พฤศจิกายน 2565

ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลงของดัชนี หลัก

คาดการณ์ ตลาดหุ้นเวียดนามถูกกดดันจากการจับกุม ผู้บริหารของ
บริษทั นอกตลาดหลักทรัพย์และการขึน้ อัตราดอกเบีย้ ของธนาคารกลาง
เวียดนาม ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นตาม
แนวโน้มการขึน้ อัตราดอกเบีย้

ตลาดหุ้นสหรัฐ ฯ : ดัช นี S&P500 ปรับเพิ่ม ขึ้น +7.99% ในเดือน
ต.ค. 2565 แต่ยงั คงปรับลงถึง -18.76% YTD ตลาดสามารถปรับตัวขึน้
ได้ระยะสัน้ ในเดือนทีผ่ ่านมา แม้เงินเฟ้ อยังอยู่ในระดับสูงซึง่ กดดันให้เฟ
ดต้องขึน้ ดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง โดยเงินเฟ้ อ CPI และ Core CPI ของ
สหรัฐในเดือน ก.ย. 2565 เติบโตที่ 8.2% และ 6.6% YoY ตามลาดับ
ซึง่ ยังคงปรับขึน้ มากกว่าตลาดคาด โดยการปรับขึน้ ของ Core CPI เป็ น
การเติบโตสูงทีส่ ุดในรอบ 40 ปี ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจาก ค่าที่อยู่อาศัย
ค่าบริการทางการแพทย์ และค่าโดยสารของสายการบิน อย่างไรก็ตาม
สหรัฐประกาศ GDP Q3 2565 ขยายตัว 2.6% YoY สูงกว่าตลาดคาด
เล็ก น้ อ ย เนื่ อ งจากสหรัฐฯ ส่ ง ออกน้ า มัน และก๊ า ซธรรมชาติใ ห้กับ
ยูเครนมากขึน้ ขณะที่การใช้จ่ายของผู้บริโภคและภาคธุรกิจ ซึ่งถือว่า
เป็ นส่วนที่สาคัญต่อการเติบโตของเศรษฐกิจเริ่มมีสญ
ั ญาณชะลอตัว
เนื่องจากได้รบั ความกดดันจากเงินเฟ้ อที่สูง นอกจากนี้ตลาดแรงงาน
สหรัฐฯ ยัง คงแข็ง แกร่ ง โดยอัต ราการว่ า งงานอยู่ในระดับต่ ามากที่
3.5% ในเดือน ก.ย. 2565 ขณะทีร่ ายได้ต่อชัวโมงในเฉลี
่
่ยปรับเพิม่ ขึน้
0.3%

ตลาดหุ้นยุ โรป : ดัช นี STOXX Europe 600 ปรับขึ้น +6.28% ใน
หมายเหตุ *: เป็ นการแสดงการเปลีย่ นแปลงของยีลด์ ไม่ใช่ผลตอบแทน
Source: Bloomberg as of 31 ตุลาคม 2565

ภาพรวมการลงทุนในเดือนตุลาคม 2565
ภาพรวมตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นโดดเด่นในช่วงครึ่งแรก
ของเดือนตุลาคม 2565
ตลาดหุน้ ทัวโลกส
่
าหรับเดือน ต.ค. 2565 ยังคงมีความผันผวน นาโดย
ความกังวลด้านการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ ของเฟดและธนาคารกลางใน
หลายประเทศทัวโลกเพื
่
่อยับยัง้ อัตราเงินเฟ้ อทีย่ งั อยู่ในระดับสูง อย่างไร
ก็ดี ตลาดหุน้ ฝั ง่ สหรัฐฯ และยุโรปปิ ดบวกหลังปิ ดปรับตัวลงต่อเนื่องสอง
เดือนก่อนหน้า (หลัง S&P 500 แตะระดับต่าสุดในรอบเกือบสองปี ช่วง
กลางเดือน ต.ค. 2565 หลังการเปิ ดเผย Fed Minutes และอัตราเงิน
เฟ้ อทีย่ งั คงอยู่ในระดับสูง) ขณะทีต่ ลาดหุน้ จีนถูกกดดันจากความกังวล
ด้านนโยบายของประเทศหลังการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิว นิ สต์
ตลาดหุน้ ไทยปิ ดบวกจากงบการเงินไตรมาส 3 ทีท่ ยอยออกมาดีกว่า

