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มุมมองเศรษฐกิ จและการลงทุน ไตรมาส 1 ปี 2022
ตัง้ แต่เริม่ ปี 2022 ตลาดการเงินได้ถูกปั จจัยหลายอย่างเข้ามากระทบจนทําให้มุมมองทีม่ ตี ่อแนวโน้มการลงทุนในปี น้ีได้เปลี่ยนแปลงไป
อย่างมากเมื่อเทียบกับปี ทผ่ี ่านมา โดยปั จจัยแรกคือการค้นพบไวรัส COVID-19 สายพันธุ์ Omicron ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนในแอฟริกา ซึ่ง
ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงทัวโลกและเป็
่
นปั จจัยทีส่ ่งผลให้นักลงทุนส่วนใหญ่ตระหนักว่าการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัส COVID-19 จะยังคงดําเนินไปอย่างต่อเนื่องอีกระยะหนึ่ง ทัง้ นี้ภายหลังการค้นพบเชื้อไวรัสสายพันธุ์ Omicron หลายประเทศได้ประกาศปิ ด
พรมแดน และงดรับเทีย่ วบินจากภูมภิ าคแอฟริกาเพื่อสกัดกัน้ ไม่ให้มกี ารแพร่กระจายมายังประเทศของตน โดยการประกาศภาวะฉุ กเฉินในหลาย
ประเทศดังกล่าวได้ทําให้ตลาดหุ้นทัวโลกปรั
่
บตัวลงอย่างรวดเร็วจากความกังวลว่าการแพร่ระบาดระลอกใหม่จะทําให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
หยุดชะงักอย่างรุนแรงและส่งผลให้ผลประกอบการบริษทั เอกชนเช่นเดียวกับทีเ่ กิดขึน้ ในปี 2019 อย่างไรก็ตามเชื้อไวรัสสายพันธุ์ Omicron กลับ
เป็ นเชื้อไวรัสทีม่ คี วามรุนแรงค่อนข้างตํ่าเมื่อเทียบกับสายพันธุอ์ ่นื ก่อนหน้านี้ โดยจํานวนผูต้ ดิ เชือ้ ใหม่ในแอฟริกาปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วภายใน
ระยะเวลาเพียง 1 เดือนหลังการค้นพบสายพันธุ์ดงั กล่าวซึง่ บ่งชีว้ ่าการแพร่ระบาดของสายพันธุ์ Omicron อาจไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกในปี
นี้มากนัก

Source: Johns Hopkins University CSSE COVID-19 Data. Data as of January 16, 2022
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ด้า นธนาคารกลางสหรัฐ ฯ (Fed) เองก็ไ ม่ ไ ด้มีค วามกัง วลเกี่ย วกับ การแพร่ ร ะบาดของเชื้อ ไวรัส สายพัน ธุ์ Omicron มากนั ก แต่ มุ่ ง
ความสําคัญไปยังการจัดการอัตราเงินเฟ้ อที่เร่งตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะเวลาทีผ่ ่านมา และได้ประกาศปรับเปลี่ยนทิศทางการดําเนินนโยบาย
การเงินมาเป็ นการดําเนินนโยบายแบบเข้มงวดแทน โดยในรายงานการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินสหรัฐฯ (FOMC) ฉบับล่าสุดซึ่ง
เป็ นของการประชุมในเดือนธันวาคมได้มกี ารเผยแพร่รายละเอียดการหารือถึงความเหมาะสมในการปรับลดปริมาณสภาพคล่องทีอ่ ดั ฉีดเข้าสู่ระบบ
หรือทีเ่ รียกอย่างเป็ นทางการว่า การลดขนาดงบดุล (Balance Sheet Runoff) ซึง่ ประเด็นดังกล่าวได้สร้าง Negative Surprise ให้กบั ตลาดเนื่องจาก
นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ไม่ได้คาดการณ์ว่า Fed จะเริม่ หารือเรื่องดังกล่าวในระยะเวลาอันใกล้และเริม่ ดําเนินการตัง้ แต่ช่วงต้นปี
ทัง้ นี้รายการการประชุมดังกล่าวได้ทาํ ให้นักเศรษฐศาสตร์ทวโลกเริ
ั่
ม่ ปรับการคาดการณ์การปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Fed ใหม่ทงั ้
ในส่วนของช่วงเวลาทีค่ าดกว่าจะมีการปรับขึน้ และจํานวนครัง้ ทีจ่ ะปรับ รวมถึงระยะเวลาทีจ่ ะเริม่ ปรับลดขนาด Balance Sheet โดยเรามองว่า Fed
จะเริม่ ปรับขึน้ อัตราดอกเบี้ยครัง้ แรกในช่วงเดือนมิถุนายน โดยคาดว่าจะปรับขึน้ อัตราดอกเบี้ยต่อเนื่อง 3 ครัง้ ในปี น้ี และเริม่ ดําเนินการปรับลด
ขนาดงบดุลในช่วงไตรมาสที่ 4

Source: Clearnomics, Federal Reserve, Principal Global Investors. Data as of December 31, 2021
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พัฒนาการสําคัญของนโยนบายการเงินสหรัฐฯ ที่เกิดขึ้นได้สะท้อนให้เห็นภาพแนวโน้มการเคลื่อนไหวของตลาดการเงินในปี น้ีได้เป็ น
อย่างดี ทัง้ นี้จากทิศทางการดําเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวดของ Fed เพื่อจัดการอัตราเงินเฟ้ อทีเ่ ร่งตัวขึน้ เราคาดว่าจะสร้างแรงกดดันให้กบั
ภาคการลงทุนโดยเฉพาะในสหรัฐฯเอง แต่ในขณะเดียวกันก็จะทําให้มเี งินทุนทีก่ ระจายอยู่ทวโลกไหลกลั
ั่
บเข้าสู่ตลาดสหรัฐฯเช่นกันจากแนวโน้ม
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ทีจ่ ะปรับตัวขึน้ ตามอัตราดอกเบี้ยและอาจทําให้ตลาดตราสารหนี้สหรัฐฯ มีความผันผวนเพิม่ ขึน้ ในปี น้ี ทัง้ นี้เรา
พบว่าความผันผวนของตลาดตราสารหนี้สหรัฐฯนัน้ มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความผันผวนของตลาดหุน้ ซึง่ อาจะทําให้ตลาดหุน้ ในมีปีน้มี กี ารย่อตัว
(Pull Back) ได้บ่อยครัง้ โดยจากข้อมูลในอดีตพบว่าตลาดหุน้ สหรัฐฯมักจะย่อตัวลงมาประมาณ 5% โดยเฉลีย่ ปี ละ 5 ครัง้ นอกจากนี้มยี งั มีประเด็น
สําคัญที่ต้องจับตามองคืออัตราผลตอบแทนที่แท้จริง (Real Yield) ของสหรัฐฯ ในปั จจุบนั ที่ยงั คงอยู่ในแดนลบในขณะที่อตั ราการขยายตัวของ
เศรษฐกิจสูงกว่าค่าเฉลีย่ ในอดีตค่อนข้างมาก

