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 ภาพรวมการลงทุนในเดือนมกราคม 2566    

ตลาดหุ้นทัว่โลกปรบัตวัขึ้นสดใสรบัเดือนแรกของปี 2566 นําโดย

ตลาดหุ้นจีนเน่ืองจากการเปิดประเทศท่ีมากขึ้นและมีนโยบายท่ี

กระตุ้นเศรษฐกิจในปีน้ี ซ่ึงทําให้ตลาดคาดหวังต่อภาพรวม

เศรษฐกิจท่ีจะปรบัตวัดีขึ้นในอนาคต ขณะท่ีตลาดกลุ่มประเทศ

พฒันาแล้ว หลกัๆตลาดหุ้นสหรฐัฯ ได้รบัปัจจยับวกจากอตัราเงิน

เฟ้อเพ่ิมขึ้นแบบชะลอตวัลงอย่างต่อเน่ือง 6 เดือนติดต่อกนั ยุโรป

ได้อานิสงส์จากอตัราเงินเฟ้อท่ีลดลงและราคาก๊าซธรรมชาติท่ี

ปรบัตวัลดลงไปสู่ระดบัในช่วงปลายปี 2564 (หลงัเพ่ิมขึ้นอย่างมี

นั ย จ า ก ก า ร ต่ อ ร อ ง ) ร ว ม ทั ้ง ดั ช นี ช้ี วัด ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ 

(Manufacturing/Service PMI) ปรบัตวัดีขึ้นต่อเน่ือง ส่วนทางด้าน 

REITs แ ล ะ ท อ ง คํา ป รับ ตัว เ พ่ิ ม ขึ้ น เ ช่ น กัน  ข ณ ะ ท่ี อัต ร า

ผลตอบแทนพันธบตัรรัฐบาลสหรฐัฯ ปรับลดลงเทียบกับช่วง

ปลายปีท่ีผ่านมา ตอบรบัคาดการณ์/สญัญาณจากเฟดปรบัขึ้น

อตัราดอกเบีย้แบบไม่เร่งตวั 
 

ตลาดหุ้นสหรฐัฯ: ดชันี S&P500 ปรบัเพิม่ขึน้ +6.2% ในเดอืน ม.ค. 

2566 ตลาดฟ้ืนตวัไดอ้ย่างมนัีย เน่ืองจากความกดดนัดา้นเงนิเฟ้อทีม่ี

แนวโน้มน้อยลงเรื่อย ๆ ส่งผลใหต้ลาดมคีวามคาดหวงัว่าธนาคารกลาง

สหรฐัจะสามารถสิ้นสุดการขึน้อตัราดอกเบี้ยในรอบน้ีไดเ้ร็ว ๆ น้ี โดย

เงนิเฟ้อทัว่ไปของสหรฐัในเดอืน ธ.ค. 2565 เพิม่ขึน้ที ่6.5% ชะลอตวัลง

จากเดือน พ.ย. 2565 ที่ 7.1% เน่ืองจากการปรับลดลงของราคา

พลังงาน ประกันสุขภาพ และค่าโดยสารสายการบิน ในขณะที่

ตลาดแรงงานสหรฐัแสดงสญัญาณความแขง็แกร่งต่อเน่ือง โดยในเดอืน 

ธ.ค. 2565 อตัราการว่างงานปรบัลดลงที ่3.5% ซึ่งเป็นระดบัทีต่ํ่าสุดใน

รอบกว่า 50 ปี อย่างไรกต็ามค่าจา้งเฉลีย่รายชัว่โมงในเดอืน ธ.ค. 2565 

เติบโตลดลงที่ 4.6% ซึ่งตํ่ากว่าตลาดคาดการณ์ที่ 5% ซึ่งถือว่าเป็น

สญัญาณที่ดีต่อการผ่อนคลายความกดดนัด้านเงินเฟ้อ อีกทัง้ GDP 

ไตรมาส 4 ปี 2565 ของสหรฐัฯ เติบโตจากไตรมาสก่อนหน้าที ่2.9% 

ต่อปี (Q/Q SAAR) ซึ่งเป็นอตัราที่สูงกว่าตลาดคาดการณ์ที ่2.6% แต่

ปรบัตวัลดลงจากไตรมาสที ่3 ที่ 3.2% ซึ่งอตัราการเติบโตของ GDP 

สหรัฐฯที่สูงกว่าคาดการณ์น้ี ส่งผลให้ตลาดเริ่มคลายกังวลเกี่ยวกับ

แนวโน้มการเกดิภาวะเศรษฐกจิถดถอยอย่างรุนแรง (hard landing) แต่

ให้ความเป็นไปได้สําหรบัภาวะเศรษฐกจิทีเ่ตบิโตชะลอลงแต่ไม่ถงึกบั

ถดถอย (soft landing) 

