่งเน้นการลงทุนในบรษิทัชัน้นําทัว่โลก ทีม่ี

ผลประกอบการและกระแสเงนิสดทีด่อีย่างสมํ่าเสมอ (Quality-focused stocks) และมดีชันีอา้งองิทีม่น้ํีาหนักการลงทุนหลกัอยู่ในตลาด

หุน้ที่พฒันาแล้ว (Developed Market) เช่น สหรฐัฯ, ยุโรป และญี่ปุ่ น เหมอืนกนั ซึ่งเราคาดว่าจะสามารถมอีาสสร้างผลตอบแทนได้

ดกีว่ากลุ่มตลาดหุ้นประเทศเกดิใหม่ (Emerging Market) เน่ืองจากการดําเนินนโยบายการเงนิเชงิเขม้งวดของสหรฐัฯที่แตกต่างจาก

นโยบายการเงินเชิงผ่อนคลายของทางฝัง่ยุโรปและญี่ปุ่ น จะส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯโดยรวมมีการปรบัตัวแขง็ค่าขึ้น ใน

ขณะเดยีวกนัอตัราเงนิเฟ้อทีป่รบัตวัสงูขึน้ในสหรฐัฯ กจ็ะส่งผลกระทบเชงิลบต่อกลุ่ม Emerging Market เช่นกนั ซึง่สองปัจจยัดงักล่าว

จะทําใหค้่าเงนิของกลุ่ม Emerging Market ต้องเผชญิกบัแรงกดดนัในการอ่อนค่า ทําใหไ้ม่เป็นผลดต่ีอตลาดหุน้มากนัก ดงันัน้เราจงึ

แนะนําเน้นการลงทุนในกลุ่มประเทศ Developed Market จนกว่าสถานการณ์เงนิเฟ้อจะมพีฒันาการไปในทศิทางทีด่ขี ึน้

CIO’s View ฉบบัเดอืนพฤศจกิายนน้ี เรามบีทความ Special Topic โดยจะเป็นการเล่าถงึภาพรวมเศรษฐกจิของ Developed

Market โดยคุณวรุณ ทรพัย์ทวกุีล ผู้จดัการกองทุนของ บลจ.พรินซเิพลิ ประเทศไทย ที่บรหิาร กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล

อิควิต้ี (PRINCIPAL GEF)
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Special Topic: Update กองทนุ Principal Global Equity Fund ในช่วงโค้งสดุท้ายของปี 2021
โดย คุณวรุณ ทรพัยท์วกุีล - ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ 15 พฤศจกิายน 2564
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Special Topic: กองทุน Principal Global Equity Fund (PRINCIPAL GEF) ในช่วงโคง้สุดทา้ยของปี 2021 

โดย คุณวรุณ ทรพัยท์วกุีล - ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ

ตลาดหุน้สหรฐัฯในช่วงทีผ่่านมายงัคงปรบัตวัทาํจุดสงูสุดใหม่อย่างต่อเน่ืองทัง้ดชันี S&P500, Russell 1000, Dow Jones 

และ Nasdaq โดยปัจจยัสนับสนุนหลกัมาจากพืน้ฐานเศรษฐกจิทีย่งัปรบัตวัดขีึน้อย่างต่อเน่ืองจากช่วงวกิฤตการระบาดของไวรสั 

COVID-19 ในช่วงปีทีผ่่านมา ทัง้ในดา้นของตวัเลขเศรษฐกจิต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นตวัเลขGDP, การจา้งงาน, ดชันีเชื่อมัน่ผูบ้รโิภค และ 

ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ภาคการผลติและภาคการบรกิารทีข่ยายตวัเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง รวมไปถงึผลประกอบการของบรษิทัจด

ทะเบยีนในไตรมาสสามทีป่ระกาศออกมามกีารเตบิโต และผลกําไรทีด่ ีโดยผลประกอบการของดชันี Russell 1000 โดยรวมมกีําไร

มากกว่าทีน่ักวเิคราะหไ์ด้คาดการณ์ไว้ (Earnings Surprise) ที ่9.01% และมอีตัราผลกําไรเตบิโต (Earnings Growth) ที่ 42.21%

ทางด้านการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) ครัง้ล่าสุดก็ได้มีการประกาศเริ่มทํา

QE Tapering ในเดอืนพฤศจกิายน และจะสิน้สุดลงในช่วงกลางปีหน้า โดยมวีงเงนิจํานวน 15 ลา้นเหรยีญดอลลารส์หรฐัฯต่อเดอืน

ตามทีต่ลาดไดค้าดการณ์ไว ้ทัง้น้ีนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐัฯ (FED) ยงัคงมมีุมมองทีผ่่อนคลายต่อตวัเลขเงนิ

