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ในโอกาสที ่บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั ไดร้บัรางวลั  
Morningstar Awards 2019 บริษทัจดัการกองทุนยอดเย่ียม 

ประเภทการลงทุนตราสารหน้ีภายในประเทศ (Domestic Fixed-Income) ติดต่อกนัเป็นปีท่ี 2 
ขอน าเสนอมมุมองและเทคนิคการลงทนุทีท่ าใหป้ระสบความส าเรจ็ ดงันี้

มมุมองและเทคนิคการบริหารกองทุนตราสารหน้ี
1. มุ่งหาผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัความเส่ียง ทมีจดัการลงทนุจดัโมเดลพอรต์โดยพจิารณาภาวะแวดลอ้มเศรษฐกจิทัง้

ในและนอกประเทศ  พจิารณาความเสีย่งดา้นเครดติ และสภาพคล่องของตลาดโดยรวม มุ่งเน้นใหก้องทุนมโีอกาสไดร้บั
ผลตอบแทนทีด่ใีนระยะยาวภายใตร้ะดบัความเสีย่งทีเ่หมาะสม  นอกจากนี้ ยงัมกีารตดิตามวเิคราะหภ์าวะเศรษฐกจิและ
ภาวะตลาดในระยะสัน้อยา่งใกลช้ดิ เพือ่ใหส้ามารถปรบัพอรต์การลงทนุไดท้นัทว่งที

2. มีวินัยในการด าเนินตามแผนหรือนโยบายท่ีวางไว้ เพื่อใหผ้ลตอบแทนและความเสีย่งเป็นไปตามความเหมาะสม
ของนโยบายกองทุน มกีระบวนการตรวจสอบและตดิตามโดยฝ่ายก ากบัการปฏบิตังิานและฝ่ายบรหิารความเสีย่ง เ พื่อ
วางกรอบใหผู้จ้ดัการกองทนุด าเนินการตามแผนและกรอบทีว่างไวท้ัง้ในระยะสัน้และระยะยาว

3. กระบวนการตดัสินใจลงทุน คณะกรรมการลงทุน ฝ่ายบรหิารความเสีย่งและผูจ้ดัการกองทุน จะท างานประสานกนั 
เพือ่ใหก้ารตดัสนิใจลงทนุในแต่ละชว่งเป็นไปอยา่งรอบคอบ และไมล่ะทิง้โอกาสทีเ่ขา้มาใหม ่ 

4. กระบวนการคดัเลือกตราสาร ทมีจดัการลงทุนจะท าการวเิคราะหบ์รษิทัเพื่อน าเสนอแก่คณะกรรมการลงทุนพจิารณา
อนุมตัเิขา้เป็นตราสารทีล่งทุนได้ (Universe) และมฝ่ีายบรหิารความเสีย่งใหก้รอบหรอืขอ้จ ากดัการลงทุนเพื่อใหร้ะดบั
ความเสีย่งอยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม ทัง้นี้ทมีจดัการลงทุนและทมีบรหิารความเสีย่งมกีระบวนการตดิตามผลประกอบการ
ของบรษิทัใน Universe อยา่งสม ่าเสมอ เพือ่ใหเ้กดิความมัน่ใจในการลงทนุทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว

5. การท างานรวมกบัทีมในภมิูภาค (Regional Team) มกีารประชุมร่วมกนัประจ าเดือนเพื่อก าหนดกลยุทธ์ในแต่ละ
ชว่งเวลา  พรอ้มทัง้แลกเปลีย่นความคดิเหน็ระหว่างกนั ท าใหส้ามารถมองภาพความคดิในมุมของนักลงทุนต่างชาตไิดด้ ี
อนัเป็นประโยชน์ต่อการวางกลยทุธส์ าหรบัตลาดตราสารหนี้ไทย
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ขอ้สงวนสทิธิ ์1.เอกสารฉบบันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อเผยแพร่ขอ้มลู/ความเหน็/ค าแนะน าตามมุมมองของบรษิทัจดัการเป็นการทัว่ไป ซึง่มไิดเ้ป็นการรบัประกนัหรอืรบัรองความถูกตอ้งแต่อยา่งใด โดยไม่มุ่งหมายใหถ้อืเป็นค าเสนอหรอืการเชญิชวน
ใหบุ้คคลใดท าการซือ้และ/หรอืขายผลติภณัฑด์า้นการลงทุนประเภทต่างๆ ตามทีป่รากฏในในเอกสารฉบบันี้ และไม่ถอืเป็นการใหค้ าปรกึษาหรอืค าแนะน าเกีย่วกบัการท าธุรกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑด์า้นการลงทุนของบรษิทัต่างๆ ตามที่
ระบุไวใ้นเอกสารนี้แต่อยา่งใด นกัลงทุนควรใชว้จิารณญาณในการตดัสนิใจลงทุนดว้ยตนเอง บลจ.ขอปฏเิสธความรบัผดิทัง้ปวงทีเ่กดิหรอือาจเกดิขึน้ นกัลงทุนสามารถตดิต่อบลจ.เพื่อขอค าแนะน าเป็นการเฉพาะเจาะจงไดทุ้กวนัท าการ 2.บลจ.
ขอสงวนสทิธิใ์นการเผยแพร่/ท าซ ้า/ดดัแปลง บางส่วนหรอืทัง้หมดในเอกสารฉบบันี้ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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หรอืเผยแพร ่(3) บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบต่อความถูกตอ้ง ครบถว้น และความเสยีหายต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ทกุกรณจีากการน าขอ้มลูไปใชอ้า้งองิ 
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ทบทวนภาพตลาดตราสารหนี้ ปี 2018

• ทิศทางดอกเบี้ยในปี 2018 เป็นขาขึน้ชดัเจน โดยอตัราผลตอบแทน (Yield) พนัธบตัรรฐับาลไทยอายุ 10 ปี (เสน้สนี ้าเงนิ) ปรบั
ขึน้จาก 2.25% ไปสงูสดุที ่2.90% ก่อนจะอ่อนตวัลงมาปิดที ่2.50% ในช่วงเวลาเดยีวกนั

• ทศิทางดอกเบีย้ขาขึน้ขา้งตน้ สอดคลอ้งกบัทศิทางอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัฯ (เสน้สเีหลอืง) และไดร้บัอทิธพิลจาก
การปรบัขึน้ดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลางสหรฐัฯ หรอื FED ทัง้ยงัสะทอ้นความคาดหวงัว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน 
(กนง.) จะปรบัขึน้ดอกเบีย้นโยบาย ซึง่ กนง. กไ็ดป้รบัขึน้ดอกเบีย้นโยบายจรงิในเดอืนธนัวาคม 2018 จาก 1.50% เป็น 1.75%

• อย่างไรกด็ ีตลาดตราสารหนี้ไทยไดร้บัความนิยมจากนักลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะช่วงทีเ่กดิความกงัวลวกิฤตในประเทศเกดิใหม่ 
อาท ิเวเนซุเอลา ตุรก ีและอนิโดนีเซยี พบว่า ประเทศไทยกลายเป็น Safe Haven คอืเป็นทีพ่กัเงนิของนกัลงทุนต่างชาต ิโดยตลอด
ทัง้ปี มเีงนิไหลเขา้มาลงทุนในตราสารหนี้มากกว่า 1.3 แสนลา้นบาท

• ทศิทางดอกเบีย้ขาขึน้มทีัง้ขอ้ดแีละขอ้เสยี ขอ้ด ีคอื เงนิลงทุนทีเ่ขา้มาใหม่จะมโีอกาสลงทุนในพนัธบตัรและหุน้กูท้ีไ่ดร้บัดอกเบีย้ดี
ขึน้เรื่อยๆ ขอ้เสยี คอื การประเมนิราคาพนัธบตัรตามราคาตลาด (Mark to Market) จะมทีศิทางตรงขา้มกบัอตัราผลตอบแทน 
(Yield) นัน่คอื เมื่อ Yield ปรบัตวัขึน้ ราคาตลาดของพนัธบตัรจะปรบัลดลง ทัง้นี้ การปรบัลดลงดงักล่าวเป็นเพยีงตวัเลขทาง
บญัชเีท่านัน้ หากเราถอืลงทุนพนัธบตัรจนครบอายุ กจ็ะไดร้บัเงนิตน้คนืเตม็จ านวน