Source: Bloomberg, Principal Global Asset Allocation. Data as of January 10, 2022
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Source: Clearnomics, Standard & Poor’s, Principal Global Investors. Data as of September 30, 2021

Source: Bloomberg, Principal Global Asset Allocation. Data as of January 10, 2022
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จากประเด็นทีก่ ล่าวมาข้างต้นเรามองว่าในปี 2022 ตลาดหุ้นสหรัฐฯ จะสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าการลงทุน ในตลาดหุน้ กลุ่ม
ประเทศกําลังพัฒนา (Emerging Markets) ทีค่ าดว่าจะได้รบั แรงกดดันจาก
1) เศรษฐกิจของจีนทีเ่ ติบโตในระดับทีต่ ่ําลง
2) สภาพคล่องในตลาดทีล่ ดลงจากการดําเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวดของ Fed
3) ค่าเงินดอลลาร์ทม่ี แี นวโน้มแข็งค่า
4) ภาคการท่องเทีย่ วทีย่ งั คงไม่ฟ้ื นตัว
5) ราคาพลังงานทีเ่ ร่งตัวขึน้ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศผูน้ ําเข้านํ้ามัน
โดยนั ก ลงทุ น ที่ส นใจอาจศึก ษข้อ มู ล การลงทุ น ใน กองทุ น เปิ ดพริ น ซิ เ พิ ล ยู เ อส อิ ค วิ ตี้ (PRINCIPAL USEQ) ได้เ พิ่ม เติม ทัง้ นี้
นอกเหนือจากตลาดหุน้ สหรัฐฯ เรายังมองว่าตลาดหุน้ ยุโรปจะเป็ นอีกหนึ่งภูมภิ าคทีไ่ ด้รบั ประโยชน์จากการขยายตัวของเศรษฐกิจและสามารถสร้าง
ผลตอบแทนทีด่ ไี ด้ ทัง้ นี้เราคาดว่าธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะยังไม่รบี ปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ในปี 2022 นี้ ทัง้ นี้นักลงทุนทีส่ นใจลงทุนในตลาดหุน้
ยุโรปอาจศึกษาข้อมูลการลงทุนใน กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล ยูโรเปี้ ยน อิ ควิ ตี้ (PRINCIPAL EUEQ) เพิม่ เติม
นอกจากนี้แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจที่คาดว่าจะขยายตัวในอัตราที่น้อยลงอาจส่งผลให้ผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหุ้น
ปรับตัวลดลงกว่าช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามการลงทุนในตราสารทุนก็จะยังสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ในช่วงที่อตั รา
ดอกเบี้ยเป็ นขาขึน้ และสภาพคล่องในตลาดลดลงจากการลดขนาด Balance Sheet ของธนาคารกลาง ทัง้ นี้เพื่อหลีกเลี่ยงความผันผวนทีค่ าดว่าจะ
เกิดขึน้ ในปี 2022 เรามองว่าการลงทุนในหุน้ ขนาดใหญ่ พืน้ ฐานดี ทีม่ คี วามสามารถในการสร้างกระแสเงินสดอย่างสมํ่าเสมอจะให้ผลตอบแทนที่
ดีกว่าการลงทุนในหุ้นขนาดเล็กที่เน้นการเติบโตเป็ นหลัก ซึ่งนักลงทุนอาจพิจารณา กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล โกลบอล แบรนด์ (PRINCIPAL
GBRAND) เพิม่ เติมเพื่อเพิม่ โอกาสในการลงทุน
สําหรับนักลงทุนทีช่ ่นื ชอบการลงทุนแบบ Thematic Investment ทีม่ ุ่งเน้นการลงทุนระยะยาว เรามองกว่าหลังจากทีต่ ลาดได้รบั รูค้ วาม
เสีย่ งของการขึน้ อัตราดอกเบีย้ และการถอนสภาพคล่องของ Fed ไประยะหนึ่งแล้ว และโอกาสในการปรับตัวลงของตลาดหุน้ เริม่ จํากัด นักลงทุนอาจ
เข้าไปสะสมการลงทุนในหุ้มกลุ่ม Electric Vehicle (EV) เพิ่มเติมจากแนวโน้ มการใช้รถยนต์ไฟฟ้ าที่เพิ่มสูงขึ้น อย่างต่อ เนื่ อง โดยตัวเลขการ
คาดการณ์การใช้รถยนต์ในไฟฟ้ าทัวโลกในปี
่
2030 สะท้อนแนวโน้มการเติบโตของยอดขายรถยนต์ไฟฟ้ าสูงถึง 30% ต่อปี นอกจากนี้ Metaverse ก็
เป็ นอีกหนึ่งธีมการลงทุนทีน่ ่ าสนใจแม้ว่าเทคโนโลยีดงั กล่าวจะยังเป็ นเรื่องทีใ่ หม่มากในปั จจุบนั แต่ก็มแี นวโน้มการเติบโตที่ดใี นอนาคต ทัง้ นี้นัก
ลงทุนทีส่ นใจการลงทุนในทัง้ 2 ธีมการลงทุนอาจศึกษาการลงทุนใน กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล อิ นโนเวชั ่น (PRINCIPAL GINNO) เพิม่ เติม
เพื่อขยายโอกาสในการลงทุน
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ทัง้ นี้ตลาดหุน้ ไทยเองก็เป็ นอีกหนึ่งตลาดหุน้ ทีเ่ รามองว่ามีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนทีด่ ไี ด้เนื่องจากเป็ นตลาดทีม่ กั สร้างผลตอบแทน
สะท้อนการเติบโตของเศรษฐกิจได้เป็ นอย่างดี โดยในปี น้ีธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT) คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวทีร่ ะดับ 3.4% สูงกว่า
ตัวเลขในปี 2021 ที่ 0.9% ถึง 2.5% ทัง้ นี้อตั ราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยเมื่อเทียบกับปี ทผ่ี ่านมานัน้ สูงกว่าส่วนต่างประมาณการการขยายตัว
ของเศรษฐกิจทีป่ ระเมินไว้โดย IMF ค่อนข้างมาก โดย IMF คาดว่าเศรษฐกิจโลกในปี 2022 จะขยายตัวทีร่ ะดับ 4.9% ลดลง -1% จากการขยายตัว
ในปี 2021 ทีร่ ะดับ 5.9% โดยความแตกต่างของตัวเลขการขยายตัวของเศรษฐกิจเมื่อเทียบกับปี 2021 นัน้ สะท้อนว่าเศรษฐกิจไทยยังคงอยู่ในช่วง
ของการขยายตัวในขณะทีเ่ ศรษฐกิจโลกกําลังเข้าสู่ช่วงกลางของวัฎจักรเศรษฐกิจ (Mid-cycle) ทัง้ นี้นอกจากไทยแล้วเวียดนามก็ยงั เป็ นอีกประเทศ
หนึ่งทีป่ ระมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการขยายตัว โดย IMF ประเมินว่าเศรษฐกิจเวียดนามในปี 2022 จะขยายตัว
ได้ท่รี ะดับ 6.6% (นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ในตลาดประเมินไว้สูงกว่า 7%) สูงกว่าการเติบโตในปี 2021 ที่ 3.8% สะท้อนถึงการขยายตัว 2.8% เมื่อ
เทียบกับปี ก่อนหน้า ดังนัน้ เรามองว่าไทยและเวียดนามจะเป็ นอีก 2 ตลาดทีม่ คี วามน่ าสนใจและได้รบั ประโยชน์จากเศรษฐกิจทีย่ งั คงอยู่ในช่วงของ
การขยายตัว ทัง้ นี้นักลงทุนทีส่ นใจอาจพิจารณาเพิม่ สัดส่วนการลงทุนใน กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล เอ็นแฮนซ์ อิ ควิ ตี้ (PRINCIPAL EEF) สําหรับ
หุน้ ไทย และกองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เวียดนาม ไทย ออพพอร์ทนู ิ ตี้ (PRINCIPAL VTOPP) สําหรับหุน้ เวียดนาม