เฟ้อทีเ่ร่งตวัขึน้ในปัจจุบนั ว่าเป็นการปรบัตวัขึน้แค่ชัว่คราวจากความไมส่มดุลระหว่างอุปสงคแ์ละอุปทาน ซึง่คาดการณ์ว่าตวัเลขเงนิ

เฟ้อจะสามารถปรบัตวัลงไดใ้นช่วงกลางปีหน้า และยงัคงไม่รบีรอ้นทีจ่ะปรบัขึน้ดอกเบีย้ในปีหน้า 

อย่างไรก็ตามเราคงมีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้นสหรฐัฯในระยะข้างหน้า จากพื้นฐานเศรษฐกิจที่แขง็แกร่ง และการ

ประมาณผลกาํไรของบรษิทัจดทะเบยีนในอนาคตทีถู่กปรบัขึน้อย่างต่อเน่ือง ถงึแมว้่าจะมคีวามเสีย่งดา้นสภาวะเงนิเฟ้อและการปรบั

ขึน้ดอกเบี้ยเข้ามากระทบบรรยากาศการลงทุนเป็นระยะๆอยู่บ้าง โดยแนะนําจงัหวะเข้าสะสมซื้อในช่วงที่ตลาดมกีารปรบัฐาน 

STOXX Europe 600 ในช่วงทีผ่่านมากไ็ดป้รบัตวัขึน้ทาํจุดสงูสดุใหม่เช่นกนั โดยผลประกอบในไตรมาสามทีป่ระกาศออกมาล่าสุดม ี

Earnings Surprise ลงมา 5-6%

ทางฝัง่ตลาดหุน้ยุโรปดชันี STOXX Europe 600 ในช่วงทีผ่่านมากไ็ดป้รบัตวัขึน้ทําจุดสงูสุดใหม่เช่นกนั โดยผลประกอบ

ในไตรมาสามทีป่ระกาศออกมาล่าสดุม ีEarnings Surprise และ Earnings Growth อยู่ที ่9.63% และ 46.32% ตามลําดบั โดยการ

ประชุมของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ครัง้ล่าสุดในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาก็ยังคงไม่มีการแถลงหรือส่งสัญญาณในการทํา

QE Taperingถึงแม้ว่าอัตราเงินเฟ้อในยูโรโซนจะปรบัขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 13 ปีแล้วก็ตาม ทัง้น้ีนักวิเคราะห์บางส่วน

คาดการณ์ได้คาดการณ์ว่า ECB จะดําเนินนโยบายการเงินแบบผล่อนคลายไปจนถึงช่วงต้นปีหน้า และจะประกาศการทํา

QE Tapering ในช่วงกลางปี ทางดา้นการจดัตัง้รฐับาลใหม่ในประเทศเยอรมนันียงัคงอยู่ในระหว่างการเจรจา ซึง่ทางเราคาดการณ์

ว่านายโอลาฟ โชลซ์ ผูนํ้าพรรค Social Democratic Party (SDP) จะสามารถเจรจาขอ้ตกลงการจดัตัง้รฐับาลกบัพรรคร่วมไดแ้ลว้

เสรจ็ภายในเดอืนน้ี ก่อนทีจ่ะมกีารโหวตเลอืกนายกรฐัมนตรใีนวนัที ่6 ธนัวาคม 2564

โดยสรุปแล้วเรายังมีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้นยุโรปในช่วงระยะข้างหน้า จากพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง 

ผลประกอบการบรษิทัทีเ่ตบิโตอย่างต่อเน่ือง และการสนบัสนุนจากนโยบายการเงนิทีผ่่อนคลายอยู่
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ขา้มมาทางฝัง่เอเชยี ตลาดหุน้ญีปุ่่ นยงัคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบกวา้งโดยทีย่งัไม่มทีศิทางทีช่ดัเจน (Sideway) ผลประกอบการ

ไตรมาสสามของบรษิทัจดทะเบยีนในดชันี TOPIX ทีป่ระกาศออกมาล่าสุดม ีEarnings Surprise และ Earnings Growth อยู่ที ่20.74%

และ 51.95% ตามลําดบั ทางดา้นผลการเลอืกตัง้ทัว่ไปทีจ่ดัขึน้ในวนัที ่31 ตุลาคมทีผ่่านมา พรรคเสรปีระชาธปิไตย (LDP) และพรรค

ร่วมรัฐบาลก็ได้ชนะเสียงข้างมากตามที่ได้คาดไว้ ซึ่งทําให้นายฟูมิโอะ คิชิดะ ได้อยู่ ในตําแหน่งนายกรัฐมนตีต่อไป