กลยุทธแ์ละผลการด าเนินงาน กองทุนตราสารหน้ี ปี 2018
• ทมีจดัการลงทุนไดค้าดหมายไวล้่วงหน้าว่าดอกเบีย้จะเป็นขาขึน้ จงึปรบัลดอายุเฉลีย่พนัธบตัรทีล่งทุน (Duration) ใหต้ ่ากว่าดชันีอา้งองิ 

เพื่อลดผลกระทบจาก Mark to Market จงึท าผลตอบแทนไดด้เีมื่อเทยีบกบักองทุนประเภทเดยีวกนั โดยกองทุน Principal Core Fixed 
Income Fund (PRINCIPAL iFIXED)**** ได้รบัการจดัอนัดบั  จาก Morningstar Thailand และได้รบัการจดัอนัดบั
กองทุนทีม่ผีลตอบแทนยอ้นหลงั 5 ปี สงูสดุเป็นอนัดบั 8 จากทัง้หมด 40 กองทุนในกลุ่ม Mid-term General*** 

Fund
Morningstar

Rating**
Past Performance* 5-Year 

Ranking***3 Months 6 Months 1 Year 3 Years 5 Years Since Inception
Principal Core Fixed Income Fund****
(PRINCIPAL iFIXED - R)  0.52% 1.15% 1.41% 1.61% 2.34% 2.66% 8/40

Benchmark 0.77% 2.86% 2.97% 2.42% 2.93% 3.18%

ค าเตือน: ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน/ กองทุน PRINCIPAL iFIXED มนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมคีวามเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจ
ขาดทุนหรอืไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากวา่ทุนเริม่แรกได/้ บรษิทัจดัการใชส้ญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมอืในการป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นของกองทุน (Hedging) ขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของผู้จดัการ
กองทุน/ ผูล้งทุนตอ้งศกึษาขอ้มลูของกองทุนรวม โดยเฉพาะอยา่งยิง่นโยบายการลงทุน ความเสีย่ง และผลการด าเนินงาน ของกองทุนรวมทีเ่ปิดเผยไวใ้นแหล่งต่างๆ หรอืใหข้อขอ้มลูจากเจา้หน้าทีก่่อนการตดัสินใจลงทุน/ ผลการด าเนินงานใน
อดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต/ เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน/ ผู้ลงทุนควรศกึษาผลการด าเนินงานของหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิดของกองทุนใน https://www.principal.th/th/mutual-fundth ก่อนตดัสนิใจลงทุน 
Copyright @ 2018 บรษิทั มอรน์ิ่งสตาร ์รเีสรชิ ์ประเทศไทย สงวนลขิสทิธ ิขอ้มลูทีป่ระกอบในเอกสารนี้ : (1) เป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทัมอรน์ิ่งสตาร ์และ/หรอื ผูใ้หบ้รกิารขอ้มลู (2) บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการท าซ ้า หรอืเผยแพร่ (3) บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ ี่จะไม่
รบัผดิชอบต่อความถูกตอ้ง ครบถ้วน และความเสยีหายต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ทุกกรณีจากการน าขอ้มลูไปใชอ้า้งองิ ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต

อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัฯ อาย ุ10 ปี
(เสน้สเีหลอืง) 
เทยีบกบั 
อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลไทย อาย ุ10 ปี 
(เสน้สนี ้าเงนิ) 

*Source: Principal Asset Management and www.morningstarthailand.com  *Performance Data as of  30 Apr 2019 **Morningstar Rating as of 30  Apr 2019 
***5-year Ranking based on AIMC Category, as of 30 Apr 2019 ****เดิมช่ือกองทุน CIMB-Principal Core Fixed Income Fund การเปล่ียนช่ือกองทุนมีผลวันท่ี 10 มิถุนายน ค.ศ. 2019 

https://www.principal.th/th/mutual-fundth
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3