เดือน ต.ค. 2565 แต่ยงั คงปรับลดลง -15.50% YTD โดยตลาดหุน้ ยุโรป
สามารถฟื้ นตัวได้แม้ ECB ยังมีท่าทีใช้นโยบายการเงินตึงตัว โดย ECB
มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% เป็ นครัง้ ที่ 2 ติดต่อกันตามตลาด
คาด ส่งผลให้อตั ราดอกเบีย้ ปรับสู่ระดับ 1.5% สูงสุดในรอบมากกว่า 10
ปี อย่างไรก็ตามนางคริสเตียน ลาการ์ด ประธาน ECB ส่งสัญญาณ
ความกัง วลต่ อ การเติบ โตของเศรษฐกิจ ในยู โ รโซน แต่ ECB ยัง มี
แนวโน้ ม ปรับ ขึ้น อัตราดอกเบี้ยต่ อ ในการประชุม ครัง้ ถัด ไปเพื่อที่จะ
ควบคุมเงินเฟ้ อให้กลับมาอยู่ในระดับปกติ อีกทัง้ ในส่วนของการปรับลด
ขนาดงบดุล (QT) ECB ชีจ้ ะเริม่ หารือเรื่องนี้ในช่วงเดือน ธ.ค. 2565 ใน
ด้ า นของข้อ มู ล ทางเศรษฐกิ จ ดัช นี PMI ของ Eurozone ยัง แสดง
สัญญาณของเศรษฐกิจถดถอย โดยในเดือน ต.ค. 2565 Composite
PMI ปรับลดลงมาทีร่ ะดับ 47.1 และ Manufacturing PMI ปรับตัวลงที่
46.6 และ Services PMI ปรับ ลดลงที่ 48.2 นอกจากนี้ ภ าวะความ
ขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนซึง่ สามารถก่อให้เกิดวิกฤตพลังงานใน
ยุโรป ยังเป็ นหนึ่งในปั จจัยสาคัญทีต่ ้องจับตามองในช่วงทีเ่ หลือของปี
เนื่องจากราคาก๊าซที่ยุโรปต้องจ่ายในปั จจุบนั ยังคงอยู่ในระดับสูงกว่า
ราคาเฉลีย่ ในปี 2564

พฤศจิกายน 2565
ตลาดหุ้นจีน: ดัชนี CSI 300 และดัชนี HANG SENG ปรับตัวลง - (SBV) ทาการปรับขึน้ อัตราดอกเบี้ยอีก 1% ซึ่งปรับขึน้ เร็วกว่าทีต่ ลาด
7.78% กับ -14.72% ตามลาดับ ในเดือน ต.ค. 2565 และปรับตัวลดลง
ถึง -28.98% กับ -37.23% ตามลาดับตัง้ แต่ตน้ ปี โดยในเดือนทีผ่ ่านมา
ตลาดหุ้น ถู ก กดดัน หลัง จากที่มีก ารเปิ ด เผยผู้บ ริห ารชุ ด ใหม่ ของ
ประธานาธิบดี สี จิน้ ผิง สมัยที่ 3 ซึง่ ล้วนแล้วแต่เป็ นคนใกล้ชดิ สี จิน้ ผิง
ดังนัน้ นโยบาย Zero Covid และความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับจีนมี
แนวโน้มดาเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง สร้างความกังวลให้แก่นักลงทุน
และผู้ประกอบธุรกิจทัวโลก
่
โดยยอดผู้ติดเชื้อโควิทของจีนยังคงเพิ่ม
สูงขึน้ ล่าสุดมีการประกาศมาตรการล็อกดาวน์รอบใหม่ครอบคลุมตัง้ แต่
เมืองอู่ฮนไปจนถึ
ั่
งเส้นทางอุตสาหกรรมของจีนบนชายฝั ง่ ตะวันออก
ในขณะทีต่ วั เลขเศรษฐกิจทีป่ ระกาศออกมาภาพรวมยังคงอ่อนแอ เห็น
ได้จากดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต เดือน ต.ค. 2565
อยู่ท่ี 49.2 ต่ากว่าระดับ 50 แสดงให้เห็นว่าภาคการผลิตจีนอยู่ในภาวะ
หดตัว และเป็ นการหดตัวติดต่อกันเดือนที่ 3 ทัง้ นี้ GDP ไตรมาส 3 ปี
2565 ขยายตัว 3.9%YoY ดีกว่าที่ตลาดคาด แต่ยงั ต่ ากว่าเป้ าหมายที่
รัฐบาลจีนกาหนดไว้ท่ี 5.5% ส่วนใหญ่มาจากการใช้จ่ายภาครัฐ ขณะที่
ตัวเลขค้าปลีกของจีนยังคงอ่อนแอ

