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หลงัจากผา่นปี 2018 ทีต่ลาดหุน้ใหผ้ลตอบแทนตดิลบเกอืบทัว่โลก ตลาดหุน้ในช่วง 2 เดอืนแรกของปี 2019 กฟ้ื็นตวัอยา่ง
รวดเรว็ แมเ้ราจะคาดไวว้า่ปีน้ีตลาดหุน้ทัว่โลกน่าจะสดใส แต่การฟ้ืนตวัทีเ่กดิขึน้น้ีรบัวา่ “เรว็กวา่ทีค่าด” โดยมบีางตลาด อาท ิ
MSCI World (ดชันีวดัผลตอบแทนตลาดหุน้ทัว่โลก) หรอื S&P500 (ดชันีวดัผลตอบแทนหุน้สหรฐัฯ 500 ตวัแรก) ให้
ผลตอบแทน Year-to-date ถงึวนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2019 ในจาํนวนบวกทีม่ากกวา่ตวัเลขตดิลบของปี 2018 

จากขอ้มลูในกราฟดา้นบนจะเหน็วา่ ตลาดหุน้อื่นๆ กใ็หผ้ลตอบแทนเป็นบวกเชน่กนั ไมว่า่จะเป็น Europe, Asia ex Japan,
Japan, Korea สว่น MSCI China A Shares ซึง่ปีทีแ่ลว้ปรบัตวัลงไปถงึ -33% ในปีน้ีกใ็หผ้ลตอบแทนเป็นบวกแลว้ 26%
สาํหรบัตลาดหุน้ไทย ดชันี SET Index ทีปี่ก่อนใหผ้ลตอบแทน -11% ปีน้ีกบ็วกไปแลว้ประมาณ 6%

สาเหตทุี่ตลาดหุ้นพร้อมกนัฟ้ืนตวัในช่วงต้นปีน้ี คาดวา่เกดิจาก
1. การเริม่ตน้ปีดว้ยฐานตํ่า และเชือ่วา่ตลาดน่าจะรบัรูค้วามกงัวลเรือ่งการชะลอตวัลงของเศรษฐกจิโลกไปแลว้
2. ทา่ทขีองธนาคารกลางสหรฐัฯ หรอื Fed ทีช่ะลอการปรบัขึน้ดอกเบีย้นโยบาย โดยนกัลงทุนสว่นใหญ่มองวา่ Fed จะไม่

ปรบัขึน้ดอกเบีย้นโยบายเลยตลอดปี 2019 น้ี 
3. ความกงัวลเรือ่งสงครามการคา้ดจูะผอ่นคลายลงชัว่คราว เมือ่ Donald Trump ประธานาธบิดสีหรฐัฯ ประกาศวา่ การเจรจา

ระหวา่งสหรฐัฯและจนีมคีวามคบืหน้าไปมาก จงึจะเลือ่นกาํหนดการปรบัขึน้ภาษนํีาเขา้ จากเดมิทีก่าํหนดไวว้นัที ่           
1 มนีาคม 2019 ออกไปก่อน

นอกจากการฟ้ืนตวัในตลาดหุน้ทัว่โลก เรายงัเหน็การฟ้ืนตวัในสนิทรพัยอ์ื่น อาท ิ ทองคาํ และการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์
ทางออ้มผา่น Real Estate Investment Trust (REIT) ทัง้ในตลาดโลกและตลาดสงิคโปร ์

อยา่งไรกด็ ี เราไมอ่าจวางใจไดว้า่ ทศิทางตลาดหุน้จะสดใสเช่นน้ีไปตลอดทัง้ปี เน่ืองจากการฟ้ืนตวัทีแ่รงและเรว็ อาจมคีวาม
เสีย่งทีต่ลาดจะพกัฐานไดใ้นระยะสัน้จากแรงขายทาํกาํไร จงึขอแนะนําใหค้งน้ําหนกัตามสดัสว่นของ Asset Allocation โดย
อาจทาํการปรบัพอรต์ (Rebalance) ขายทาํกาํไรเฉพาะสว่นทีเ่พิม่ขึน้เพือ่กลบัสูส่ดัส่วนเดมิ เชน่ พอรต์ ตราสารหน้ี:หุน้:
ทางเลอืก มสีดัสว่น 40:40:20 แลว้สดัสว่นหุน้โตขึน้เป็น 44% อาจจะขายทาํกาํไรสว่น 4% เพือ่ใหก้ลบัมาที ่40% เทา่เดมิ
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Source: Bloomberg, YTD data as of 28 Feb 2019