Mark to Market คืออะไร

• การลงทุนในพนัธบตัรหรอืหุน้กู ้ผูล้งทุนจะได้รบัดอกเบี้ยตามก าหนด และได้รบั
เงนิตน้เตม็จ านวนเมือ่ครบอาย ุโดยระหว่างทีถ่อืลงทนุ มลูคา่ตราสารกค็งทีท่ีร่าคา
หน้าตัว๋ เช่น ลงทุนในพนัธบตัรอายุ 5 ปี ราคาหน้าตัว๋ 100 บาท ได้รบัดอกเบี้ย 
2% ต่อปี สิง่ทีจ่ะเกดิขึน้กค็อื ผูล้งทุนจะไดร้บัดอกเบี้ย 2% ตามก าหนด เมื่อครบ 
5 ปี กจ็ะไดร้บัเงนิตน้ 100 บาทคนื

ค าเตือน: ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน/ กองทุน PRINCIPAL iFIXED มนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมคีวามเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจ
ขาดทุนหรอืไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากวา่ทุนเริม่แรกได้/ บรษิทัจดัการใชส้ญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมอืในการป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นของกองทุน (Hedging) ขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของผู้จดัการ
กองทุน/ ผูล้งทุนตอ้งศกึษาขอ้มลูของกองทุนรวม โดยเฉพาะอยา่งยิง่นโยบายการลงทุน ความเสีย่ง และผลการด าเนินงาน ของกองทุนรวมทีเ่ปิดเผยไวใ้นแหล่งต่างๆ หรอืใหข้อขอ้มลูจากเจา้หน้าทีก่่อนการตดัสินใจลงทุน/ ผลการด าเนินงานใน
อดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต/

*Source: Principal Asset Management *Performance Data as of  31 Dec 2018 
****เดิมช่ือกองทุน CIMB-Principal Core Fixed Income Fund การเปล่ียนช่ือกองทุนมีผลวันท่ี 10 มิถุนายน ค.ศ. 2019 

• แต่ดว้ยมาตรฐานสากล เมือ่กองทุนน าเงนิออมของท่านไปลงทุนในพนัธบตัรหรอืหุน้กู ้มขีอ้ก าหนดใหต้้องประเมนิ “มลูค่า
ตามราคาตลาด (Mark to Market)” ของตราสารนัน้ๆ ทุกวนั โดยหลกัทัว่ไปกค็อื “เมื่อดอกเบี้ยในตลาดปรบัขึ้น ราคา
พนัธบตัรจะลดลง และเมื่อดอกเบี้ยในตลาดปรบัลดลง ราคาพนัธบตัรจะเพิม่ขึน้ ” ดงันัน้ ในระหว่างทาง มูลค่าตราสาร
อาจจะลดเหลอื 98 บาท หรอื เพิม่เป็น 102 บาท แต่หากถอืตราสารจนครบอาย ุมลูคา่ตราสารจะกลบัไปเท่ากบัมูลค่าหน้า
ตัว๋ คอื 100 บาท นัน่เอง

• หากท่านเขา้ใจหลกัการ Mark to Market ขา้งตน้แลว้ ขออธบิายเพิม่เตมิว่า กองทุนตราสารหนี้ อาท ิกองทุน Principal 
Core Fixed Income Fund (PRINCIPAL iFIXED)**** ทีท่ าผลตอบแทนปี 2018 ได ้1.35 %* ทีจ่รงิแลว้กองทุนลงทุนใน
พนัธบัตรและหุ้นกู้คุณภาพดี มีอตัราผลตอบแทน (หรือดอกเบี้ย) เฉลี่ยประมาณ 1.85% ส่วนต่างที่หายไปประมาณ  
0.50% เกดิจาก Mark to Market นัน่เอง ขอใหผู้ล้งทุนโปรดสบายใจว่า ผลตอบแทนทีห่ายไปเป็นเพยีงมลูค่าทางบญัช ี
ตราบใดทีเ่ราถอืพนัธบตัรจนครบอาย ุกจ็ะไดร้บัเงนิตน้คนืเตม็จ านวน