ตลาดหุ้นไทย: SET Index ปรับตัวขึน้ +1.21% ในเดือน ต.ค. 2565
และลดลง -2.95% YTD โดยการปรับตัวขึน้ ในเดือนนี้ คาดว่าเป็ นการ
ปรับตัวตามตลาดสหรัฐฯ และจากการทยอยประกาศงบการเงินไตรมาส
3 ที่ออกมาดีกว่าคาดการณ์ รวมทัง้ การที่นักลงทุนต่างชาติกลับมามี
สถานะซื้อสุทธิ (เดือน ก.ย. 2565 ทีผ่ ่านมาขายสุทธิ) โดยอุตสาหกรรม
หุน้ กลุ่มค้าปลีกปรับตัวโดดเด่นเกือบ 5% ในเดือนนี้ จากความคาดหวัง
รัฐบาลออกมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี น้ี สาหรับยอด
ส่งออกของประเทศไทยเดือน ก.ย. 2565 เพิม่ ขึน้ +7.8%YoY ขยายตัว
ต่อเนื่อง 19 เดือน นาโดยกลุ่มอุตสาหกกรมสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และ
เกษตร ขณะที่จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ม.ค. - 30
ต.ค. 2565 อยู่ท่ปี ระมาณ 7.6 ล้านคน วิง่ เข้าใกล้เป้ าหมายของ การ
ท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (ททท.) ทัง้ ปี ท่ี 10 ล้านคน

ตลาดหุ้น เวี ย ดนาม: VN Index ปรับ ตัว ลดลง -9.20% ในเดือน
ต.ค. 2565 และลดลง -31.39% YTD โดยตลาดถูกกดดันจากกรณีการ
จับกุมประธานบริษัทของ Van Thinh Phat และการสืบสวนต่อไปใน
เรื่องการฉ้อโกงทางการเงินทีเ่ กี่ยวกับการออกหุน้ กู้ของบริษัทในอดีต
และต่อเนื่องไปยังธนาคาร Saigon Commercial Banks (SCB) ซึ่งเป็ น
ธนาคารเอกชน (นอกตลาดหลักทรัพย์) ที่อาจมีความเชื่อมโยงทาง
ธุรกรรมกับบริษทั (เป็ นบริษทั นอกตลาดหลักทรัพย์ทงั ้ คู่) ซึ่งตลาดหุน้
กังวลการขยายผลทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อบริษทั จดทะเบียนฯและระบบ
การเงินการธนาคาร ขณะที่ช่วงปลายเดือน ธนาคารกลางเวียดนาม