ตลาดหุ้นยุโรป: ดัชนี STOXX Europe 600 ปรับขึ้น +6.7% ใน

เดือน ม.ค. 2566 จากอากาศที่อุ่นกว่าปกติในช่วงฤดูหนาวช่วยลด

ความเสี่ยงของการเกิดวกิฤตพลงังานซึ่งอาจนําไปสู่เศรษฐกจิถดถอย

อย่างรุนแรงในยุโรป โดย ณ สิ้นเดือน ม.ค. 2566 ยุโรปยังมีก๊าซ

ธรรมชาตสิํารองในคลงัถงึประมาณ 80% ของความจุทีส่ามารถเกบ็ได้

ทัง้หมด ซึ่งมากกว่าในช่วงเดยีวกนัของปีทีแ่ล้วซึ่งอยู่ที่ประมาณ 40% 

ขณะที่ระดบัราคาของตลาดก๊าซธรรมชาติอ้างอิง Dutch TTF Natural 

Gas Futures Front Month Contract มีการปรับตัวลงอย่างต่อเน่ือง 

โดยเมื่อวนัที่ 31 ม.ค. 2566 ปรบัตัวลงมาที่ระดบั 57 ยูโร จากที่เคย

ปรบัขึน้ไปสงูถงึ 346 ยโูร เมื่อเดอืน ส.ค. 2565 นอกจากน้ีดชันีผูจ้ดัการ

ฝ่ายจัดซื้อยูโรโซน (Eurozone composite PMI) ปรับตัวขึ้นที่ระดับ 

50.2 จุด เข้าสู่เขตการขยายตัว และมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 

49.8 จุด ทําให้ตลาดเริม่มองความเสี่ยงของการเขา้สู่ภาวะเศรษฐกิจ

ถดถอยของยูโรโซนลดลง อย่างไรก็ตามอตัราเงนิเฟ้อของยูโรโซนใน

เดอืน ธ.ค. 2565 อยู่ที่ 9.2% ปรบัลดลงเป็นเดอืน 2 ติดต่อกนั แต่ยงั

ทรงตวัอยู่ในระดบัสงู 

ตลาดหุ้นจีน: ดชันี Hang Seng China Enterprises (HSCEI Index) 

และดชันี CSI 300 ปรบัตัวขึ้น +10.74% และ +7.37% ตามลําดบั ใน

เดอืน ม.ค. 2566 แน่นอนว่าตลาดหรอืนักลงทุนตอบรบัปัจจยับวกการ

เปิดประเทศมากขึ้นของประเทศจีน รวมถึงนโยบายที่ช่วยกระตุ้น

เศรษฐกิจและมาตรการกระตุ้นอสงัหาฯ ที่เป็นปัญหาในปีที่แล้ว โดย

เมด็เงนิลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติไหลเขา้ตลาดหุ้นจนีอย่างมนัียใน

เดอืน ม.ค. ทีผ่่านมา ทางดา้นตวัเลขเศรษฐกจิทีส่ําคญั เช่น GDP ไตร

มาส 4 ปี 2565 ออกมาเติบโต 2.9%YoY ซึ่งดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ 

โดยส่งผลทัง้ปีที่แล้วเติบโต 3%YoY ขณะที่ในเดอืน ม.ค. 2566 ดชันี

ภาคการผลติ อ้างอิง Caixin manufacturing PMI ปรบัตวัดขีึน้มาอยู่ที ่

49.2 เทยีบกบั 49 ในเดอืน ธ.ค. 2565 โดยตํ่ากว่าตลาดคาดเล็กน้อย 

ด้านการท่องเที่ยวในประเทศ โดยเฉพาะในช่วงวนัหยุดตรุษจนี ทาง

ภาครัฐรายงานว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวในประเทศฟ้ืนตัวกลบัมาเป็น