หมายเหตุ: ทัง้หมดเป็นตวัเลขทีจ่ าลองขึน้เพื่อการ
อธบิายกระบวนการ Mark to market เท่านัน้
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• เนื่องจากอตัราผลตอบแทน (Yield) ในช่วงปลายปี 2018 มทีศิทางปรบัลดลงมามาก ทมีจดัการลงทุนจงึทยอยปรบัเพ่ิม
อายเุฉล่ียพนัธบตัรท่ีลงทุน (Duration) จนท าใหก้องทนุมอีายเุฉลีย่พนัธบตัรใกลเ้คยีงกบัดชันีอา้งองิ 

• นับตัง้แต่ตน้ปี 2019 เป็นต้นมา อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลไทย อายุ 10 ปี (เสน้สนี ้าเงนิ) มกีารเคลื่อนไหวใน
กรอบแคบ อยู่ในช่วง 2.20 – 2.50% ทมีจดัการลงทุนคาดว่า มโีอกาสน้อยทีอ่ตัราผลตอบแทนจะลดลงต ่ากว่าปัจจุบนั 
และคาดว่าอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรจะเคลื่อนไหวในกรอบนี้ตลอดทัง้ปี  

• ทัง้นี้ ทมีจดัการลงทุนมองเหน็โอกาสการลงทุนในหุน้กูเ้อกชนคุณภาพด ีทีม่อีอกจ าหน่ายจ านวนมากในครึง่ปีแรก จงึ
นบัเป็นตลาดทีผู่ซ้ ือ้ไดเ้ปรยีบ จงึจะใชโ้อกาสนี้ พจิารณาเลอืกลงทนุในหุน้กูค้ณุภาพด ีชว่งอาย ุ2-5 ปี

มุมมองและกลยุทธ์การลงทนุ กองทุนตราสารหนี้ ปี 2019

อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัฯ อาย ุ10 ปี
(เสน้สเีหลอืง) 
เทยีบกบั 
อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลไทย อาย ุ10 ปี 
(เสน้สนี ้าเงนิ) 

ปัจจยัสนับสนุน
• ยงัคงมอีุปทานหุน้กูเ้อกชนในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2019 ออกมา

มาก ซึ่งแม้ว่าจะน้อยกว่าไตรมาสแรก แต่อตัราชดเชยความเสี่ยง
ดา้นเครดติ (Credit Spread) ยงัอยู่ในระดบัทีน่่าสนใจ แต่ยงัตอ้ง
ระมดัระวงัความผนัผวนต่ออตัราผลตอบแทนหุน้กูใ้นตลาดรอง

• อตัราเงนิเฟ้อทัว่โลกทีย่งัทรงตวัในระดบัต ่า ขณะทีเ่งนิเฟ้อไทยยงัมี
แนวโน้มอยูใ่นระดบัต ่าที ่1.0-1.2% ตลอดทัง้ปีนี้เชน่กนั

• ท่าท ีDovish ธนาคารกลางสหรฐัฯ และธนาคารกลางหลกัอื่น ๆ 
ชว่ยลดแรงกดดนัต่อตลาด 

ปัจจยักดดนั
• ความกงัวลต่อความเสีย่งภายนอกทีเ่พิม่ขึน้ เช่น ความกงัวลต่อการ

เกดิ Recession ของสหรฐัฯ, BREXIT เป็นตน้
• ความล่าช้าของการจัดตัง้ร ัฐบาลอาจส่งผลต่อความมัน่ใจต่อนัก