คาดการณ์ (เป็ นครัง้ ที่สองของปี น้ี) ซึ่งคาดว่าเพื่อตอบรับกับดอลลาร์
สหรัฐ และอัต ราเงิ น เฟ้ อของประเทศที่ เ พิ่ม สู ง ขึ้น (อัต ราเงิน เฟ้ อ
+4.3%YoY ในเดือน ต.ค. 2565) อย่างไรก็ดี ตัวเลขเศรษฐกิจสาหรับ
เดือน ต.ค. 2565 ยังอยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง เช่น ยอดค้าปลีกเติบโต
17.1%YoY และการลงทุ น ตรงจากต่ า งประเทศ ( FDI) เพิ่ ม ขึ้ น
8.1%YoY

ตราสารหนี้ : อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุ 10 ปี ณ
สิน้ เดือน ต.ค. 2565 ปรับขึน้ ทีป่ ระมาณ 4.1% หลังเงินเฟ้ อสหรัฐยังทรง
ตัวอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้เฟดยังคงท่าทีใช้นโยบายการเงินทีเ่ ข้มงวด
ซึ่ง อาจท าให้ Terminal rate (การขึ้น อัต ราดอกเบี้ย ไปสิ้น สุ ด ) สูงขึ้น
และอยู่ยาวนานขึน้ เพื่อทีจ่ ะให้เฟดเห็นหลักฐานว่าเงินเฟ้ อกาลังปรับตัว
ลงอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย
อายุ 10 ปี ทรงตัวที่ 3.1% หลังธนาคารแห่งประเทศไทยระบุการขึ้น
อัตราดอกเบีย้ แบบค่อยเป็ นค่อยไปยังเป็ น นโยบายทีเ่ หมาะสมในภาวะ
ปั จจุบนั เพื่อทีจ่ ะสนับสนุนการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ

ตราสารทางเลือก
REITs: ในเดือน ต.ค. 2565 ดัชนี Global REITs รีบาวน์ปรับเพิม่ ขึน้
+3.90% ล้อ ตามกับทิศ ทางตลาดหุ้นสหรัฐฯ Singapore REITs ปรับ
ลดลง -5.50% ซึ่งมากกว่าการปรับตัวลงของดัชนีต ลาดหุ้น สิง ค์โ ปร์
The Straits Times Index (STI) จากทิศทางการขึน้ ดอกเบี้ยทีต่ ่อเนื่อง
ของเฟด Thai Property Fund & REITs ปรับลดลง -1.63% สวนทาง
SET Index ซึ่งมีการปรับตัวลงนาโดย IMPACT ซึ่งมีความกังวลด้าน
การแข่งขันจากศูนย์ประชุมแห่งชาติสิรกิ ิตต์ท่กี ลับมาเปิ ดในวันที่ 12
ก.ย. 2565 ขณะทีผ่ ลตอบแทน YTD ของทัง้ 3 ตลาดยังคงติดลบ YTD
จากการขึน้ ดอกเบี้ยของเฟดและธนาคารกลางหลายประเทศทัวโลกซึ
่
ง่
ส่งผลทาให้ Yield Spread (ผลต่างอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลและ
ปั นผล) ปรับตัวแคบลง

ทองคา: ราคาทองคา spot ปรับตัวลง -1.63% ในเดือน ต.ค. 2565
และ -10.7% ตัง้ แต่ต้นปี จากการแข็งค่าของค่าเงินดอลล่าร์ และการ
เพิ่ม ขึ้น ของ Real Yield (อัต ราดอกเบี้ย ที่แ ท้จ ริง ) หลัง จาก Fed มี
แนวโน้มดาเนินนโยบายทางการเงินตึงตัวต่อ ทัง้ นี้จากสถานการณ์ทาง
การเมืองทีม่ คี วามไม่แน่ นอนสูง ประกอบกับ ความกังวลเกี่ยวกับภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยในหลายประเทศ คาดจะเป็ นแรงหนุ นราคาทองคาใน
อนาคตซึง่ ถือเป็ นสินทรัพย์ปลอดภัย