CIMB‐Principal China Equity Fund (CIMB‐PRINCIPAL CHEQ)

• กลยทุธก์ารลงทุน: ลงทนุในหุน้จนี A Shares โดยแบ่งสดัสว่นประมาณ 2/3 ลงทุนผา่น CIMB-Principal China
Direct Opportunities Fund บรหิารจดัการโดย CIMB-Principal Asset Management Berhad เน้นหุน้ขนาด
กลางทีม่ศีกัยภาพในการเตบิโตทีด่ ีและอกี 1/3 ลงทุนใน iShares FTSE A50 China Index ETF บรหิารจดัการ
โดย BlackRock Asset Management North Asia Limited ลงทุนในหุน้จนี A Shares เชน่กนั

• YTD Performance: กองทุนทาํผลตอบแทนนบัจากตน้ปีถงึวนัที ่ 28 กุมภาพนัธ ์ 2562 ได ้ 19.20% ใกลเ้คยีง
ดชันีอา้งองิ (FTSE China A50 Net Total Return Index 30% + CSI Small Cap 500 Index 70%) ทีไ่ด ้20.07%*

• ปัจจยัสนับสนุน ไดแ้ก่
• เศรษฐกจิจนีเริม่มเีสถยีรภาพ โดยคาดวา่ GDP มโีอกาสโตมากกวา่ 6% ในปี 2019-2020
• การทยอยเพิม่น้ําหนกัหุน้ A Shares ของดชันี MSCI จากทีค่าํนวณเพยีง 5% เป็น 20% จะทาํใหน้ํ้าหนกัของ

หุน้ A Shares ใน MSCI Emerging Market Index เพิม่จาก 0.7% เป็น 3.3% และทาํใหเ้งนิไหลเขา้ไดม้าก
• ความกงัวลเรื่องสงครามการคา้ดจูะผอ่นคลายลงชัว่คราว เมือ่ Donald Trump ประธานาธบิดสีหรฐัฯ ประกาศ

วา่ การเจรจาระหวา่งสหรฐัฯและจนีมคีวามคบืหน้าไปมาก จงึจะเลื่อนกาํหนดการปรบัขึน้ภาษนํีาเขา้ออกไปก่อน

Fund
Morningstar 

Rating
ผลการดาํเนินงานย้อนหลงั* 3-Year 

Ranking3 เดอืน 6 เดอืน 1 ปี 3 ปี 5 ปี ตัง้แต่จดัตัง้กองทุน
CIMB-Principal China Equity Fund 
(CIMB-PRINCIPAL CHEQ)

N/A 14.54% n/a n/a n/a n/a 8.03% N/A

BM: FTSE China A50 Net Total Return Index 30% + CSI Small 
Cap 500 Index 70%

14.13% n/a n/a n/a n/a 8.33%

ผูล้งทุนควรทาํความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ (กองทุน) เงือ่นไข ผลตอบแทน และความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน
กองทุนลงทุนกระจุกตวัในประเทศจนี ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย/ กองทุนมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมคีวามเสี่ยงด้านอตัรา
แลกเปลีย่น ผูล้งทุนอาจขาดทุนหรอืไดร้บักําไร จากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืตํ่ากวา่ทุนเริม่แรกได ้/ บรษิทัจดัการใชส้ญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพือ่เป็นเครื่องมอืในการป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น
ของกองทุน (Hedging) ขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน/ผลการดาํเนินงานในอดตีของกองทุนรวม มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการดาํเนินงานในอนาคต/ %ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจดัตัง้มาแลว้ 1 
ปีขึน้ไป/ ผลการดาํเนินงานของกองทุนจดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานทีก่ําหนดโดยสมาคม AIMC 

*Source: CIMB-Principal Asset Management. Performance Data as of  28 Feb 2019
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Source: Bloomberg, YTD data as of 28 Feb 2019

CIMB‐Principal Global Opportunity Fund (CIMB‐PRINCIPAL GOPP)

