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ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจโลกเร่ิมมีสญัญาณชะลอตวั ทัง้ด้านการผลิต และการค้าระหว่างประเทศ ดชันีผู้จดัการ
ฝ่ายจดัซื้อภาคการผลติของโลก (Global Manufacturing Purchasing Manager Index หรอื Global MFG PMI) ปรบัลดลง
เป็นเดอืนที ่13 ตดิต่อกนั โดยหากเขา้ไปดูเป็นรายประเทศหรอืภูมภิาค จะพบว่า ดชันี GLOBAL MFG PMI มทีศิทางลดลง
ในทุกเศรษฐกจิหลกั ยกเว้น ญี่ปุ่ น ในขณะเดียวกนั สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรฐัฯ ที่มที่าทคีลี่ค ลายช่วงต้นปี ก็
กลบัมาสรา้งความกงัวลอกีครัง้ ซึง่หลายฝ่ายเริม่เป็นหว่งว่า สงครามการคา้ครัง้นี้จะยดืเยือ้ยาวนาน คลา้ยกบัยุคสงครามเยน็
ระหว่างสหรฐัฯ กบัสหภาพโซเวยีต นอกจากนี้ การชะลอตวัลงทัง้ดา้นการผลติและการคา้ระหว่างประเทศ ท าใหเ้กิดความ
กงัวลว่าเศรษฐกจิโลกจะเขา้สูภ่าวะถดถอย หรอื Recession ไดภ้ายในระยะ 2-4 ปีขา้งหน้านี้

ตามปกต ิหากเศรษฐกจิโลกมทีศิทางชะลอลง ราคาพนัธบตัรและราคาทองค าซึง่ถูกมองว่าเป็น Safe Haven จะปรบัตวัขึน้ 
ส่วนราคาหุน้และสนิทรพัยเ์สีย่งอื่นจะปรบัตวัลง แต่สถานการณ์อยู่ในสภาวะขดัแยง้กนั คอื เศรษฐกิจชะลอตวั แต่ราคา
สินทรพัย์เกือบทุกประเภทล้วนพร้อมใจกนัปรบัตวัขึ้น ทัง้ พนัธบตัร ทองค า หุ้น รวมทัง้ REITs (Real Estate 
Investment Trusts) โดยสาเหตุหลกั อาจจะมาจากความคาดหวงัว่า ธนาคารกลางสหรฐัฯ หรอื FED จะเปลีย่นทศิทาง
นโยบายจากทีเ่คยวางกรอบไวว้่าจะปรบัขึน้ดอกเบีย้ เป็นปรบัลดดอกเบี้ย ส่งผลใหเ้กดิเป็น “แรงส่ง” ใหร้าคาสนิทรพัยต์่างๆ 
ปรบัขึน้อยา่งพรอ้มเพรยีงกนั โดยมปีระเดน็ทีน่่าสนใจดงันี้

ตราสารหน้ี (Fixed Income)
▪ US: อตัราผลตอบแทน (Yield) พนัธบตัรรฐับาลสหรฐัฯ อายุ 10 ปี ปรบัลดลง (แปลว่า ราคาพนัธบตัรปรบัขึน้) จาก 

2.5% ชว่งตน้ปี ลงมาอยูท่ี ่2.0% เป็นตวัเลขอตัราผลตอบแทนต ่าสดุในรอบ 3 ปี*
▪ Thailand: อตัราผลตอบแทน (Yield) พนัธบตัรรฐับาลไทยอายุ 10 ปี ปรบัลดลง จาก 2.5% ช่วงตน้ปี ลงมาอยู่ที่ 2.1% 

เป็นตวัเลขอตัราผลตอบแทนต ่าสดุในรอบ 3 ปี โดยมยีอดซือ้สทุธขิองนกัลงทนุต่างชาตมิากกว่า 7 หมืน่ลา้นบาท*
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ทบทวนภาวะเศรษฐกิจกับตลาดทนุช่วงคร่ึงแรก ปี 2019

Global Manufacturing Purchasing Manager Index

Source: Principal Multi-Asset Perspectives, Data as of 31 May 2019 Source: Bloomberg, Data as of 28 Jun 2019
(1) Bloomberg Barclays Global Aggregate TRI
(2) FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD

*Source: Bloomberg and ThaiBMA, Data as of 28 Jun 2019
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ตราสารหน้ี (Fixed Income) (ต่อ)
▪ Europe: มตีราสารหนี้ภาครฐัมลูคา่มากกว่า 5 ลา้นลา้นดอลล่ารส์หรฐัฯ (ประมาณ 155 ลา้นลา้นบาท) ทีใ่หผ้ลตอบแทน 

(Yield) ตดิลบ (แปลว่า ผูล้งทุนซึ่งเป็นเจ้าหนี้ ตอ้งจ่ายผลตอบแทนใหร้ฐับาลซึ่งเป็นลูกหนี้ ) และคดิเป็นครึง่หนึ่งของ
ตลาดตราสารหนี้ภาครฐัในยโุรป โดยอตัราผลตอบแทน (Yield) พนัธบตัรรฐับาลเยอรมนี อาย ุ10 ปี อยูท่ี ่-0.3%*

▪ ตวัอย่างทีแ่สดงใหเ้หน็ภาวะ “สุดโต่ง” ของตลาดตราสารหนี้ คอื อตัราผลตอบแทน (Yield) พนัธบตัรรฐับาล
ออสเตรีย อาย ุ100 ปี ซึง่ออกจ าหน่ายเมือ่ปี 2017 ไดป้รบัลดลงต่อเนือ่ง จนมาอยูท่ี ่1.13%

ตราสารทุน (Equity)
▪ Global: ตลาดหุน้อยู่ในทศิทางขาขึน้ทัว่โลก ดชันี MSCI World ใหผ้ลตอบแทน +15% โดยตลาดหุน้ทีใ่หผ้ลตอบแทน

ดกีว่าตลาดหุน้โลก อาท ิตลาดหุน้สหรฐัฯ (S&P500 +17%) ตลาดหุน้ยุโรป (EURO STOXX 50 + 15%) และตลาดหุน้
จนี (Shanghai Shenzhen CSI300 Index +29%) สว่นหุน้กลุ่มที ่Outperform ไดแ้ก ่กลุ่ม Technology*

▪ Thailand: ตลาดหุน้ไทยปรบัตวัขึน้เช่นเดยีวกบัตลาดหุน้โลก ดชันี SET Index ใหผ้ลตอบแทน +11% โดยไดร้บัแรง
หนุนจากการปรบัวธิกีารค านวณ Foreign Ownership Limit (FOL) ของดชันี MSCI ท าใหม้กีระแสเงนิของนักลงทุน
ต่างชาตไิหลเขา้ตลาดหุน้ไทย คดิเป็นยอดซือ้สทุธกิว่า 4 หมืน่ลา้นบาท*

สินทรพัยท์างเลือก (Alternatives)
▪ Gold: ราคาทองค าปรบัตวัขึน้ท าจุดสูงสุดในรอบ 7 ปี ที ่$1,420/oz โดยเป็นการปรบัขึน้กว่า 10% ในช่วงเดอืน

มถิุนายน 2019 สวนทางกบัการออ่นคา่ของคา่เงนิดอลล่ารส์หรฐัฯ 
▪ REITs: ระดบัราคา Real Estate Investment Trusts (REITs) ปรบัสงูขึน้มากกว่า 14% เทยีบกบัตน้ปี สาเหตุหลกัคอื

ความคาดหวงัว่า FED จะปรบัลดอตัราดอกเบี้ย ท าใหเ้กดิพฤตกิรรม Search for Yield คอื มเีงนิไหลออกจากตราสาร
หนี้ทีไ่ด ้Yield ต ่า มายงั REITs ทีใ่ห ้Yield สงูกว่า 

ทบทวนภาวะเศรษฐกิจกับตลาดทนุช่วงคร่ึงแรก ปี 2019

อตัราผลตอบแทน (Yield) 
พนัธบตัรรฐับาลออสเตรีย อายุ 100 ปี
ปรบัลดลงมาอยู่ที ่1.13% 
Source: finance.yahoo.com 

*Source: Bloomberg, Data as of 28 Jun 2019
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มุมมองการลงทุนและค าแนะน าการจดัพอร์ต คร่ึงหลัง ปี 2019

*Source: Principal Asset Management *Data as of  28 Jun 2019 

Asset Class Strategic Asset 
Allocation (SAA)

Weight Tactical Asset 
Allocation (TAA)