โดยทาง บลจ.พรนิซเิพลิ คาดการณ์ว่า 2 ปัญหาหลกัทีน่ายฟูมโิอะจะตอ้งหาทางแกไ้ข

1) การออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิเพิม่เตมิเพื่อช่วยเหลอืผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจากวกิฤตการระบาดของไวรสั COVID-19 โดย

คาดว่ามาตรการจะถูกประกาศออกมาในช่วง 2-3 สปัดาหข์า้งหน้า และจะผ่านการรบัรองจากสภาภายในสิน้ปีน้ี

2) นโยบายเพื่อลดการปล่อยคารบ์อน (Carbon Neutral) ซึ่งนายซูกะ อดตีนายกรฐัมนตร ีไดแ้ถลงไว้ว่าจะดําเนินนโยบาย

Carbon Neutral ใหส้าํเรจ็ภายในปี 2050 โดยล่าสดุรฐับาลญีปุ่่ นออกงบประมาณในการคน้ควา้และวจิยัพลงังานทดแทนอยู่ที ่

17 พนัลา้นเหรยีญดอลลาหส์หรฐัฯ น้อยกว่ากลุ่มประเทศเศรษฐกจิขนาดใหญ่อย่างประเทศสหรฐัฯที ่555 พนัล้านเหรยีญ

ดอลลาหส์หรฐัฯ และสหภาพยุโรปที ่1 ลา้นลา้นยโูร ในปัจจุบนัประเทศญี่ปุ่ นยงัต้องพึง่พาพลงังานจาก ก๊าซธรรมชาต,ิ ถ่าน

หนิ และน้ํามนั ในสดัสว่นทีม่ากกว่า 70%

ทางด้านการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเรามีมุมมองเชิงบวกต่อกลุ่ม Consumer Discretionary และ Financials จากปัจจัย

สนบัสนุนดงัต่อไปน้ี

1) ความตอ้งการสนิคา้ และบรกิาร ทีย่งัคงอยู่ในระดบัสงูหลงัจากผ่านช่วงวกิฤตการแพร่ระบาด COVID-19 รวมไปถงึอตัราเงนิ

ออมของประชาชนในกลุ่มประเทศพฒันาแลว้ทีส่งูกว่าค่าเฉลีย่ระยะยาว จะเป็นปัจจยับวกต่อกลุ่ม Consumer Discretionary

2) เน่ืองจากปัจจุบนัเราอยู่ในช่วงที ่FED เริม่ดําเนินนโยบายการเงนิกลบัเขา้สู่ภาวะปกต ิ(Policy Normalization) จงึทําใหค้าด

ไดว้่าในอนาคตจะมกีารขึน้ดอกเบีย้เกดิขึน้ โดยปัจจุบนันกัลงทุนในตลาดใหน้ํ้าหนกัการขึน้ดอกเบีย้ของ FED อยู่ที ่2 ครัง้ใน

ปี 2022 ซึง่จะทาํใหผ้ลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัฯอายุ 10 ปี ปรบัตวัขึน้สงูไดถ้งึ 2.00-2.25% ในช่วงกลางปีหน้า ซึง่จะ

เป็นสนบัสนุนต่อกลุ่ม Financials นอกจากน้ีการลงทุนในกลุ่มบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบั Electronic Vehicle (EV) ไม่ว่าจะทัง้ต้น

น้ําไปจนถึงปลายน้ําของห่วงโซ่อุปทานกม็คีวามน่าสนใจเช่นกนั เน่ืองจากเป็นการลงทุนที่จบักระแสหลกัของโลกที่กําลงั

เปลีย่นไปในระยะยาว ซึง่ปัจจุบนัประเทศกลุ่มผูนํ้าของโลกเช่น สหรฐัฯ, สหภาพยุโรป, ญีปุ่่ น และจนี กม็นีโยบายทีมุ่่งเน้นไป

ในการลดปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (Net Zero Emission) เหมอืนกนั
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Principal Global Fixed Income Fund (PRINCIPAL GFIXED)

https://www.principal.th/th/principal/GFIXED

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี

Principal Global Equity Fund (PRINCIPAL GEF) 

https://www.principal.th/th/principal/GEF-A
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คาํเตือน

• ผูล้งทุนควรทาํความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ (กองทุน) เงือ่นไข ผลตอบแทน และ ความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน

• กองทุนมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ ผูล้งทุนอาจจะขาดทุนหรอืไดร้บักาํไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืตํ่ากว่าเงนิทุนเริม่แรกได/้ บรษิทัจดัการใช้

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครือ่งมอืในการป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) ขึน้อยูก่บัดลุยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน

• กองทุน PRINCIPAL GFIXED เป็นกองทุนทีเ่น้นลงทุนในต่างประเทศไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน กองทุนจงึมคีวามเสีย่งที่

เกีย่วขอ้งกบัการลงทุนในประเทศดงักล่าว เช่น ความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงทางการเมอืง กฎหมาย 