• กลยทุธก์ารลงทุน: ลงทุนในตลาดหุน้โลก ผา่นกองทุน Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity
Fund (กองทุนหลกั) บรหิารจดัการโดย Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited ผูจ้ดัการกองทุน
เน้นเลอืกหุน้รายตวั ภายใตธ้มี Disruptive Change โดยกระจายลงทุนในหุน้กลุม่ Information Technology, Consumer
Discretionary และ Consumer Staples และเป็นการบรหิารกองทุนสไตล ์ High Conviction โดยมหีุน้ในพอรต์เพยีง 
35-40 ตวั และมคีวามแตกต่างจากดชันีอา้งองิมาก มอีตัราสว่นการลงทุนต่างจากดชันี (Active Shares) สงูถงึ 93%
อยา่งไรกด็ ี ผูจ้ดัการกองทุนมคีวามเชีย่วชาญในการเลอืกหุน้ ทาํใหม้โีอกาสทาํผลตอบแทนไดส้งูกวา่ดชันีอา้งองิอยา่ง
ต่อเน่ือง โดยกองทุน CIMB-PRINCIPAL GOPP ทาํผลตอบแทนนบัตัง้แต่ตัง้กองทุนได ้9.38% สงูกวา่ดชันีอา้งองิ ทีไ่ด ้
1.96%

• YTD Performance: กองทุนทาํผลตอบแทนนบัจากตน้ปีถงึวนัที ่ 28 กุมภาพนัธ ์ 2562 ได ้ 12.96% สงูกวา่ดชันีอา้งองิ 
(MSCI All Country World Index (THB) 100%) ทีไ่ด ้7.36%* 

• ปัจจยัสนับสนุน ไดแ้ก่ การเริม่ตน้ปีดว้ยฐานตํ่า และเชือ่วา่ตลาดรบัรูค้วามกงัวลเรือ่งการชะลอตวัลงของเศรษฐกจิโลก
ไปแลว้ และทา่ทขีองธนาคารกลางสหรฐัฯ หรอื Fed ทีช่ะลอการปรบัขึน้ดอกเบีย้นโยบาย โดยนกัลงทุนสว่นใหญ่มองวา่ 
Fed จะไมป่รบัขึน้ดอกเบีย้นโยบายเลยตลอดปี 2019 น้ี 

Fund
Morningstar 

Rating
ผลการดาํเนินงานย้อนหลงั* 3-Year 

Ranking3 เดอืน 6 เดอืน 1 ปี 3 ปี 5 ปี ตัง้แต่จดัตัง้กองทุน
CIMB-Principal Global Opportunity Fund 
(CIMB-PRINCIPAL GOPP-A)

N/A 6.05% -6.45% -2.56% n/a n/a 9.38% N/A

BM: MSCI All Country World Index (THB) 100% -1.22% -6.39% -0.66% n/a n/a 1.96%

ผูล้งทุนควรทาํความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ (กองทนุ) เงือ่นไข ผลตอบแทน และความเสีย่งกอ่นตดัสนิใจลงทุน / กองทุนมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทนุอาจมคีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ผูล้งทุนอาจ
ขาดทุนหรอืไดร้บักําไร จากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืตํ่ากวา่ทุนเริม่แรกได ้ / บรษิทัจดัการใชส้ญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพือ่เป็นเครื่องมอืในการป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นของกองทุน (Hedging)
ขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทนุ/ผลการดาํเนินงานในอดตีของกองทุนรวม มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการดาํเนินงานในอนาคต %ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจดัตัง้มาแลว้ 1 ปีขึน้ไป / ผลการ
ดาํเนินงานของกองทุนจดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานทีก่ําหนดโดยสมาคม AIMC 
Copyright @ 2018 บรษิทั มอรน่ิ์งสตาร ์รเีสรชิ ์ประเทศไทย สงวนลขิสทิธ ิขอ้มลูทีป่ระกอบในเอกสารน้ี : (1) เป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทัมอรน่ิ์งสตาร ์และ/หรอื ผูใ้หบ้รกิารขอ้มลู (2) บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการทาํซํ้า 
หรอืเผยแพร ่ (3) บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมร่บัผดิชอบต่อความถูกตอ้ง ครบถว้น และความเสยีหายต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ทกุกรณีจากการนําขอ้มลูไปใชอ้า้งองิ ผลการดาํเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการ
ดาํเนินงานในอนาคต/ ผูล้งทุนควรศกึษาผลการดาํเนินงานของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดของกองทุนก่อนตดัสนิใจลงทุน ไดท้ี ่http://www.cimb-principal.co.th/Mutual_Fund-@-Fund’s_Performance.aspex