มุมมองการลงทุน ครึง่หลงั ปี 2019

Fixed 
Income 40% 54%

• อตัราผลตอบแทน (Yield) สะทอ้นความคาดหวงัการปรบัลด
ดอกเบีย้ของ FED มากเกนิไป มคีวามเสีย่งวา่อาจไมเ่ป็นไปตาม
คาด ควรเลีย่งการลงทุนในพนัธบตัรอายกุลาง – ยาว 

• แนะน าใหล้งทุนในกองทุนรวมตราสารหน้ีระยะสัน้

Thai EQ 15% 12%
• SET Index ปรบัขึน้มามากจากกระแส Fund Flow ท าใหร้ะดบั 

Valuation เริม่แพงเทยีบกบัเพื่อนบา้น ม ีupside จ ากดั 
• คาดกรอบ SET Index 1600 – 1750 จดุ 

Global EQ 15% 12%
• ตลาดมแีนวโน้มผนัผวนตามความกงัวลเรื่องสงครามการคา้
• แนะน าใหป้รบัพอรต์ไปลงทุนในหุน้แนว defensive มากขึน้
• ตลาดทีย่งัม ีValuation น่าสนใจ ไดแ้ก่ Japan, China, Vietnam

REITs 25% 20%
• ปัจจยัพืน้ฐานยงัคงแขง็แกร่ง แต่ราคาปรบัขึน้สะทอ้นความคาดหวงั

การปรบัลดดอกเบีย้ของ FED มากเกนิไป ม ีupside จ ากดั

Gold 5% 2%
• ราคาปรบัขึน้เหนือกรอบ $1200 – 1350/oz ทีค่าดไว ้ม ีupside 

จ ากดั

เนือ่งจากระดบัราคาสนิทรพัยเ์สีย่งปรบัเพิม่ขึน้มากในชว่งครึง่ปีแรก ในขณะทีท่ศิทางเศรษฐกจิโลกมีแนวโน้มชะลอตวั 
จงึแนะน าใหป้รบัลดน ้าหนกัสนิทรพัยเ์สีย่ง และเพิม่น ้าหนกัตราสารหนี้ระยะสัน้

ตวัอย่างการจดัพอรต์แบบ Balance ตามแผนการลงทุน Principal Asset Allocation Plan
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5 เร่ืองน่ารู้เก่ียวกับ US-China Trade War

1. สหรฐัฯ กบั จีน เป็นเศรษฐกิจท่ีพึ่งพาอาศยักนัมาโดยตลอด 
มคีนเปรยีบเทยีบวา่ เหมอืนนิทานอสีปเรือ่ง “คนตาบอดกบัคนขาพิการ” ถา้แยกกนัอยู่ก็หากนิล าบาก 
แต่ถ้าร่วมมอืกนั คนหน่ึงเป็นดวงตาบอกทางให้ อกีคนเป็นแขนขาพาไปที่ต่างๆ จงึจะอยู่ รอด สหรฐัฯ 
เป รี ยบ เ สมือ น  “คนข าพิก า ร ”  ที่ พึ่ ง พ า วัต ถุ ดิบ แล ะ สินค้ า น า เ ข้ า จ า กจีนม าหลายสิบ ปี 
คนอเมริกันได้ประโยชน์จากการบริโภคสินค้าคุณภาพดีราคาไม่แพง ในขณะที่จีนเปรียบเสมื อน 
“คนตาบอด” ที่เศรษฐกิจเติบโตได้จากการเป็นโรงงานผลิตสินค้าด้วยค่าแรงต ่า ส่งไปขายสหรัฐฯ
(Source: CGTN Opinion: China and US: Friends, frenemies, foes?, 18 April 2018)

2. Trade War เป็นเรื่อง “การเมือง” มากกว่าเรื่อง “เศรษฐกิจ”
Donald Trump ประธานาธบิดสีหรัฐัฯ แสดงความไม่พอใจจนีตัง้แต่ช่วงหาเสยีง โดยกล่าวว่าจนี “เอาเปรยีบ” ท าใหส้หรฐัฯ เสยีดุลการคา้
มากกว่าปีละ US$300 พนัลา้น สนิคา้ทีน่ าเขา้จากจนีส่วนใหญ่คอื คอมพวิเตอร์ มอืถอืและอุปกรณ์ และเครื่องนุ่งหุ่ม ส่วนสนิคา้ทีจ่นีน าเขา้
จากสหรฐัฯ ไดแ้ก่ เครื่องบนิ ถัว่เหลอืง และรถยนต์ การยา้ยฐานการผลติไปจนีซึง่มคี่าแรงต ่ากว่า ประกอบกบัการใช้ automation และ 
หุ่นยนต์มากขึน้ ท าให้ภาคอุตสาหกรรมในสหรฐัฯ ถดถอย คนอเมรกินัชนชัน้แรงงานรู้สกึว่าตนเองถูกทอดทิ้งจงึหนั มาเลอืก Donald
Trump และสงัเกตไดว้า่ ทุกครัง้ทีเ่จรจากบัจนี Donald Trump จะประกาศชยัชนะ เพราะหวงัจะไดร้บัการเลอืกตัง้กลบัมาอกีครัง้
ในปี 2020