ลงทนุต่างชาต ิอาจกดดนัใหเ้กดิเงนิทนุไหลออก
• คา่เงนิบาททีอ่อ่นไหวต่อทัง้ปัจจยัภายในและภายนอก
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ระบุไวใ้นเอกสารนี้แต่อยา่งใด นกัลงทุนควรใชว้จิารณญาณในการตดัสนิใจลงทุนดว้ยตนเอง บลจ.ขอปฏเิสธความรบัผดิทัง้ปวงทีเ่กดิหรอือาจเกดิขึน้ นกัลงทุนสามารถตดิต่อบลจ.เพื่อขอค าแนะน าเป็นการเฉพาะเจาะจงไดทุ้กวนัท าการ 2.บลจ.
ขอสงวนสทิธิใ์นการเผยแพร่/ท าซ ้า/ดดัแปลง บางส่วนหรอืทัง้หมดในเอกสารฉบบันี้ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

กองทุนตราสารหนี้แต่ละกองมแีนวทางการลงทุนทีแ่ตกต่างกนั จงึท าใหผ้ลตอบแทนระยะยาวมลีกัษณะแตกต่างกนั โดยจะสงัเกตจาก
กราฟดา้นบนไดว้่า กองทุนทีเ่น้นลงทุนในตราสารหนี้ระยะสัน้ อาทิ PRINCIPAL iDAILY**** หรอื PRINCIPAL DPLUS**** มคีวาม
ผนัผวนของผลตอบแทนน้อยมาก (เสน้กราฟมรีอยหยกัน้อย) แต่ในระยะยาวใหผ้ลตอบแทนสะสมน้อยกว่า สว่นกองทุนทีเ่น้นลงทุนใน
ตราสารหนี้ระยะสัน้-กลาง อาทิ PRINCIPAL iFIXED**** มคีวามผนัผวนของผลตอบแทนมากกว่า (เสน้กราฟมรีอยหยกัมากกวา่) แต่
ในระยะยาวใหผ้ลตอบแทนสะสมสงูกวา่ (โปรดดตูารางผลการด าเนินงานยอ้นหลงัในหน้าถดัไป) ทัง้นี้ มคี าอธบิายเพิม่เตมิ ดงันี้
1. กองทุนเปิด พรินซิเพิล เดล่ี อินคมั (PRINCIPAL iDAILY)**** (เสน้สเีหลอืง) – ลงทุนในตราสารตลาดเงนิและตราสารหนี้ระยะ

สัน้ทีม่คีวามมัน่คงสงู อายุเฉลีย่ตราสารประมาณ 2-3 เดอืน คาดหวงัโอกาสรบัผลตอบแทนเฉลีย่ 1.0-1.2% ต่อปี เหมาะส าหรบัผูท้ี่
ตอ้งการสภาพคล่องสงูในระยะสัน้

2. กองทุนเปิด พรินซิเพิล เดล่ี อินคมั พลสั (PRINCIPAL DPLUS)**** (เสน้สนี ้าเงนิ) - ลงทุนในตราสารตลาดเงนิและตราสารหนี้
ระยะสัน้ที่มคีวามมัน่คงสูง อายุเฉลี่ยตราสารประมาณ 6-9 เดอืน คาดหวงัโอกาสรบัผลตอบแทนเฉลี่ย 1.2-1.5% ต่อปี เหมาะ
ส าหรบัผูท้ีม่รีะยะเวลาลงทุนไม่ต ่ากว่า 6-12 เดอืน

3. กองทุนเปิด พรินซิเพิล คอร ์ฟิกซ ์อินคมั (PRINCIPAL iFIXED)**** (เสน้สแีดง) – ลงทุนในตราสารหนี้ระยะสัน้-กลางทีม่คีวาม
มัน่คงสูง อายุเฉลีย่ตราสารประมาณ 1 –2 ปี คาดหวงัโอกาสรบัผลตอบแทนเฉลี่ย 1.5-2.0% ต่อปีเหมาะส าหรบัผูท้ี่มรีะยะเวลา
ลงทุนตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป กองทุนไดร้บัการจดัอนัดบั  โดย Morningstar Thailand**