*Source: CIMB-Principal Asset Management. Performance Data as of  28 Feb 2019

กองทุนหลกัไดร้บัการจดัอนัดบั Morningstar 5 ดาว 
ขอ้มลู ณ วนัที ่28 Feb 2019
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ขอ้สงวนสทิธิ ์1.เอกสารฉบบัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อเผยแพรข่อ้มลู/ความเหน็/คาํแนะนําตามมมุมองของบรษิทัจดัการเป็นการทัว่ไป ซึง่มไิดเ้ป็นการรบัประกนัหรอืรบัรองความถูกตอ้งแต่อยา่งใด โดยไม่มุ่งหมายใหถ้อืเป็นคําเสนอหรอืการเชญิชวน
ใหบุ้คคลใดทาํการซือ้และ/หรอืขายผลติภณัฑด์า้นการลงทุนประเภทต่างๆ ตามทีป่รากฏในในเอกสารฉบบัน้ี และไม่ถอืเป็นการใหค้ําปรกึษาหรอืคําแนะนําเกี่ยวกบัการทําธุรกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผลติภณัฑด์า้นการลงทุนของบรษิทัต่างๆ ตามที่
ระบุไวใ้นเอกสารน้ีแต่อยา่งใด นกัลงทุนควรใชว้จิารณญาณในการตดัสนิใจลงทุนดว้ยตนเอง บลจ.ขอปฏเิสธความรบัผดิทัง้ปวงทีเ่กดิหรอือาจเกดิขึน้ นักลงทุนสามารถตดิต่อบลจ.เพื่อขอคําแนะนําเป็นการเฉพาะเจาะจงไดทุ้กวนัทําการ 2.บลจ.
ขอสงวนสทิธิใ์นการเผยแพร/่ทาํซํ้า/ดดัแปลง บางส่วนหรอืทัง้หมดในเอกสารฉบบัน้ี เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

Source: Bloomberg, YTD data as of 28 Feb 2019

CIMB‐Principal Global Total Return Fund (CIMB‐PRINCIPAL GTR)

• กลยทุธก์ารลงทุน: ลงทุนในกองทุน Templeton Global Total Return Fund (กองทุนหลกั) บรหิารจดัการโดย 
Franklin Templeton International Services S.à r.l. ผูจ้ดัการกองทุนเน้นลงทุนในพนัธบตัรรฐับาลในตลาดเกดิใหม ่
ผา่นกลยทุธ ์3C ซึง่ไดแ้ก่ Coupon (Yield Curve), Credit, และ Currency ทาํใหก้องทุนม ีDuration ตดิลบ -1.42 ปี แต่
ยงัให ้Yield เฉลีย่สงูถงึ 10.77%* (Source: Templeton Global Total Return Fund Fact Sheet, Data as of 31 Jan
2019)

• YTD Performance: กองทุนทาํผลตอบแทนนบัจากตน้ปีถงึวนัที ่ 28 กุมภาพนัธ ์ 2562 ได ้ 2.75% สงูกวา่ดชันีอา้งองิ 
(Bloomberg Barclays Multiverse Total Return Index (THB) 100%) ทีไ่ด ้-1.94%*

• ปัจจยัสนับสนุน 
• Yield Curve - ความกงัวลต่อเศรษฐกจิและการเมอืงในกลุม่ประเทศเกดิใหมค่ลีค่ลาย ทาํใหอ้ตัราผลตอบแทน (yield)

ของพนัธบตัรรฐับาล Brazil และ Argentina ปรบัลดลง และทาํใหร้าคาพนัธบตัรดงักลา่วปรบัตวัดขีึน้ 
• Currency - การแขง็คา่ของสกุลเงนิทีก่องทุนไปลงทุน อาท ิBrazilian Real, Mexican Peso และ Indonesia Rupiah

ทาํใหก้องทุนไดร้บัผลตอบแทนสว่นเพิม่จากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ

Fund
Morningstar 

Rating
ผลการดาํเนินงานย้อนหลงั* 3-Year 

Ranking3 เดอืน 6 เดอืน 1 ปี 3 ปี 5 ปี ตัง้แต่จดัตัง้กองทุน
CIMB-Principal Global Total Return Fund 
(CIMB-PRINCIPAL GTR)

N/A 1.73% 6.10% 0.43% n/a n/a -1.26% N/A

BM: Bloomberg Barclays Multiverse TRI (THB) 100% -1.10% -2.16% -0.19% n/a n/a -2.65%

กองทุนหลกัไดร้บัการจดัอนัดบั Morningstar 5 ดาว 
ขอ้มลู ณ วนัที ่28 Feb 2019

Dr. Michael Hasenstab หวัหน้าทมีบรหิารกองทุน 
Templeton Global Total Return Fund ตัง้แต่ปี 2003

ผูล้งทุนควรทาํความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ (กองทนุ) เงือ่นไข ผลตอบแทน และความเสีย่งกอ่นตดัสนิใจลงทุน/ กองทุนมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมคีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ผูล้งทุนอาจ
ขาดทนุหรอืไดร้บักําไร จากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืตํ่ากวา่ทุนเริม่แรกได ้ / บรษิทัจดัการใชส้ญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพือ่เป็นเครื่องมอืในการป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นของกองทุน (Hedging)
ขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทนุ/ผลการดาํเนินงานในอดตีของกองทุนรวม มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการดาํเนินงานในอนาคต/ %ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจดัตัง้มาแลว้ 1 ปีขึน้ไป / ผลการ
ดาํเนินงานของกองทุนจดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานทีก่ําหนดโดยสมาคม AIMC/ โปรดศกึษารายละเอยีดเงือ่นไขการจา่ยเงนิปันผลเพิม่เตมิในหนงัสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูโครงการ
Copyright @ 2018 บรษิทั มอรน่ิ์งสตาร ์รเีสรชิ ์ประเทศไทย สงวนลขิสทิธ ิขอ้มลูทีป่ระกอบในเอกสารน้ี : (1) เป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทัมอรน่ิ์งสตาร ์และ/หรอื ผูใ้หบ้รกิารขอ้มลู (2) บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการทาํซํ้า 
หรอืเผยแพร ่ (3) บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมร่บัผดิชอบต่อความถูกตอ้ง ครบถว้น และความเสยีหายต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ทกุกรณีจากการนําขอ้มลูไปใชอ้า้งองิ ผลการดาํเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการ
ดาํเนินงานในอนาคต

*Source: CIMB-Principal Asset Management. Performance Data as of  28 Feb 2019
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ขอ้สงวนสทิธิ ์1.เอกสารฉบบัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อเผยแพรข่อ้มลู/ความเหน็/คาํแนะนําตามมมุมองของบรษิทัจดัการเป็นการทัว่ไป ซึง่มไิดเ้ป็นการรบัประกนัหรอืรบัรองความถูกตอ้งแต่อยา่งใด โดยไม่มุ่งหมายใหถ้อืเป็นคําเสนอหรอืการเชญิชวน
ใหบุ้คคลใดทาํการซือ้และ/หรอืขายผลติภณัฑด์า้นการลงทุนประเภทต่างๆ ตามทีป่รากฏในในเอกสารฉบบัน้ี และไม่ถอืเป็นการใหค้ําปรกึษาหรอืคําแนะนําเกี่ยวกบัการทําธุรกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผลติภณัฑด์า้นการลงทุนของบรษิทัต่างๆ ตามที่
ระบุไวใ้นเอกสารน้ีแต่อยา่งใด นกัลงทุนควรใชว้จิารณญาณในการตดัสนิใจลงทุนดว้ยตนเอง บลจ.ขอปฏเิสธความรบัผดิทัง้ปวงทีเ่กดิหรอือาจเกดิขึน้ นักลงทุนสามารถตดิต่อบลจ.เพื่อขอคําแนะนําเป็นการเฉพาะเจาะจงไดทุ้กวนัทําการ 2.บลจ.
ขอสงวนสทิธิใ์นการเผยแพร/่ทาํซํ้า/ดดัแปลง บางส่วนหรอืทัง้หมดในเอกสารฉบบัน้ี เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

Source: Bloomberg, YTD data as of 28 Feb 2019

CPAM Global Small Cap Equity Fund (CPAM GSCEQ‐R)