3. การขึน้ภาษีน าเข้าไม่ช่วยแก้ปัญหาเก่า แถมยงัสร้างปัญหาใหม่
ปัญหาการขาดดุลการคา้เป็นเรื่องทีแ่กไ้ขไดย้าก เพราะมแีนวโน้มว่าหากภาคเอกชนจะยา้ยฐานการผลติออกจากจนี กค็งไปประเทศที่
คา่แรงถกู เช่น เวยีดนาม และคงไม่ยา้ยกลบัไปสหรฐัฯ ในขณะเดยีวกนั การประกาศขึน้ภาษนี าเขา้ของ Donald Trump กก็ าลงัท ารา้ย
เศรษฐกจิสหรฐัฯ เอง คนอเมรกินัตอ้งจ่ายเงนิซือ้สนิคา้แพงขึน้ ภาคธุรกจิ (เช่น ยานยนต)์ ทีน่ าเขา้วตัถุดบิจากจนีกต็อ้งจ่ายแพงขึน้ ท าให้
สว่นต่างก าไรลดลง การประกาศขึน้ภาษแีบบตอบโตก้นัจงึไม่ไดช้่วยใหก้ารขาดดุลการคา้ลดลง แต่กลบัจะท าใหเ้ศรษฐกิจของทัง้สหรฐัฯ 
จนี รวมไปถงึ เศรษฐกจิโลก เขา้สูภ่าวะถดถอยได้

4. Trade War ไม่จบง่าย อาจจะยืดเยือ้เหมือน Cold War
คาดวา่ความขดัแยง้ของ 2 ประเทศไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกจิ แต่เป็นเรื่องการเมอืงและความมัน่คง เกดิ
จากการที่ “จีน” ก าลังผงาดเป็นเบอร์ 2 ท้าทาย “สหรัฐฯ” ซึ่งเป็นมหาอ านาจเบอร์ 1 ซึ่งใน
ประวัติศาสตร์โลกเคยเกิดเหตุการณ์ท านองน้ี 16 ครัง้ (น าไปสู่สงคราม 12 ครัง้) ถูกเรียกว่า 
Thucydides Trap ตามชือ่นกัประวตัศิาสตรท์ีบ่นัทกึเหตุการณ์สงครามระหวา่ง Sparta (อ านาจเก่า) กบั 
Athens (อ านาจใหม่) ในยุคกรกีโบราณ จงึมีโอกาสที่จะยดืเยื้อเหมือนสงครามเย็น (Cold War)
ระหวา่งสหรฐัฯ กบัสหภาพโซเวยีต ทีก่นิเวลาหลายปี (Graham Allison: Destined for War (2017))

5. การประชุม G20 ไม่ได้ข้อสรปุ เป็นแค่การ “แตะเบรค”
แมว้่าการพบกนัระหว่างผูน้ าจนีและสหรฐัฯ ในการประชุมสุดยอดผูน้ ากลุ่มประเทศ G20 ที ่Osaka 
ในช่วงปลายเดอืนมถิุนายน 2019 จะจบที่ Donald Trump ประกาศว่า “ดลี” น้ีสหรฐัเป็นฝ่ายชนะ แต่
โดยเน้ือหาแลว้ สหรฐัฯ เพยีงแค ่“แตะเบรค” ค าขูท่ีจ่ะขึน้ภาษสีนิคา้น าเขา้มลูค่ากวา่ US$300 พนัลา้น
ออกไปก่อน พร้อมเปิดให้ภาคเอกชนท าธุรกิจกบั Huawei ได้ ในขณะที่จีนประกาศจะสัง่ซื้อสนิค้า
เกษตรจากสหรฐัฯ มากขึน้ ดงันัน้จงึมคีวามเสีย่งทีค่วามกงัวลเรือ่ง Trade War จะกลบัมาไดอ้กีครัง้