ระดบั 90% ของช่วงเดยีวกนัก่อนเกดิเหตุการณ์ COVID-19 ในปี 2562 

นอกจากนัน้ รฐับาลจนีมกีารผ่อนคลายมากขึน้ ต่อกฎระเบยีบควบคุม

บริษัทกลุ่มเทคโนโลยี เห็นได้จากการอนุมัติเกมใหม่ในปี 2565 ซึ่ง

อนุมตัไิปทัง้หมด 512 เกม และต่อเน่ืองในเดอืน ม.ค. 2566 ที ่88 เกม 

รวมทัง้มกีารอนุมตัิแผนเพิม่ทุนจดทะเบยีนของ Ant Group (ทางการ

จนีสัง่หา้ม IPO เมื่อสองปีทีแ่ลว้) 
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ตลาดหุ้นไทย: SET Index ปรบัตวัขึน้เพยีง +0.17% ในเดอืน ม.ค. 

2566 น้อยกว่าตลาดหุน้โดยรวม ซึง่คาดว่าเป็นเพราะผลตอบแทนของ

หุน้ไทยถอืว่าทําไดด้เีป็นลําดบัต้นๆในปีทีผ่่านมา โดยมกีารซื้อขายใน

กรอบประมาณ 1,670 – 1,690 จุด ในเดอืน ม.ค. 2566 โดยนักลงทุน

ต่างชาตยิงัมสีถานะซื้อสุทธติ่อเน่ือง ซึง่ปัจจยับวกน่าจะมาจากการทีจ่นี

เปิดประเทศมากขึ้น โดยอาจคาดหวงันักท่องเทีย่วจนีเขา้ไทยมากขึน้

ในอนาคต รวมถงึปัจจยัการย่อตวัของ Dollar Index ซึ่งเป็นปัจจยับวก

ต่อการลงทุนในตลาดหุน้กลุ่มประเทศเกดิใหม่ (Emerging Market) 

ตลาดหุ้นเวียดนาม: VN Index ปรับเพิ่มขึ้น +10.34% ในเดือน 

ม.ค. 2566 ซึ่งถอืว่าเป็นการปรบัเพิม่ขึน้รายเดอืนทีสู่งทีสุ่ดในรอบสอง

ปี ส่วนหน่ึงไดร้บัแรงซื้อจากนักลงทุนต่างชาต ิซึง่ซื้อสุทธติดิต่อกนั และ

อานิสงส์ Dollar Index ย่อตวัเช่นกนั คาดว่าการที่เฟดส่งสญัญาณไม่

เร่งขึ้นอตัราดอกเบี้ยเป็นปัจจยับวกต่อนักลงทุนรายย่อยในประเทศ 

และตลาดหุน้เวยีดนามปรบัตวัลงถงึประมาณ 30% ในปี 2565 อย่างไร

ก็ด ีด้านตวัเลขเศรษฐกิจ อตัราเงนิเฟ้อเดอืน ม.ค. 2566 ปรบัเพิม่ขึน้ 

6.08%YoY นําโดยราคาอาหาร ขณะที่ยอดค้าปลีกยังคงแข็งแกร่ง 

เติบโต 20%YoY ส่วนดัช นีภาคการผลิต  (Industrial production -

8%YoY) และยอดส่งออก (-21%YoY แต่ยงัคงเกนิดุลการคา้) ชะลอตวั

ลง เน่ืองจากเศรษฐกจิโลกชะลอตวัลง ขณะที ่FDI ทีจ่ดทะเบยีนเขา้มา

และทีใ่ชจ้่ายจรงิแบบรายเดอืนลดลง (-19.8% และ -16.3% ตามลําดบั) 

ซึง่ทางภาครฐักล่าวว่าเป็นเพราะวนัหยุดยาวทัง้ปีใหม่และตรุษจนี 
 

ตราสารหน้ี: อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัฯอายุ 10 ปี ณ 

สิ้นเดอืน พ.ย. 2565 ปรบัลดลงที่ประมาณ 3.6% จากระดบัประมาณ 

4% หลงัเงนิเฟ้อสหรฐัในเดอืน ต.ค. 2565 ตํ่ากว่าการคาดการณ์และ

ท่าทขีอง Fed ต่อการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ทีเ่ร่งตวัน้อยลง ซึง่ส่งผลทาํ

ใหอ้ตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลไทยอายุ 10 ปี ปรบัลดลงตามและ

มาอยู่ที่ระดบัประมาณ 2.6% ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (BoT) 