• กลยทุธก์ารลงทุน: ลงทุนในตลาดหุน้โลก เน้นขนาดกลางและเลก็ ผา่นกองทุน Principal Global Investors Funds -
Origin Global Smaller Companies Fund (กองทุนหลกั) กองทุนบรหิารจดัการโดย Principal Global Investors
(Ireland) Limited และบรหิารเงนิลงทุนโดย Origin Asset Management LLP โดยทมีจดัการกองทุนใช ้Big Data ในการ
คดักรองหุน้จากกวา่ 5,000 ตวั เหลอืประมาณ 200 ตวั โดยใชห้ลกัเกณฑ ์4 ขอ้ ไดแ้ก่ Positive Capital Management
(การเพิม่มลูคา่เงนิลงทุน), Undervaluation (ราคาตํ่ากวา่ปัจจยัพืน้ฐาน), Share Price Trend (มแีรงซือ้หนุนราคาหุน้) 
และ Earnings Revisions (ผลกาํไรมแีนวโน้มดขีึน้)

• YTD Performance: กองทุนทาํผลตอบแทนนบัจากตน้ปีถงึวนัที ่ 28 กุมภาพนัธ ์ 2562 ได ้ 14.19% สงูกวา่ดชันีอา้งองิ 
(MSCI All Country World Small Cap Index (THB) 100%) ทีไ่ด ้10.14%*

• ปัจจยัสนับสนุน ไดแ้ก่ การเริม่ตน้ปีดว้ยฐานตํ่า และเชือ่วา่ตลาดรบัรูค้วามกงัวลเรือ่งการชะลอตวัลงของเศรษฐกจิโลก
ไปแลว้ ประกอบกบัการฟ้ืนตวัของตลาดหุน้โลกในภาพรวม ทาํใหหุ้น้ขนาดกลางและเลก็ซึง่ยงัมปัีจจยัพืน้ฐานดไีดม้ี
โอกาสฟ้ืนตวัตามดว้ย

Fund
Morningstar 

Rating
ผลการดาํเนินงานย้อนหลงั* 3-Year 

Ranking3 เดอืน 6 เดอืน 1 ปี 3 ปี 5 ปี ตัง้แต่จดัตัง้กองทุน
CPAM Global Small Cap Equity Fund 
(CPAM GSCEQ-R)

N/A 3.86% -11.36% -7.27% 8.06% n/a 3.34% N/A

BM: MSCI All Country World Small Cap Index (THB) 100% -0.28% -10.24% -2.06% 8.03% n/a 4.79%

ผูล้งทุนควรทาํความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ (กองทนุ) เงือ่นไข ผลตอบแทน และความเสีย่งกอ่นตดัสนิใจลงทุน/ กองทุนมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมคีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ผูล้งทุนอาจ
ขาดทุนหรอืไดร้บักําไร จากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืตํ่ากวา่ทุนเริม่แรกได ้ / บรษิทัจดัการใชส้ญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพือ่เป็นเครื่องมอืในการป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นของกองทุน (Hedging)
ขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทนุ/ผลการดาํเนินงานในอดตีของกองทุนรวม มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการดาํเนินงานในอนาคต %ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจดัตัง้มาแลว้ 1 ปีขึน้ไป / ผลการ
ดาํเนินงานของกองทุนจดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานทีก่ําหนดโดยสมาคม AIMC 
Copyright @ 2017 บรษิทั มอรน่ิ์งสตาร ์รเีสรชิ ์ประเทศไทย สงวนลขิสทิธ ิขอ้มลูทีป่ระกอบในเอกสารน้ี : (1) เป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทัมอรน่ิ์งสตาร ์และ/หรอื ผูใ้หบ้รกิารขอ้มลู (2) บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการทาํซํ้า 
หรอืเผยแพร ่ (3) บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมร่บัผดิชอบต่อความถูกตอ้ง ครบถว้น และความเสยีหายต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ทกุกรณีจากการนําขอ้มลูไปใชอ้า้งองิ ผลการดาํเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการ
ดาํเนินงานในอนาคต/ ผูล้งทุนควรศกึษาผลการดาํเนินงานของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดของกองทุนก่อนตดัสนิใจลงทุน ไดท้ี ่http://www.cimb-principal.co.th/Mutual_Fund-@-Fund’s_Performance.aspex