เศรษฐกจิ ตลาดการเงนิ อตัราดอกเบีย้ และความเสีย่งทีเ่กี่ยวขอ้งกบักฎหมายภาษอีากร ความเสีย่งในการบงัคบัใชข้อ้กาํหนดเกี่ยวกบัการควบคุมอตัรา

แลกเปลีย่น และการเขา้-ออกของเงนิลงทุน หรอืขอ้กาํหนดอื่นๆ อาทผิลกระทบจากภาวะเงนิฝืดหรอืเงนิเฟ้อ ความเสีย่งทีท่างการของต่างประเทศจะออก

มาตรการในภาวะทีเ่กดิ วกิฤตการณ์ทีไ่มป่กตทิาํใหก้องทุนไมส่ามารถนําเงนิกลบัเขา้มาในประเทศได้

• กองทุน PRINCIPAL GEF กองทุนรวมน้ีลงทุนกระจุกตวัในประเทศสหรฐัอเมรกิา ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทุนโดยรวม

ของตนเองดว้ย

• กองทุน PRINCIPAL GBRAND กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศสหรฐัอเมรกิา ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทุน

โดยรวมของตนเองดว้ย

• กองทุน PRINCIPAL GBRAND กองทุนหลกัมกีารลงทุนกระจุกตวัในกลุ่มสนิคา้อุปโภคบรโิภคที่จําเป็น (Consumer Staples Sector) ซึ่งมคีวามเสีย่งจากการ

เปลีย่นแปลงของราคาสนิคา้ การ เปลีย่นแปลงของความตอ้งการของผูบ้รโิภค หรอืกฎระเบยีบของภาครฐั และ มกีารกระจุกตวัในกลุ่มเทคโนโลยี (Information 

Technology Sector) ซึ่งม ีความเสีย่งจากการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค และความล้าสมยัของสนิคา้ ดงันัน้หากมปัีจจยัลบที่สง่ผลกระทบต่อการ

ลงทุนดงักล่าวผู้ลงทุนอาจ สูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก และอาจมคีวามเสี่ยงและความผนัผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทัว่ไปที่มกีารกระจายหลาย

อุตสาหกรรม

• ผลการดาํเนินงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการดาํเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด พรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี (PRINCIPAL GEF)

กองทุนที่มนีโยบายในการลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศที่มกีลยุทธใ์นการมุ่งเน้นการลงทุนผ่านหน่วยลงทุน ETF ในต่างประเทศ โดยมี
น้ําหนักการลงทุนหลกัในหุ้นสหรฐัฯ หุ้นยุโรป และหุ้นญี่ปุ่ น ซึ่งมีน้ําหนักรวมกนัได้ประมาณ 90% ของกองทุน ในด้านของระดบัมูลค่า
พืน้ฐานนัน้ กองทุนม ีForward Price to Earnings ratio (P/E) อยู่ที่ 19.7 เท่า ซึ่งหากพจิารณาโดยเบื้องต้นนัน้ถอืว่าอยู่ในระดบัที่สูง แต่
เป็นเหตุผลจากฐานของกําไรที่อยู่ในระดบัตํ่ าเน่ืองจากผลประกอบการของบริษทัจดทะเบียนทัว่โลกที่ได้รบัผลกระทบจากมาตรการ 
lockdown ส่งผลใหอ้ตัราการเติบโตของกําไรในปี 2020 นัน้สูงเกินปกต ิหากพจิารณาอตัราการเตบิโตของกําไรในช่วงปี 2021-2023 เพื่อ
เป็นการปรบัเอาผลกระทบในเรื่องของฐานคํานวณ (base effect) ออกไปนัน้ จะเหน็ไดว้่าอยู่ในระดบัที่ประมาณ 22% ต่อปี จะทําใหมู้ลค่า
พืน้ฐานในเชงิ P/E นัน้อยูใ่นระดบัทีค่อ่นขา้งเหมาะสมกบัอตัราการเตบิโตของกําไรทีม่กีารปรบัการคํานวณ (normalized growth)

สําหรบักองทุนเปิด พรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี (PRINCIPAL GEF) นัน้มีความเหมาะสมกบันักลงทุนที่ต้องการลงทุนในตราสารทุน

ต่างประเทศที่เป็น Developed Markets เพื่อเป็นน้ําหนักการลงทุนหลักในตราสารทุนต่างประเทศ แต่ถึงอย่างไรก็ตามนักลงทุนควร
พจิารณาการจดัสรรสนิทรพัย์ (asset allocation plan) ใหเ้หมาะสมกบัเป้าหมายการลงทุนและความเสีย่งที่เหมาะสมของแต่ละคนดว้ย
เช่นกนั
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