มุมมองเศรษฐกิ จโลก ไตรมาสแรกของปี 2022
อัตราเงิ นเฟ้ อที่ยงั คงเร่งตัวสูงขึ้นจากปัจจัยหลัก 3 ส่วนได้แก่
ส่วนแรก สภาวะขาดแคลนแรงงานในสหรัฐฯ ทีส่ ่วนหนึ่งเกิดจากนโยบายช่วยเหลือในช่วง COVID-19 ทีม่ ากพอทีจ่ ะทําให้ประชาชน
สามารถดํารงชีพอยู่ได้ โดยไม่ต้องรีบออกไปหางานทํา ในขณะเดียวกัน การเดินทางข้ามประเทศยังเป็ นไปอย่างยากลําบาก ทําให้การเคลื่อนตัว
ของแรงงานเป็ นไปได้ยาก ดังจะเห็นได้จากอัตราการว่างงานในสหรัฐตํ่ามาก ในขณะทีค่ วามต้องการสินค้าและบริการปรับตัวเพิม่ ขึน้ แล้วในปี 2021
ทําให้ผูป้ ระกอบการจะต้องเพิม่ ค่าจ้างแรงงานให้แก่พนักงาน เพื่อให้คนยอมกลับเข้ามาทํางาน เป็ นปั จจัยเอื้อให้ประชาชนสหรัฐฯมีกําลังซื้อสูงขึน้
ส่งผลให้อตั ราเงินเฟ้ อปรับตัวเพิม่ ขึน้
Inflation
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ส่ วนที่ 2 เป็ นเรื่องของ Supply chain disruption ซึ่ง เกิด จากการที่หลายกิจการปิ ด ตัวลงในช่วงที่เ กิดการปิ ด เมือง และเศรษฐกิจ
หยุดชะงักไป โดยในการจะรวบรวมกลุ่มผูผ้ ลิตให้กลับมาเทียบเท่าใกล้เคียงกับช่วงก่อนทีจ่ ะเปิ ดวิกฤติดงั กล่าว จะต้องใช้เวลาอย่างน้อยอีกครึง่ ปี เรา
มองว่าปั ญหานี้จะคลีค่ ลายไปช่วงไตรมาสที่ 3-4 ของปี 2022 นี้
ส่วนสุดท้าย คือราคานํ้ามันที่ยงั ทรงตัวอยู่ในระดับสูง จึงเป็ นปั จจัยกดดันให้ราคาสินค้าปรับตัวเพิม่ ขึน้
อย่างไรก็ดี ตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ออกมาอย่างแข็งแกร่งในปี 2021 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการระบาดของ COVID-19
สายพันธุ์ Omicron มิได้กระทบต่อเศรษฐกิจมากอย่างทีผ่ ่านมา ทัง้ นี้เนื่องมาจากการฉีดวัคซีนในสัดส่วนทีม่ ากขึน้ ซึ่งแม้การแพร่ระบาดจะเพิม่ ขึน้
แต่มไิ ด้ทาํ ให้การป่ วยหนักหรือเสียชีวติ มากเท่ากับในปี ก่อนๆ จึงมองว่าการปิ ดเมืองอย่างสิน้ เชิงน่าจะเป็ นไปได้ยาก
Vaccination
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ในสหรัฐฯ ด้วยอัตราเงินเฟ้ อทีเ่ ร่งตัวสูงขึน้ และสภาวะเศรษฐกิจทีเ่ ติบโตขึน้ อย่างแข็งแกร่ง ทําให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับเปลี่ยนท่าที
จากนโยบายผ่อนคลาย กลายเป็ นนโยบายตึงตัวอย่างเห็นได้ชดั ในช่วงต้นปี 2021 สหรัฐฯเองได้มกี ารลดดอกเบีย้ ลงมาจาก 1.75% เป็ น 0% เพื่อ
ลดผลกระทบของวิกฤติ โดยเมื่อวิกฤติผ่านไปแล้ว ด้วยนโยบายดอกเบี้ยตํ่า จะส่งผลให้ความเสีย่ งต่อระบบการเงินเพิม่ สูงขึน้ การขึน้ ดอกเบี้ย 3
ครัง้ ดัง ตลาดคาดในปี 2022 จึง มีค วามเป็ น ไปได้สูง ทัง้ นี้ เ รามองว่า ในปี 2023 น่ า จะขึ้น ดอกเบี้ย ได้อีก 3 ครัง้ และอีก 2 ครัง้ ในปี 2024 ส่ ว น
Quantitative Easing tapering น่ าจะจบลงในเดือนมีนาคม 2022 และตามด้วย Quantitative tightening จนทําให้เกิด Balance sheet run-off ใน
ไตรมาสที่ 4 ของปี 2022
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Periods