*Source: CIMB-Principal Asset Management. Performance Data as of  28 Feb 2019

ปรชัญาการเลอืกหุน้ของ Origin Asset Management
Source: https://www.originam.com data as of 28 Feb 2019



             บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอม็บี – พรินซิเพิล จาํกดั   www.cimb-principal.co.th
44 อาคาร ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้16 ถ. หลงัสวน แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2686-9595, 0-2686-9500
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ขอ้สงวนสทิธิ ์1.เอกสารฉบบัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อเผยแพร่ขอ้มลู/ความเหน็/คาํแนะนําตามมุมมองของบรษิทัจดัการเป็นการทัว่ไป ซึง่มไิดเ้ป็นการรบัประกนัหรอืรบัรองความถูกตอ้งแต่อยา่งใด โดยไม่มุ่ง
หมายใหถ้อืเป็นคําเสนอหรอืการเชญิชวนให้บุคคลใดทําการซื้อและ/หรอืขายผลติภณัฑด์้านการลงทุนประเภทต่างๆ ตามที่ปรากฏในในเอกสารฉบบัน้ี และไม่ถอืเป็นการให้คําปรกึษาหรอืคําแนะนํา
เกีย่วกบัการทาํธุรกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑด์า้นการลงทุนของบรษิทัต่างๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นเอกสารน้ีแต่อยา่งใด นักลงทุนควรใชว้จิารณญาณในการตดัสนิใจลงทุนดว้ยตนเอง บลจ.ขอปฏเิสธความรบั
ผดิทัง้ปวงทีเ่กดิหรอือาจเกดิขึน้ นักลงทุนสามารถตดิต่อบลจ.เพื่อขอคาํแนะนําเป็นการเฉพาะเจาะจงไดทุ้กวนัทําการ 2.บลจ.ขอสงวนสทิธิใ์นการเผยแพร่/ทําซํ้า/ดดัแปลง บางส่วนหรอืทัง้หมดในเอกสาร
ฉบบัน้ี เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

มมุมองและกลยทุธก์ารลงทุน กองทุนหุ้นต่างประเทศ ปี 2019

 ทมีจดัการลงทุนซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิคาดว่า ตลาดหุ้นต่างประเทศในปี 2019 น่าจะมีทิศทางสดใสกว่าปีก่อน เพราะ
เชือ่วา่ระดบัราคาหุน้ไดส้ะทอ้นความกงัวลเรือ่งทศิทางเศรษฐกจิโลก, Brexit และ Trade War ไปมากแลว้ 

 ในดา้น Valuation มองวา่ตลาดหุน้สหรฐัฯ ค่อนขา้งแพง จากขอ้มลูสถติทิีจ่ดัทาํโดย Principal Global Investors ตามภาพ
ดา้นบน พบวา่ มโีอกาส 79% ทีต่ลาดหุน้สหรฐัฯ เคยมรีะดบัราคาตํ่ากวา่น้ี ในขณะทีต่ลาดหุน้ Asia-Pacific ปรบัฐานอยูใ่น
ระดบัทีน่่าสนใจ โดยขอ้มูลสถติริะบุว่า มโีอกาสประมาณ 10-30% ทีต่ลาดหุน้ Asia-Pacific รวมทัง้หุน้ China-A และ 
Japan ทีเ่คยมรีะดบัราคาตํ่ากวา่น้ี สว่น Korea ระดบัราคากอ็ยูใ่นระดบัตํ่ามากเชน่กนั

 ทมีจดัการลงทุนมองว่า การลงทุนหุน้ต่างประเทศในระยะยาว โดยมรีะยะเวลาลงทุนตัง้แต่ 10 ปีขึน้ไป น่าจะใหโ้อกาส
ผลตอบแทนเฉลีย่ประมาณ 5 – 8% ต่อปี แมจ้ะไมส่งูเท่าในอดตี แต่เชื่อวา่มโีอกาสจะสงูกวา่ผลตอบแทนจากการลงทุนใน
ตราสารหน้ี และอาจเป็นเครือ่งมอืชว่ยกระจายความเสีย่งดว้ย

คณุวิน พรหมแพทย ,์ CFA เขา้รบัตําแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน 
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