US$250 
billion

มลูค่าสนิคา้
น าเขา้จากจนี
ทีถู่กขึน้ภาษี
แลว้ในปี 2018

US$325 
billion

มลูค่าสนิคา้
น าเขา้จากจนีที่
Donald Trump 
เคยขูว่่าจะขึน้
ภาษ ีแต่ให้
ระงบัชัว่คราว
ในการประชุม 

G20

*Source: BBC . Data as of  8 May 2019 
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มุมมองการลงทุนตลาดหุ้นจนี

แม ้Trade War จะสง่ผลกระทบต่อเศรษฐกจิจนี ท าใหต้วัเลขภาคการผลติเริม่ชะลอตวัลง 
แต่การลงทนุในตลาดหุน้จนีกม็จีุดทีน่่าสนใจ และจุดทีค่วรระวงั ดงันี้

จดุท่ีน่าสนใจ
1. Valuation ต า่ – ตลาดหุน้ A-Shares ของจนีซือ้ขายกนัที ่P/E Ratio ประมาณ 10-12 เท่า ต ่ากว่าค่าเฉลีย่ที ่15 เท่า ในขณะที่

คาดว่าอตัราการเตบิโตของก าไรบรษิทัจดทะเบยีนปี 2020 จะมากกว่า 13% จงึนบัว่าตลาดหุน้จนีมรีะดบัราคาน่าสนใจ*
2. มาตรการภาครฐัได้ผล – เราเคยกงัวลเรื่องธนาคารเงา (Shadow Banking) คอื การปล่อยกูร้ะหว่างกนันอกระบบธนาคาร แต่

จากขอ้มลูล่าสดุพบว่า หลงัจากรฐับาลจนีออกมาตรการปราบปราม กไ็ม่มกีารปล่อยกูผ้่านชอ่งทางนี้เพิม่ขึน้อกีนบัตัง้แต่ปี 2018* 
3. สดัส่วนต่างชาติจะค่อยๆ เพ่ิมขึ้นจากการปรบัเพ่ิมน ้าหนักของดชันี MSCI – คาดว่าในปลายปี 2019 นี้ ดชันี MSCI 

Emerging Market จะเพิม่สดัสว่น (inclusion) ของหุน้ A-Shares จาก 10% เป็น 20% ท าใหน้ ้าหนกัหุน้ A-Shares ในดชันีเพิม่
จาก 1.4% เป็น 3.3% คาดว่ากระบวนการน้ีจะยงัท าต่อเนื่องจนในทีส่ดุจะมหีุน้ A-Shares ครบ 100% ซึง่คาดว่าจะท าใหน้ ้าหนกั
หุน้ A-Shares ในดชันีเพิม่เป็น 16% และท าใหน้ ้าหนกัของหุน้จนีทัง้หมดเพิม่เป็น 40%** การทยอยปรบัเพิม่น ้าหนกัหุน้จนีของ
ดชันี MSCI Emerging Market จะท าใหม้เีมด็เงนิของกองทุนแบบ Passive ไหลเขา้ตลาดหุน้จนีอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะ
ทยอยเพิม่สดัสว่นของนกัลงทุนต่างชาต ิจาก 3% ในปัจจุบนั เป็น 10-15% ในอนาคต*

จดุท่ีควรระวงั
ตลาดหุน้จนีอาจผนัผวนไดม้ากจากพฤตกิรรมของ “นกัลงทุนรายย่อย” ทีเ่น้นการเกง็ก าไรระยะสัน้ และการใช้ Margin Loan ใน
การลงทุน มขีอ้มูลสถิติว่า เมื่อใดตลาดหุ้นจนีปรบัตวัขึน้ กจ็ะมรีายย่อยหน้าใหม่พากนัมาเปิดบญัชเีพื่ อเกง็ก าไรซื้อขายหุ้นเป็น
จ านวนมาก แต่เมื่อตลาดหุน้ปรบัเป็นขาลง นกัเกง็ก าไรกจ็ะหายไปจากตลาด* การเกง็ก าไรระยะสัน้ท าใหต้ลาดขาขึ้นมทีศิทางปรบั
ขึน้ไดเ้รว็ และท าใหต้ลาดขาลงมทีศิทางปรบัลงไดเ้รว็เช่นกนั