Aug'21
Sep'21 (meeting)
Oct'21
Nov'21 (meeting)
Dec'21 (meeting)
Jan'22 (meeting)
Feb'22
Mar'22 (meeting)
Apr'22 (meeting)
May'22
Jun'22 (meeting)
Jul'22 (meeting)
Aug'22
Sep'22 (meeting)
Oct'22
Nov'22 (meeting)
Dec'22 (meeting)
Total

Expectation

Beginning QE

Taper Rate

Ending QE

Ending B/S

B/S to GDP

(Jackson Hole Symposium)
(1) Begin reducing $15bn
(2) Reduce $15bn; announce increase
(3) Begin reducing $30bn
(4) Reduce $30bn
(5) Reduce final $30bn
st
1 rate hike 25bp
2nd rate hike 25bp
3rd rate hike 25bp

$120bn
$120bn
$120bn
$120bn
$105bn
$90bn
$60bn
$30bn
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$765bn

$15bn
$15bn
$30bn
$30bn
$30bn
$120bn

$120bn
$120bn
$120bn
$105bn
$90bn
$60bn
$30bn
$0bn
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
n.a.

$8,333bn
$8,453bn
$8,573bn
$8,678bn
$8,768bn
$8,828bn
$8,858bn
$8,858bn
$8,858bn
$8,858bn
$8,858bn
$8,858bn
$8,858bn
$8,858bn
$8,858bn
$8,858bn
$8,858bn
n.a.

36.6%
37.2%
37.7%
38.2%
38.6%
38.8%
39.0%
39.0%
39.0%
39.0%
39.0%
39.0%
39.0%
39.0%
39.0%
39.0%
39.0%

QE to B/S QE to GDP QE to Mcap
1.4%
1.4%
1.4%
1.4%
1.2%
1.0%
0.7%
0.3%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
8.9%

0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.4%
0.3%
0.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
3.4%

0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.1%
0.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
1.5%

Source: FOMC, as of 15 December 2021

แม้ว่าในปี 2021 ตลาดหุ้นสหรัฐฯจะปรับตัวเพิม่ ขึน้ อย่างมาก แต่เรายังมองว่าแม้การเติบโตในปี 2022 จะไม่ได้สูงเท่าปี ก่อนหน้า แต่ก็
ยังคงเป็ นตลาดทีน่ ่ าสนใจ โดยจะต้องเลือกกลุ่มทีม่ ไี ด้รบั อานิสงส์จากการเปิ ดเมืองและการฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งส่วนมากจะเน้นกลุ่มหุน้ คุณค่า
นอกจากนี้ตลาดทีน่ ่ าสนใจในปี น้ีจงึ น่ าจะเป็ นกลุ่มประเทศทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจาก COVID-19 อย่างมาก และการฟื้ นตัวเป็ นไปอย่างล่าช้า เช่นญี่ป่ ุน
และเอเชีย รวมไปถึงไทยด้วย

มุมมองการลงทุนตลาดไทย ไตรมาสแรกของปี 2022
เศรษฐกิจไทยในปี 2021 ฟื้ นตัวอย่างล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในภูมภิ าค สาเหตุหนึ่งเกิดจากการฉีดวัคซีนล่าช้า และเศรษฐกิจ
พึง่ พาการท่องเทีย่ วจากต่างประเทศค่อนข้างมาก ในช่วงปลายปี การฉีดวัคซีนในไทยก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและทําให้มแี นวโน้มการเปิ ดเมืองทีม่ าก
ขึ้น คาดว่าภาคการส่งออกและการท่องเที่ยวน่ าจะเริม่ ฟื้ นตัวในปี น้ี และบาทน่ าจะเริม่ กลับมาแข็งค่าได้ ขณะที่ธปท. ยังคงสงวนท่าทีในการขึ้น
ดอกเบีย้ เนื่องจากการฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจยังคงเปราะบาง และรัฐบาลยังคงมีความจําเป็ นจะต้องกูเ้ งินเพื่อประคองเศรษฐกิจค่อนข้างมาก ในขณะที่
การเมืองไทยยังคงต้องจับตามองว่าจะมีการเลือกตัง้ เกิดขึน้ ในปี น้หี รือไม่

ตราสารหนี้ ไทย: อัตราดอกเบีย้ ยังอยู่ในระดับตํา่
ในกลุ่มตลาดตราสารหนี้ยงั คงต้องจับตามองอย่างระมัดระวัง เนื่องจากการขึน้ ดอกเบี้ยส่งผลลบโดยตรงต่อผลตอบแทนตลาดตราสารหนี้
และในสภาวะดอกเบีย้ ทีต่ ่ํา จะทําให้มสี ่วนชดเชยความเสีย่ งจากการขึน้ ดอกเบีย้ ได้ลดลง ทําให้การลงทุนต้องเป็ นไปอย่างระมัดระวัง แต่ตราสารทีใ่ ห้
ผลตอบแทนทีด่ จี ะเป็ นพันธบัตรทีเ่ น้นป้ องกันความเสีย่ งจากเงินเฟ้ อ (Inflation linked note)
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กลยุทธ์การบริ หารกองทุนตราสารหนี้ ไทย บลจ.วางเป้ าหมาย Duration ของตราสารหนี้ในภาพรวมที่ Neutral (เทียบเท่าดัชนีอา้ งอิง หรือ
Benchmark) เพื่อจํากัดความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดตราสารหนี้ โดยตราสารหนี้ภาครัฐเน้นลงทุนในช่วงอายุ 3-5 ปี เนื่องจากให้อตั รา
ผลตอบแทนเทียบกับความเสีย่ งแล้วอยู่ในระดับทีเ่ หมาะสมต่อสถานการณ์ลงทุน ณ ปั จจุบนั เช่นเดียวกับตราสารหนี้ภาคเอกชนอายุ 3-5 ปี ทีใ่ ห้
Credit Spread ทีเ่ หมาะสมกว่าช่วงอายุอ่นื
ประเภทกองทุน
กลุ่มตราสารหนี้ระยะสัน้ (Short-Term Fixed Income)