ปรบัขึน้อตัราดอกเบี้ยอกี 0.25% ในช่วงสิน้เดอืน พ.ย. 2565 เพื่อทีจ่ะ

พยายามควบคุมเงนิเฟ้อ แต่มแีนวโน้มปรบัขึน้ดอกเบี้ยแบบค่อยเป็น

ค่อยไปเพื่อสนับสนุนการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิไทยอย่างต่อเน่ือง 

ตราสารทางเลือก                                                                    

REITs: ในเดอืน ม.ค. 2566 ดชันี Global REITs ปรบัตวัขึน้ +9.33% 

มากกว่า Singapore REITs และ Thai Property Fund & REITs ทีป่รบั

เพิม่ขึ้น +6.59% และ +5.41% ตามลําดบั เน่ืองจาก Global REITs มี

การปรบัตวัลงค่อนขา้งเยอะในปี 2565 และตอบสนองเฟดอาจปรบัขึ้น

อตัราดอกเบีย้แบบไม่เร่งตวัในปี 2566 ส่วนทางดา้น Singapore REITs 

และ Thai Property Fund & REITs ถอืว่าปรบัตวัลงน้อยกว่าในปี 2565 

เน่ืองจากได้รบัปัจจยับวกจากการเปิดเมอืง (Reopening) อย่างไรก็ด ี

สําหรับผลตอบแทนของทัง้ Singapore REITs และ Thai Property 

Fund & REITs ในเดอืนน้ี ถอืว่าไดร้บัปัจจยับวกจากประเดน็เรื่องเฟด

เช่นกนั  

ทองคาํ: ราคาทองคํา Spot ปรบัตวัขึน้ +5.72% ในเดอืน ม.ค. 2566 

ดว้ยเหตุผลเดยีวกนัในการทีเ่ฟดอาจไม่ปรบัขึน้ดอกเบีย้อย่างเร่งตวัใน

ปีน้ี ซึ่งทําให้ Dollar Index อ่อนค่าลง (ทองคําและดอลล่าร์สหรัฐมี

ความสมัพนัธ์แปรผกผนั) ขณะที่ความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ

ถดถอยในหลายประเทศ ถอืเป็นปัจจยัสนับสนุนราคาทองคาํ ในมุมมอง

ทีถ่อืเป็นสนิทรพัยป์ลอดภยั 

          มุมมองการลงทุนเดือนกมุภาพนัธ ์2566 

ตลาดใหน้ํ้าหนักค่อนขา้งมากต่ออตัราเงนิเฟ้อทีเ่พิม่ขึน้อย่างชะลอตวัลง

ในฝัง่สหรฐัฯ และการคาดการณ์/สญัญาณจากเฟดปรบัขึน้ดอกเบีย้ทีไ่ม่

เร่งตวั มุมมองของเราในระยะสัน้เดอืน ก.พ. น้ี คอื ตลาดโดยรวมอาจมี

ความผนัผวนไดท้ัง้ในแดนบวกและลบ โดยขึน้อยู่กบัตวัเลขทาง

เศรษฐกจิทีส่าํคญัของสหรฐัฯ ไดแ้ก่ อตัราเงนิเฟ้อ หรอื ตวัเลขการจา้ง

งานและอตัราการว่างงาน ทีอ่าจชีว้ดัทาํใหอ้ตัราเงนิเฟ้อไม่สามารถปรบั

ลงต่อไดอ้ย่างมนัียในอนาคต และทาํใหเ้ฟดตอ้งทาํการปรบัเพิม่อตัรา

ดอกเบีย้ต่อเน่ืองนานกว่าทีค่าดไว ้นอกจากนัน้งบการเงนิทีกํ่าลงัทยอย

ประกาศออกมาโดยเฉพาะทางฝัง่สหรฐัฯ และยโุรปจะทาํใหต้ลาดเหน็

ผลกระทบของแรงกดดนัจากอตัราเงนิเฟ้อและอตัราดอกเบีย้ทีช่ดัขึน้ 

ซึง่หากผลกําไรออกมาผดิคาดอาจทาํใหต้ลาดกลบัมากงัวลอกีครัง้ 

อย่างไรกด็ ีในระยะ 3-6 เดอืนขา้งหน้า เราคาดว่าทศิทางอตัราเงนิเฟ้อ

จะชะลอตวัลงต่อเน่ือง และตวัเลขเศรษฐกจิอาจไมไ่ดอ่้อนแอทีต่ลาด

คาดการณ์ไวก่้อนหน้า การเปิดประเทศของจนีน่าจะช่วยเศรษฐกจิ

ยุโรปในดา้นการส่งออก ระดบัการขึน้อตัราดอกเบีย้ของเฟดไม่น่าสรา้ง

ความประหลาดใจหรอืผดิคาดมากเหมอืนปีทีแ่ลว้ ขณะทีเ่รายงัคงมี

มุมมองเป็นบวกต่อตลาดหุน้จนีและเอเชยีมากกว่าฝัง่ตลาดกลุ่ม

ประเทศพฒันาแลว้ เน่ืองจากอานิสงสจ์ากการเปิดประเทศมากขึน้ของ

ประเทศจนี ซึง่นอกจากจะทาํใหเ้ศรษฐกจิจนีมแีนวโน้มดขีึน้แลว้ น่าจะ

ส่งผลบวกต่อหว่งโซ่อุปทานในภมูภิาคเอเชยีดว้ยเช่นกนั  

 กลยุทธก์ารลงทุน 

กลยุทธ์การลงทุนในปี 2566 ยงัคงมคีวามคล้ายเคยีงกบัปี 2565 โดย

เราแนะนําการจดัพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมต่อความเสี่ยงของนัก
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ลงทุน กระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ และมุ่งเน้นใน

สนิทรพัย์ทีม่คุีณภาพ ส่วนการจบัจงัหวะการลงทุนแบบระยะสัน้หากมี

โอกาสสามารถทาํได ้

• มุ่ ง เ น้ นการลงทุ น ในสินทรัพย์ที่ เ ป็ น  Qua l i t y  G r ow t h 

หรือสินทรัพย์ที่มีการเติบโตในระดับปานกลางแต่มีความมัน่ 

คงของธุ รกิจและรายได้เพื่ อรองรับความเสี่ย งหรือความ 

ผนัผวนจากปัจจยัทางเศรษฐกจิ 

• เ ลื อ ก ล ง ทุ น ใ น สิน ท รัพ ย์ ป ร ะ เ ภ ท ที่ มี ค ว า ม ผันผ ว นตํ่ า  

บรษิทัขนาดใหญ่หรอืมขีนาดมลูค่าตลาดสงู  

• Asset allocation สร้ า ง พ อ ร์ ต ก า ร ล ง ทุ นที่ เ ห ม า ะ สม  โ ดย

กระจายการลงทุนไปในหลากหลายสินทรัพย์และประเทศ 

เพื่อสร้างพอร์ตการลงทุนที่ช่วยควบคุมความเสี่ยงและรับผล 

ตอบแทนทีเ่หมาะสม 

            กองทุนแนะนํา  

สําหรบักองทุนแนะนํา เรายงัยึดตามกองทุนที่เราแนะนําในรายงาน 

Principal Investment Outlook 2023 and Principal Asset Allocation 

Recommendation 1Q2023 ทีอ่อกในปลายเดอืน ม.ค. 2566 ทีผ่่านมา 

ได้แก่ กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิตี้ (PRINCIPAL CHEQ), 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ไชน่า เทคโนโลย ี(PRINCIPAL CHTECH) และ 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ 

(PRINCIPAL APDI) เน่ืองจากเศรษฐกิจจนีที่น่าจะมแีนวโน้มฟ้ืนตวัที่

น่าสนใจจากการเปิดประเทศมากขึ้น รวมทัง้ กองทุนเปิดพรินซิเพลิ 

โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม (PRINCIPAL GFIXED) ที่เรามองว่า Yield to 

Maturity (YTM) หรือ อัตราผลตอบแทนเมื่อถือจนครบกําหนดอาย ุ

ที่อยู่ในระดบัสูง (YTM ที่ 7.39% ณ สิ้นปี 2565) สะท้อนความกังวล

ดา้นการขึน้อตัราดอกเบีย้ของเฟดและ Recession ไปพอสมควรแลว้  

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิ ต้ี(PRINCIPAL CHEQ)  

นโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนจัดตัง้ใน

ประเทศจนีหรอืบรษิัทที่มกีารดําเนินธุรกิจในประเทศจนี ที่มกีาร

เติบโตในระยะยาว และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง

โครงสร้างเศรษฐกิจของจีน สําหรบัในระยะสัน้ การกลบัมาเปิด

ประเทศและจบัจ่ายใชส้อยของประชากรในเมอืงใหญ่ๆ ในจนีจะส่ง

ผลบวกโดยตรงต่อกองทุน โดยหมวดอุตสาหกรรมทีก่องทุนลงทุน

จ ะ มี น้ํ า ห นั ก ส่ ว น ใ ห ญ่ ทั ้ ง ใ น ก ลุ่ ม  Financial Services, 

Communication Services และ Consumer Defensive 

• กองทุนเปิดพรินซิ เพิล ไชน่า  เทคโนโลยี  (PRINCIPAL 

CHTECH) จะเน้นลงทุนบรษิทัทีม่กีารดาํเนินธุรกจิในประเทศจนีที่

ทําธุรกจิเกี่ยวขอ้งกบัเทคโนโลย ี(เป็นหน่ึงในแผนยุทธศาสตรช์าต ิ

ฉบบัที ่14) ซึ่งกองทุนเหน็โอกาสการเตบิโตของการลงทุนล้อตาม

ไปกบันโยบายของจนีทีมุ่่งเน้นการพึง่พาต่างชาตน้ิอยลง ผ่านการ

พัฒนาเทคโนโลยีของตัวเอง และตัง้ เ ป้าเป็นผู้ นําโลกด้าน

นวตักรรมและเทคโนโลยใีนอนาคต โดยกองทุนจะแบ่งน้ําหนักการ

ลงทุนในสัดส่วน 70:30 ในธีม Soft Tech (eCommerce, Cloud, 

Internet):Hard Tech (New-generation information technology 

Biomedicine, New energy) ขณะที่การกลับมาเปิดประเทศของ

จนีและการผ่อนคลายมาตรการควบคุมดา้นกฎระเบยีบทีช่ดัเจนจะ

เป็นปัจจยับวก 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคมั อิควิต้ี 

(PRINCIPAL APDI) จะลงทุนผ่าน Master Fund ชื่อ Principal 

ลงทุนผ่าน Master Fund ชื่อ Principal Asia Pacific Dynamic 

Income Fund ซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นคุณภาพขนาดใหญ่

กระจายตวัในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก (ไม่รวมญี่ปุ่ น) มุ่งเน้นบรษิทั

ที่มทีศิทางการเติบโตตาม Megatrend ของโลก โดยกองทุนจะมี

สดัส่วนน้ําหนักการลงทุนในหุ้นจนีแผ่นดนิใหญ่และจนีในฮ่องกง 

รวมกันประมาณ 30% ซึ่งเปิดโอกาสรบัผลตอบในระยะสัน้แทน

หากนโยบาย Zero Covid มกีารผ่อนคลายในอนาคต 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิกซ์ อินคมั (PRINCIPAL 

GFIXED) ลงทุนผ่าน Master Fund ชื่อ PIMCO GIS Income 

ซึ่งเป็นกองทุนทีล่งทุนในตราสารหน้ีประเภทต่างๆ และมกีาร

กระจายการลงทุนไปในหลายธุรกจิและหลายประเทศทัว่โลก 

(ส่วนใหญ่ในกลุ่มอุตสาหกรรมธนาคารและตราสารหน้ีสกุล

เงินดอลลาร์สหรัฐฯ) โดยมีนโยบายการลงทุนแบบ Active 

และมรีะยะเวลาครบกําหนดของตราสารทีแ่ตกต่างกนั ลงทุน

ในตราสารหน้ีทัง้ภาครัฐและเอกชน ณ สิ้นปี 2565 พอร์ต

กองทุน Master Fund มีอันดับความน่าเชื่อถือเฉลี่ยอยู่ที่

ระดับ A+ และ YTM ที่ 7.39% (ซึ่งอยู่ ในระดับใกล้เคียง

จุดสูงสุดในช่วงความกงัวลโควดิ-19) และ Duration ประมาณ 

3.63 ปี  
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หลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศจนี ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / กองทุน PRINCIPAL APDI กองทุน
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ลงทุนอาจจะขาดทุนหรอืได้รบักําไรจากอตัราแลกเปลี่ยน/หรอืได้รบัเงนิคนืตํ่ากว่าเงนิทุนเริม่แรกได้/บรษิทัจดัการใช้สญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมอืในการ
ป้องกนัความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) ขึ้นอยู่กบัดุลย พนิิจของผู้จดัการกองทุน / ผลการดําเนินงานในอดีตมไิด้เป็นสิง่ยนืยนัถึงผลการ
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