ขัน้ตอนการปรบัเพิม่น ้าหนกัหุน้จนีในดชันี MSCI Emerging Market       Source: www.msci.com, Data as of 16 Jun 2019  

http://www.msci.com/
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หมายให้ถอืเป็นค าเสนอหรอืการเชิญชวนใหบุ้คคลใดท าการซื้อและ/หรอืขายผลติภณัฑ์ดา้นการลงทุนประเภทต่างๆ ตามที่ปรากฏในในเอกสารฉบบันี้ และไม่ถอืเป็นการให้ค าปรึกษาหรอืค าแนะน า
เกีย่วกบัการท าธรุกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑด์า้นการลงทนุของบรษิทัต่างๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นเอกสารนี้แต่อยา่งใด นกัลงทนุควรใชว้จิารณญาณในการตดัสนิใจลงทุนดว้ยตนเอง บลจ.ขอปฏเิสธความรบั
ผดิทัง้ปวงทีเ่กดิหรอือาจเกดิขึน้ นกัลงทนุสามารถตดิต่อบลจ.เพือ่ขอค าแนะน าเป็นการเฉพาะเจาะจงไดทุ้กวนัท าการ 2.บลจ.ขอสงวนสทิธิใ์นการเผยแพร่/ท าซ ้า/ดดัแปลง บางส่วนหรอืทัง้หมดในเอกสาร
ฉบบันี้ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

คณุวิน พรหมแพทย,์ CFA เขา้รบัต าแหน่ง ประธานเจ้าหน้าท่ีการลงทุน บลจ. พรนิซเิพลิ 
จ ากดั นับตัง้แต่เดอืนกนัยายน 2015 ก่อนหน้านี้เคยด ารงต าแหน่ง หวัหน้ากลุ่มงานลงทุนและ
รองโฆษก ส านกังานประกนัสงัคม โดยมปีระสบการณ์ดา้นการบรหิารกองทุนมากกว่า 17 ปี

คุณวินจบการศึกษาระดับปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์  หลักสูตรนานาชาติ  (BE) จาก
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์และระดบัปรญิญาโทบรหิารธุรกจิจาก Rotterdam School of Management, 
Erasmus University ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยได้รบัทุนรฐับาล (ก.พ.) สอบผ่านหลกัสูตร 
Chartered Financial Analyst และด ารงต าแหน่ง President, CFA Society Thailand

วิน พรหมแพทย,์ CFA

แนะน ากองทนุ PRINCIPAL CHINA EQUITY FUND (PRINCIPAL CHEQ)

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ไชน่า อคิวิตี้ (เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรนิซเิพิล ไชน่า อิควิตี้) มนีโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรอื กองทุน Exchange Traded Fund (ETF) ทีม่นีโยบายลงทุนในตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ใน
ประเทศจนี หรอืบรษิทัทีม่กีารด าเนินธุรกจิในประเทศจนี หรอืบรษิทัทีม่รีายไดห้ลกัจากการประกอบกจิการในประเทศจนี โดยเฉลีย่ใน
รอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน  โดยบรษิทัจดัการจะลงทุนอย่างน้อย 2 กองทุน ในสดัสว่น
กองทุนไม่เกนิกว่ารอ้ยละ 75 ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน โดยในเบือ้งต้นกองทุนจะลงทุนในกองทุน CIMB-Principal China 
Direct Opportunities Fund (กองทุนหลกั) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) USD ซึง่จดทะเบยีนในประเทศมาเลเซยี และกองทุน 
iShares FTSE A50 China Index ETF ซึง่จดทะเบยีนในประเทศฮ่องกง
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ETF
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CHEQ) 

Source: Principal Asset Management *Performance Data as of  31 May 2019 **YTD (Year-to-Date) Ranking based on AIMC Category, as of 12 Jun 2019
ค าเตือน: ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้(กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน/ กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศจนี ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวม
ของตนเองดว้ย/ กองทุนมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ ผูล้งทุนอาจจะขาดทุนหรอืไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากวา่เงนิทุนเริม่แรกได้/ บรษิทัจดัการใช้สญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมอืในการป้องกนัความ
เสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นของกองทุน (Hedging) ขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของผู้จดัการกองทุน / ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวม มไิด้เป็นสิง่ยนืยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต / %ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจดัตัง้
มาแลว้ 1 ปีขึน้ไป / ผลการด าเนินงานของกองทุนจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานทีก่ าหนดโดยสมาคม AIMC