กลุ่มตราสารหนี้ระยะกลาง (Mid-Term Fixed Income)

กองทุนแนะนํา
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เดลี่ อิ นคัม พลัส
Principal Daily Income Plus Fund (PRINCIPAL DPLUS)
Portfolio Duration 0-1 ปี
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล คอร์ ฟิ กซ์ อิ นคัม
Principal Core Fixed Income Fund (PRINCIPAL iFIXED)
Portfolio Duration เฉลีย่ ในกรอบ 1-4 ปี

ตราสารทุนไทย: รับอานิ สงค์บวกจากการเปิ ดประเทศ
กลยุทธ์การบริ หารกองทุนตราสารทุนไทย ในปี 2022 เศรษฐกิจไทยน่าจะเริม่ ฟื้ นตัวดีขน้ึ จากการฉีดวัคซีนทีเ่ พิม่ มากขึน้ ทําให้น่าจะเริม่ มี
การเปิ ดเมืองเพื่อรองรับการท่องเทีย่ วจากต่างชาติ ขณะเดียวกันด้วยราคานํ้ามันทีย่ งั อยู่ในระดับสูง ทําให้ตลาดหุน้ ไทยมีความน่ าสนใจเนื่องจาก
สัดส่วนหุน้ กลุ่มพลังงานมีค่อนข้างเยอะในตลาดหุน้ ไทย แม้การเติบโตของรายได้บริษทั จดทะเบียนจะเพิม่ ขึน้ ประมาณ 12% และคาดว่า SET index
จะให้ผลตอบแทนประมาณ 5% การเลือกลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรม น่ าจะช่วยเพิม่ ผลตอบแทนได้ดี ซึ่งในไตรมาสที่ 1 หุน้ กลุ่มธนาคาร และ
โทรคมนาคมยังคงมีความน่าสนใจ
กองทุนแนะนํา
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล อิ ควิ ตี้ ดิ วิเดนด์ อิ นคัม
Principal Equity Dividend Income Fund (PRINCIPAL iDIV)
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เอ็นแฮนซ์ อิ ควิ ตี้
Principal Enhanced Equity Fund (PRINCIPAL EEF)

นโยบายการลงทุน
กองทุนทีบ่ ริหารแบบ Active เน้นคัดสรรหุน้ เพื่อลงทุนด้วยวิธี Bottom-Up
โดยพยายามสร้างอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนให้เหนือกว่าดัชนี SET
Total Return Index โดยในพอร์ตจะถือหุน้ อยู่ประมาณ 30-50 ตัว
เป็ นกองทุนทีบ่ ริหารแบบ Active แต่มคี วามเหวีย่ งจากดัชนี SET Total
Return Index น้อยกว่ากองทุน PRINCIPAL iDIV เนื่องจากมีการกระจาย
การลงทุนมากกว่า โดยภาวะปกติพอร์ตจะถือหุน้ อยูป่ ระมาณ 70-80 ตัว
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ตราสารทุนต่างประเทศ: อัตราดอกเบีย้ ขาขึ้นพร้อมกับความผันผวนที่สูงขึ้น
เศรษฐกิจโลกโดยรวมจะยังสามารถเติบโตได้ต่อเนื่องแต่ดว้ ยอัตราทีช่ า้ ลงจากปี 2021 และคาดว่าการเติบโตในปี น้ีจะเป็ นการเติบโตทีจ่ ะ
กระจายออกมาจากกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว โดยเฉพาะทางฝั ง่ เอเชียทีม่ จี าํ นวนผูต้ ดิ เชื้อลดลงอย่างชัดเจน พร้อมทัง้ การฉีดวัคซีนทีก่ ระจายเป็ นวง
กว้างมากขึน้ และอัตราการเติบโตจะค่อยๆ เข้าสู่ระดับปกติ อย่างไรก็ดยี งั คงต้องจับตามองถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสและการกลาย
พันธุ์อย่างใกล้ชดิ ทางด้านธนาคารกลางหลักอย่าง FED และ ECB จะมีการใช้นโยบายการเงินทีเ่ ข้มงวดมากขึน้ ตามการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ และ
อัตราเงินเฟ้ อที่ปรับสูงขึ้นจาก Supply Disruption แต่สถานการณ์ การแพร่ระบาดและสายพันธ์ใหม่ของไวรัส COVID-19 จะส่งผลให้การปรับ
นโยบายการเงินให้เข้มงวดมากขึ้นจะเป็ นอย่างค่อยเป็ นค่อยไปและมีการสื่อสารที่ชดั เจนล่วงหน้ า ส่งผลให้การปรับเปลี่ยนนโยบายต่างๆ จะ
ใกล้เคียงกับความคาดการณ์ของตลาด ทางฝั ง่ นโยบายการคลังทีอ่ อกมากระตุ้นเศรษฐกิจยังมีต่อเนื่องเพื่อคอยกระตุ้นประคองภาคการบริโภคใน
ประเทศ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่รระบาดของไวรัส COVID-19 และการเปิ ดเศรษฐกิจของหลายประเทศจะยังไม่กลับเข้าสู่สภาวะปกติ และจะ
ค่อยๆลดลง เหลือนโยบายการลงทุนระยะยาวตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจในหลายประเทศ เช่น นโยบายการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐาน และนโยบาย
การลงทุนในพลังงานสะอาด จะยังมีเม็ดเงินลงทุนเข้ามาต่อเนื่อง
กองทุนแนะนํา
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้
Principal Global Opportunity Fund
(PRINCIPAL GOPP)
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล แบรนด์
Principal Global Brands Fund
(PRINCIPAL GBRAND)

กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล ยูเอส อิ ควิ ตี้
Principal US Equity Fund
(PRINCIPAL USEQ)
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล ยูโรเปี้ ยน อิ ควิ ตี้
Principal European Equity Fund
(PRINCIPAL EUEQ)