ผูล้งทนุควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ (กองทนุ) เงือ่นไข ผลตอบแทน และความเสีย่งกอ่นตดัสนิใจลงทนุ/ กองทนุมนีโยบายลงทนุในต่างประเทศ กองทนุอาจมคีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ผูล้งทนุอาจ
ขาดทนุหรอืไดร้บัก าไร จากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากวา่ทนุเริม่แรกได้ / บรษิทัจดัการใชส้ญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพือ่เป็นเครือ่งมอืในการป้องกนัความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่นของกองทนุ (Hedging)
ขึน้อยู่กบัดุลยพนิจิของผูจ้ดัการกองทนุ/ผลการด าเนนิงานในอดตีของกองทนุรวม มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต/ %ต่อปี (Annualized Return) หากกองทนุจดัตัง้มาแลว้ 1 ปีขึน้ไป
Copyright @ 2018 บรษิทั มอรน์ิง่สตาร์ รเีสรชิ์ ประเทศไทย สงวนลขิสทิธิ ขอ้มลูทีป่ระกอบในเอกสารนี้ : (1) เป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทัมอรน์ิง่สตาร์ และ/หรอื ผูใ้หบ้รกิารขอ้มลู (2) บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการท าซ ้า
หรอืเผยแพร่ (3) บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบต่อความถูกตอ้ง ครบถว้น และความเสยีหายต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ทกุกรณจีากการน าขอ้มลูไปใชอ้า้งองิ ผลการด าเนนิงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการ
ด าเนนิงานในอนาคต/ ผูล้งทนุควรศกึษาผลการด าเนนิงานของหน่วยลงทนุแต่ละชนดิของกองทนุกอ่นตดัสนิใจลงทนุ ไดท้ี่ https://www.principal.th/th/mutual-fundth

**Morningstar Rating as of 30  Apr 2019 ****เดิมช่ือกองทุน CIMB-Principal DAILY Income Fund, CIMB-Principal DAILY Income Plus Fund, และ CIMB-Principal Core Fixed 
Income Fund ตามล าดับ การเปล่ียนช่ือกองทุนมีผลวันท่ี 10 มิถุนายน ค.ศ. 2019 

กราฟผลตอบแทนสะสมกองทุนตราสารหนี้ ยอ้นหลงั 3 ปี – Data as of 30 May 2019 นี้ จดัท าขึน้เพื่อประกอบค าอธบิายดา้นล่าง
เท่านัน้ ทัง้นี้ การวดัผลการด าเนินงานยอ้นหลงักองทุนตราสารหนี้ จะเป็นไปตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานยอ้นหลงัทีจ่ดัท า
ขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน
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กราฟผลตอบแทนสะสมกองทุนตราสารหน้ี ย้อนหลงั 3 ปี 
*Source: Principal Asset Management and www.morningstarthailand.com Data as of  30 May 2019 

https://www.principal.th/th/mutual-fundth


CIO’s View: May 2019
กลยุทธ์การบริหารกองทุนตราสารหนี้

โดย วิน พรหมแพทย์, CFA   ประธานเจ้าหน้าท่ีการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จ ากัด   www.principal.th

44 อาคาร ธนาคารซไีอเอม็บี ไทย ชัน้16 ถ. หลงัสวน แขวงลมุพนิี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2686-9595, 0-2686-9500 6

ขอ้สงวนสทิธิ ์1.เอกสารฉบบันี้มวีตัถุประสงคเ์พือ่เผยแพร่ขอ้มลู/ความเหน็/ค าแนะน าตามมุมมองของบรษิทัจดัการเป็นการทัว่ไป ซึ่งมไิดเ้ป็นการรบัประกนัหรอืรบัรองความถูกต้องแต่อย่างใด โดยไม่มุ่ง
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. พรินซิเพิล จ ากัด นับตัง้แต่เดือนกันยายน 2015 ก่อนหน้านี้ เคยด ารง
ต าแหน่ง หวัหน้ากลุ่มงานลงทุนและรองโฆษก ส านักงานประกนัสงัคม โดยมี
ประสบการณ์ดา้นการบรหิารกองทนุมากกว่า 17 ปี 