นโยบายการลงทุน
ก อ ง ทุ น ห ลั ก (Master Fund) คื อ Morgan Stanley Investment Funds Global
Opportunity Fund โดยเป็ นกองทุนทีม่ สี ไตล์การบริหารแบบ Active เน้นคัดสรรหุน้
ทัวโลกเพื
่
่อลงทุนด้วยวิธี Bottom-Up มุ่งเน้นการลงทุนในบริษทั ทีม่ อี ตั ราการเติบโต
สูงในระยะ 3-5 ปี ขา้ งหน้า ทีม่ ี Disruptive Technology หรือ สามารถรอดพ้นและได้
ประโยชน์ต่อการ Disrupt ในระยะยาวได้
กองทุ น หลั ก (Master Fund) คื อ Morgan Stanley Investment Funds - Global
Brands Fund โดยเป็ นกองทุนทีม่ สี ไตล์การบริหารแบบ Active มุ่งเน้นการลงทุนใน
หุน้ ของบริษทั ต่างๆ ในประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว ทัวโลก
่
โดยเน้นลงทุนในหุน้ ของบริษทั
ที่ป ระสบผลสํ า เร็ จ หรือ มีช่ือ เสีย งโดยพิจ ารณาจาก intangible assets (เช่ น มี
เครื่องหมายการค้าทีเ่ ป็ นทีร่ จู้ กั ทัวโลก
่
การเป็ นเจ้าของลิขสิทธิสิ์ นค้า หรือกลวิธกี าร
จัดจําหน่าย เป็ นต้น) ภายใต้ Branding ทีแ่ ข็งแกร่ง
การกระจายการลงทุนมากกว่า โดยภาวะปกติพอร์ตจะถือหุน้ อยูป่ ระมาณ 70-80 ตัว
กองทุนทีล่ งทุนในหน่วยลงทุนของ iShares Russell 1000 ETF เพื่อสร้างอัตรา
ผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนี Russell 1000 Total Return Index
กองทุนหลัก (Master Fund) คือ Principal Global Investors European Equity
Fund โดยเป็ นกองทุนทีม่ สี ไตล์การบริหารแบบ Active มุ่งเน้นการทํากําไรจากการง
ทุนในบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหุน้ ยุโรปในระยะกลางถึงยาว โดยการเฟ้ นหาหุน้
ทีม่ ศี กั ยภาพในการเติบโตทีส่ งู และมูลค่าตลาดอยู่ในระดับตํ่า
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กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เจแปนนิ ส อิ ควิ ตี้
Principal Japanese Equity Fund
(PRINCIPAL JEQ)
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เอเชีย แปซิ ฟิก ไดนามิ ก
อิ นคัม อิ ควิ ตี้
Principal Asia Pacific Dynamic Income Equity Fund

(PRINCIPAL APDI)
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล อิ นโนเวชั ่น
Principal Global Innovation Fund
(PRINCIPAL GINNO)
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เวียดนาม ไทย ออพพอร์ทูนิตี้
Principal Vietnam Thai Opportunity Fund
(PRINCIPAL VTOPP)

28 มกราคม 2022
กองทุนหลัก (Master Fund) คือ T. Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity
Fund โดยเป็ นกองทุนทีม่ สี ไตล์การบริหารแบบ Active มุ่งเน้นการลงทุนในหุน้
เติบโตระยะยาวในประเทศญีป่ ่ นุ แบบ All-Cap ในบริษทั ทีม่ ศี กั ยภาพในการแข่งขัน
ในอุตสาหกรรมสูง และผูบ้ ริหารทีม่ วี สิ ยั ทัศน์ในผลักดันการเติบโตมูลค่าบริษทั แก่ผู้
ถือหุน้
กองทุนหลัก (Master Fund) คือ Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund
โดยเป็ นกองทุนทีม่ สี ไตล์การบริหารแบบ Active มุ่งเน้นการลงทุนในหุน้ ภูมภิ าค
เอเชียแปซิฟิก (ไม่รวมญีป่ ่ นุ ) ทีม่ แี นวโน้มเติบโตสูง และ/หรือ ให้อตั ราผลตอบแทน
จากการลงทุน เช่น รายได้จากเงินปั นผล ในระดับสูงอย่างสมํ่าเสมอ
กองประเภท Fund of Funds ทีเ่ น้นการลงทุนใน Thematic ETF ทีค่ าดว่าจะได้รบั
ประโยชน์ของ Megatrend เช่นการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยี โครงสร้างประชากร
และค่านิยมทางสังคม โดยปั จจุบนั มีกองทุนมีการลงทุนในธีม Healthcare
Innovation, Robotics, Millennial Consumer, Electric Vehicle และ Metaverse
มุ่งเน้ นการลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เวียดนาม หรือหุ้นที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีม่ ธี ุรกิจหรือรายได้หลัก/บางส่วนมา
จากการประกอบธุรกิจในประเทศเวียดนาม ซึ่งคาดว่าจะมีศกั ยภาพในการเติบโต
จากการขยายตัวของเศรษฐกิจเวียดนามซึ่งคาดว่าจะมีศกั ยภาพในการเติบโตจาก
การขยายตัวของเศรษฐกิจเวียดนาม รวมถึงกองทุนรวม/กองทุน Exchange Traded
Fund (ETF) ทัง้ ในและ/หรือต่างประเทศทีม่ นี โยบายการลงทุนในหุน้ ทีจ่ ดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ประเทศเวียดนาม ด้วยวิธกี ารคัดสรรหุน้ แบบ Bottom-Up และ/หรือ
มีการลงทุนผ่าน ETFs เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพต่อการบริหารการลงทุนด้วย

ตราสารทางเลือก: ลุ้นผ่านพ้นจุดตํา่ สุด
การกลับมาเปิ ดเศรษฐกิจในประเทศไทยและเอเชียเต็มรูปแบบมากขึ้น และการเริม่ ต้นเปิ ดรับนักท่องเทีย่ วจากต่างประเทศอีกครัง้ เป็ น
ปั จจัยบวกสําคัญยิง่ ต่อแนวโน้มการฟื้ นตัวของกลุ่มกองทุนอสังหาริมทรัพย์และ REITs ทัง้ ในประเทศไทยและภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก ขณะเดียวกัน
ด้วยความที่ REITs ส่วนใหญ่มกี ระแสเงินสดทีม่ ั ่นคงจากรายได้ค่าเช่าและอัตราการกู้ยมื อยู่ในระดับตํ่า ทําให้อตั ราผลตอบแทนจากเงินปั นผลใน
ปั จจุบนั ของ REITs ไทยและสิงคโปร์อยู่ทร่ี ะดับเฉลี่ย 4-6% จึงทําให้ การลงทุนใน REITs มีความน่ าสนใจในการกระจายการลงทุนจากสินทรัพย์
เสีย่ งอื่น เช่น ตราสารทุน มาลงทุนในตราสารทางเลือก เพื่อลดความผันผวนของราคาหุน้ และมีโอกาสสร้างอัตราผลตอบแทนทีด่ ใี นระยะข้างหน้า

กลยุทธ์การบริ หารกองทุนตราสารทางเลือก บลจ. ให้ความสนใจ REITs ในกลุ่มทีไ่ ด้รบั ประโยชน์จากการเปิ ดเศรษฐกิจ อาทิ กลุ่มบริโภค

ในประเทศ (กลุ่ ม ค้า ปลีก ) กลุ่ ม ที่ร ายได้มีค วามมัน่ คงในสถานการณ์ COVID-19 (กลุ่ ม อุ ต สาหกรรม หรือ Industrial) และหลีก เลี่ย งหรือ
Underweight กลุ่ม Office ทีเ่ ผชิญภาวการณ์เข้ามาของ Supply ใหม่ กดดันต่ออุปสงค์และการเติบโตของค่าเช่าในอนาคต
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กองทุนแนะนํา
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล พร็อพเพอร์ตี้ อิ นคัม
Principal Property Income Fund (PRINCIPAL iPROP)

นโยบายการลงทุน
มุ่งเน้นการลงทุนใน REITs และ Infrastructure ทีใ่ ห้อตั รา
ผลตอบแทนจากเงินปั นผลในระดับสูงและสมํ่าเสมอในประเทศไทย
และสิงคโปร์เป็ นหลัก

กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อิ นฟราสตรัค
เจอร์ เฟล็กซ์ อิ นคัม
Principal Enhanced Property and Infrastructure Flex Income
Fund (PRINCIPAL iPROPEN)

มุ่งเน้นการลงทุนใน REITs และ Infrastructure ในประเทศแถบ
เอเชียแปซิฟิก อาทิ ออสเตรเลีย ญีป่ ่ ุน สิงคโปร์ ฮ่องกง และ
ประเทศไทย (สัดส่วนเฉลีย่ ประเทศ DM Asia 75% และประเทศ
ไทย 25% ซึง่ จะมีการกระจายการลงทุนทีม่ ากกว่ากองทุน
PRINCIPAL iPROP)

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) ดังนัน้ หากมี
ปั จจัยลบทีส่ ่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผูล้ งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก

1Q/2022 Principal Asset Allocation Recommendation
สัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม/ การจัดสรรเงิ นลงทุน
Mid-Term Fixed Income
Thai Equity
Foreign Equity
Alternative Assets
Expected return 3Y, average pa.
Volatility pa.
Return range
Downside Risk
VaR 95%
VaR 99%
Max drawdown
Number of day to recover
Average drawdown

Income

Balance

70%
7.50%
7.50%
15%
100%
4.42%
3.61%
0.81%-8.03%

40%
20%
20%
20%
100%
6.39%
7.67%
-1.28%-14.06%

-5.94%
-8.40%
-10.24%
61
-1.39%

-12.62%
-17.84%
-20.58%
76
-3.03%

Growth

Active Growth

Global Growth

50%
50%

30%
70%

100%

100%
8.90%
15.22%
-6.31%-24.12%

100%
9.33%
15.48%
-6.15%-24.82%

100%
9.87%
17.42%
-7.55%-27.29%

-25.03%
-35.40%
-34.31%
94
-5.89%

-25.47%
-36.02%
-33.95%
103
-6.05%

-28.65%
-40.52%
-33.70%
103
-5.95%
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Principal Asset Allocation Plan
Principal Asset Allocation Plan เป็ นบริการการแนะนํา การจัดพอร์ตการลงทุนแบบการกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ ต่างๆ (Asset
Allocation) ตามระดับความเสีย่ งในการลงทุนของผูล้ งทุน โดยเป็ นการพิจารณาและประเมินภาวะการลงทุน เพื่อการสร้างและปรับพอร์ตอย่างสมดุล
และอาจจะพิจารณาและ นําเสนอการปรับเปลีย่ นสัดส่วนการลงทุนหรือปรับพอร์ตลงทุนเป็ นรายไตรมาส เพื่อให้ม ั ่นใจได้ว่าพอร์ตการลงทุนมีการ
กระจาย ความเสีย่ งอย่างเหมาะสม และสอดรับกับภาวะการลงทุน เนื่องจากการเปลีย่ นแปลงของราคาทีเ่ ปลีย่ นไปตามภาวะตลาด ส่งผลให้สดั ส่วน
ของแต่ละสินทรัพย์ทล่ี งทุนมีการปรับเปลีย่ นไปจากสัดส่วนการลงทุนทีเ่ หมาะสม อาจทําให้พอร์ตการลงทุนมี ความเสีย่ งสูงหรือตํ่าไปกว่าทีค่ วรจะ
เป็ น เพื่อให้สดั ส่วนการลงทุน เข้าสู่สดั ส่วนการลงทุนทีเ่ หมาะสม
Principal Asset Allocation Plan เป็ นเพียงคําแนะนําของ บริษทั จัดการ ผูล้ งทุนอาจ ไม่ได้รบั ผลตอบแทนตามคาดหวัง ทัง้ นี้ ผูล้ งทุนควรทําความ
เข้าใจการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation) ตามคําแนะนําของสํานักงาน ก.ล.ต.
พอร์ตการลงทุนดังกล่าวเป็ นเพียงการประมาณการสัดส่วนการลงทุน ซึง่ สามารถเปลีย่ นแปลงได้เมื่อลงทุนจริง ขึน้ อยู่กบั สภาพตลาด การลงทุนและ
โอกาสการลงทุนในแต่ละขณะ ทัง้ นี้ ประมาณการ ผลตอบแทนไม่ใช่การรับประกันหรือยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต
ผูล้ งทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงือ่ นไข ผลตอบแทน และความเสีย่ งก่อนตัดสินใจลงทุน
คําอธิ บายของพอร์ตการลงทุน Principal Asset Allocation Plan
คํานิ ยามของกลุม่ ตราสารหนี้
กลุ่มตราสารหนี้ระยะกลาง Mid-Term Fixed Income คือ กองทุนรวมตราสารหนี้ทวไป
ั ่ เน้นลงทุนในตราสารหนี้ระยะกลาง มี Portfolio
Duration โดยเฉลีย่ อยู่ประมาณ 1 - 3 ปี
คําอธิ บายประกอบ 5 Asset Allocation Model พอร์ตลงทุนแนะนํา
•
•
•
•