คณุวนิจบการศกึษาระดบัปรญิญาตรเีศรษฐศาสตร ์หลกัสตูรนานาชาต ิ(BE) จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และระดับปริญญาโทบรหิารธุรกจิจาก Rotterdam 
School of Management, Erasmus University ประเทศเนเธอรแ์ลนด์ โดยไดร้บั
ทุนรฐับาล (ก.พ.) สอบผ่านหลกัสตูร Chartered Financial Analyst และด ารง
ต าแหน่ง President, CFA Society Thailand

วิน พรหมแพทย,์ CFA

Fund
Morningstar

Rating**
Past Performance* 5-Year 

Ranking***3 Months 6 Months 1 Year 3 Years 5 Years Since Inception
Principal Daily Income Fund****
(PRINCIPAL iDAILY-A) 

- 0.32% 0.64% 1.14% 1.16% 1.43% 1.81% n/a

Benchmark 0.77% 2.86% 3.29% 2.12% 2.05% 2.23%
Principal Daily Income Plus Fund****
(PRINCIPAL DPLUS)  0.52% 1.15% 1.31% 1.32% n/a 1.52% 20/28

Benchmark 0.77% 2.86% 3.29% 2.30% n/a 2.23%
Principal Core Fixed Income Fund****
(PRINCIPAL iFIXED - R)  0.52% 1.15% 1.41% 1.61% 2.34% 2.66% 8/40

Benchmark 0.77% 2.86% 2.97% 2.42% 2.93% 3.18%

*Source: Principal Asset Management and www.morningstarthailand.com  *Performance Data as of  30 Apr 2019 **Morningstar Rating as of 30  Apr 2019 ***5-year Ranking 
based on AIMC Category, as of 30 Apr 2019 ****เดิมช่ือกองทุน CIMB-Principal DAILY Income Fund, CIMB-Principal DAILY Income Plus Fund, และ  CIMB-Principal Core Fixed 
Income Fund ตามล าดับ การเปล่ียนช่ือกองทุนมีผลวันท่ี 10 มิถุนายน ค.ศ. 2019 

ผลการด าเนินงานย้อนหลัง กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้

ผูล้งทนุควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ (กองทนุ) เงือ่นไข ผลตอบแทน และความเสีย่งกอ่นตดัสนิใจลงทนุ/ กองทนุมนีโยบายลงทนุในต่างประเทศ กองทนุอาจมคีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ผูล้งทนุอาจ
ขาดทนุหรอืไดร้บัก าไร จากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากวา่ทนุเริม่แรกได้ / บรษิทัจดัการใชส้ญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพือ่เป็นเครือ่งมอืในการป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นของกองทนุ (Hedging)
ขึน้อยู่กบัดุลยพนิจิของผูจ้ดัการกองทนุ/ ผลการด าเนนิงานในอดตีของกองทนุรวม มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต/ เอกสารการวดัผลการด าเนนิงานของกองทนุรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าขึน้ตาม
มาตรฐานการวดัผลการด าเนนิงานของสมาคมบรษิทัจดัการลงทนุ/ %ต่อปี (Annualized Return) หากกองทนุจดัตัง้มาแลว้ 1 ปีขึน้ไป
Copyright @ 2018 บรษิทั มอรน์ิง่สตาร์ รเีสรชิ์ ประเทศไทย สงวนลขิสทิธิ ขอ้มลูทีป่ระกอบในเอกสารนี้ : (1) เป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทัมอรน์ิง่สตาร์ และ/หรอื ผูใ้หบ้รกิารขอ้มลู (2) บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการท าซ ้า
หรอืเผยแพร่ (3) บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบต่อความถูกตอ้ง ครบถว้น และความเสยีหายต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ทกุกรณจีากการน าขอ้มลูไปใชอ้า้งองิ ผลการด าเนนิงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการ
ด าเนนิงานในอนาคต/ ผูล้งทนุควรศกึษาผลการด าเนนิงานของหน่วยลงทนุแต่ละชนดิของกองทนุกอ่นตดัสนิใจลงทนุ ไดท้ี่ https://www.principal.th/th/mutual-fundth

https://www.principal.th/th/mutual-fundth