สําหรับผูล้ งทุนทีม่ รี ะดับความเสีย่ ง “ตํ่า” และ “ปานกลางค่อนข้างตํ่า” แนะนําให้ท่านเลือกลงทุนในกองทุนตราสารหนี้
สําหรับผูล้ งทุนทีม่ รี ะดับความเสีย่ ง “ปานกลางค่อนข้างสูง” แนะนําพอร์ตการลงทุน “Income”
สําหรับผูล้ งทุนทีม่ รี ะดับความเสีย่ ง “สูง” ท่านสามารถลงทุนในพอร์ตการลงทุน “Income” และ “Balance”
สําหรับผูล้ งทุนทีม่ รี ะดับความเสีย่ ง “สูงมาก” ท่านสามารถลงทุนในพอร์ตการลงทุน “Income”, “Balance”, “Growth”, “Active Growth”,
“Global Equity”

ทัง้ นี้ หากท่านผูล้ งทุนมีความประสงค์จะลงทุนในพอร์ตลงทุนทีม่ รี ะดับความเสีย่ งสูงกว่าระดับความเสีย่ งการลงทุนของท่าน ท่านจะต้อง “ยืนยัน”
รับทราบความเสีย่ งของพอร์ตลงทุนทีท่ ่านได้เลือกลงทุน
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คําอธิ บายประกอบ Expected Return และ Return Volatility (ความผันผวนของอัตราผลตอบแทนคาดการณ์ในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า)
Expected Return และ Return Volatility หมายถึง อัตราผลตอบแทนและค่าความเสีย่ งคาดการณ์เฉลีย่ ต่อปี สําหรับการลงทุนในระยะ 3 ปี ขา้ งหน้า
ซึง่ มาจากการศึกษาข้อมูล ในอดีตย้อนหลังเป็ นฐานในการคํานวณ ดังนัน้ ชุดข้อมูลดังกล่าว จึงมิได้ยนื ยันถึงอัตราผลตอบแทนทีจ่ ะเกิดขึน้ จริงใน
อนาคต
Expected Return และ Return Volatility คํานวณมาจาก อัตราผลตอบแทนและค่าความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ จริงในอดีตของตราสารทุนไทย ตราสารทุน
ต่างประเทศ และการลงทุนทางเลือกในกองทุนอสังหาริมทรัพย์และ REITs ผ่านดัชนีทใ่ี ช้เป็ นตัวแทนแต่ละสินทรัพย์ ข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี (ตัง้ แต่
ธันวาคม 2554 ถึง ธันวาคม 2564) ขณะทีต่ ราสารหนี้ไทย คํานวณมาจาก แนวโน้มอัตราผลตอบแทนจากเส้นอัตราผลตอบแทนของตลาดตราสาร
หนี้ หรือ Bond Yield Curve
ดัชนีทใ่ี ช้ในการคํานวณอัตราผลตอบแทนในอดีตของแต่ละ สินทรัพย์ ได้แก่
•
•
•
•

ตราสารทุนไทย - ดัชนี SET Total Return Index
ตราสารทุนต่างประเทศ - ดัชนี MSCI ACWI Total Return Index
ตราสารหนี้ - ดัชนี GovBond 1-3Yrs NTR Index (50%) + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index (25%) +
Avg12MFixed(BBLc,KBANK,SCB) (25%)
การลงทุนทางเลือกในกองทุนอสังหาริมทรัพย์และ REITs - ดัชนี SET PF&REIT Total Return Index (50%) + ดัชนี FTSE ST Real
Estate Investment Trusts Total Return Index (50%)

คําเตือน
• ผูล้ งทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเสีย่ งก่อนตัดสินใจลงทุน
• กองทุน PRINCIPAL GOPP กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในอเมริกาเหนือ ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสีย่ งของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
• กองทุน PRINCIPAL GBRAND กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสีย่ งของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย/ กองทุนหลักมีการลงทุนกระจุกตัวใน
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคทีจ่ ําเป็ น (Consumer Staples Sector) ซึ่งมีความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงของราคาสินค้า การ เปลีย่ นแปลงของความต้องการของผูบ้ ริโภค หรือกฎระเบียบของภาครัฐ และ มีการกระจุกตัวใน
กลุ่มเทคโนโลยี(Information Technology Sector) ซึ่งมี ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค และความล้าสมัยของสินค้า ดังนัน้ หากมีปัจจัยลบทีส่ ่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าวผู้ลงทุนอาจ สูญเสีย
เงินลงทุนจํานวนมาก และอาจมีความเสีย่ งและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั ่วไปที่มกี ารกระจายหลายอุตสาหกรรม
• กองทุน PRINCIPAL USEQ กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสีย่ งของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
• กองทุน PRINCIPAL EUEQ กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศอังกฤษ ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสีย่ งของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
• กองทุน PRINCIPAL JEQ กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศญี่ป่ ุน ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสีย่ งของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
• กองทุน PRINCIPAL APDI กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในฮ่องกง ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสีย่ งของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
• กองทุน PRINCIPAL GINNO กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกาและญี่ป่ ุน ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสีย่ งของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
• กองทุน PRINCIPAL VTOPP กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศเวียดนามและไทย ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสีย่ งของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
• กองทุน PRINCIPAL iPROPEN เนื่องจากกองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ/หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์(REITs) และ/หรือกองทุนรวม โครงสร้างพืน้ ฐาน ซึ่งกองทุน
ดังกล่าวมีความเสีย่ งในลักษณะเดียวกับการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพืน้ ฐานโดยตรง เช่น ความเสีย่ งจาก ความผันแปรของค่าเช่าและอัตราการเช่า การเพิม่ ขึน้ ของภาษีทรัพย์สนิ การเปลีย่ นแปลง
ของกฎหมายหรือกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง ความเสีย่ งด้านสิง่ แวดล้อม ความเสีย่ งจากภัยธรรมชาติค่าเสื่อมราคาของอาคารเมื่อเวลาผ่านไป และการเพิม่ ขึน้ ของอัตราดอกเบี้ย เป็ นต้น รวมถึงความเสีย่ งจากการกระจุกตัว
อาจทําให้มคี วามผันผวนมากกว่าการลงทุนทีก่ ระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม
• กองทุน PRINCIPAL iPROPEN ลงทุนกระจุกตัวในประเทศแถบเอเชีย ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสีย่ งของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
• กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ ผูล้ งทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รบั กําไรจากอัตราแลกเปลีย่ น/หรือได้รบั เงินคืนตํ่ากว่าเงินทุนเริม่ แรกได้/บริษทั จัดการใช้สญ
ั ญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็ นเครื่องมือในการป้ องกันความ
เสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ นของกองทุน (Hedging) ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน
• ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
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