พฤศจิกายน 2565
มุมมองการลงทุนเดือนพฤศจิ กายน 2565
ตลาดการลงทุ น โดยรวมน่ า จะยัง คงผัน ผวนจากการปรับ ขึ้น อัต รา
ดอกเบี้ยของธนาคารกลางหลายประเทศทัวโลกที
่
่ส่งผลการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจ ล่าสุดเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 0.75% ในการ
ประชุมวันที่ 2 พ.ย. 2565 ซึ่งเป็ นครัง้ ที่ 4 ติดต่อกัน และเป็ นไปตาม
คาด แต่นายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ส่งสัญญาณเพิม่ เติมว่าอัตรา
ดอกเบี้ ย ที่ ร ะดับ สู ง สุ ด อาจจะสู ง กว่ า ระดับ ที่ เ จ้ า หน้ า ที่ เ ฟดเคย
คาดการณ์ใน Fed dot plot ของการประชุมเดือน ก.ย. 2565 โดยตลาด
หุ้นสหรัฐฯ อาจยังมีความผันผวนต่อเนื่องจากการเลือกตัง้ กลางเทอม
ของสหรัฐฯ หรือ Midterm Election ทีม่ ผี ลต่อนโยบายการคลัง ขณะที่
ทางตลาดหุ้ น ประเทศจี น มี ป รับ ตั ว เพิ่ ม ขึ้น จากการที่ นั ก ลงทุ น มี
ความหวังการผ่อนคลายนโยบาย Zero Covid และเปิ ดประเทศมากขึน้
แต่รฐั บาลจีนยังคงปฏิเสธข่าวลือดังกล่าว แต่หากมีการผ่อนคลายโน
บายจริง จะส่งผลทางบวกอย่างมีนัยต่อตลาดหุ้นจีนและเป็ นผลบวกต่อ
ตลาดหุ้ น ทัว่ โลก ส าหรับ ทิศ ทางราคาน้ า มัน ที่มีผ ลต่ อ เงิน เฟ้ อ นั น้
ประเด็นทีต่ ้องจับตาดูคอื มาตราการกาหนดเพดานราคาน้ ามันทีข่ นส่ง
ทางทะเลจากรัสเซียของกลุ่ม G7 (กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชัน้ นาของ
โลก 7 ประเทศ) และการตอบโต้ของรัสเซียด้านการผลิต

กลยุทธ์การลงทุน
ทาง บลจ.พรินซิเพิล ยังคงมีมุมมองการลงทุนแบบระมัดระวังสาหรับ
ไตรมาส 4 ปี 2565 จากความผันผวนและแรงกดดันจากปั จจัยมหภาค
ทัง้ ในส่ วนเงินเฟ้ อ การปรับ ขึ้น อัต ราดอกเบี้ย และการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโดยรวม โดยยังแนะนานักลงทุน
• มุ่งเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ทเ่ี ป็ น Quality Growth
หรือสินทรัพย์ทม่ี กี ารเติบโตในระดับปานกลางแต่มคี วามมั ่น
คงของธุรกิจและรายได้เพื่อรองรับความเสีย่ งหรือความ
ผันผวนจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ
• เลือกลงทุนในสินทรัพย์ประเภททีม่ คี วามผันผวนต่า
บริษทั ขนาดใหญ่หรือมีขนาดมูลค่าตลาดสูง
• Asset allocation ส ร้ า ง พ อ ร์ ต ก า ร ล ง ทุ น ที่ เ ห ม า ะ ส ม โ ด ย
กระจายการลงทุ น ไปในหลากหลายสิ น ทรั พ ย์ แ ละประเทศ
เพื่อ สร้า งพอร์ ต การลงทุ น ที่ช่ ว ยควบคุ ม ความเสี่ย งและรับ ผล
ตอบแทนทีเ่ หมาะสม

กองทุนแนะนา
โดยภาพรวมการลงทุ น ในระยะย 3-6 เดื อ น กองทุ น ที่ แ นะน า
มี 3 กองทุนได้แก่
กองทุ น แรก คื อ กองทุ น เปิ ดพริ น ซิ เ พิ ล โกลบอล อิ ค วิ ตี้ ESG
(PRINCIPAL GESG) ลง ทุ น ผ่ า นก อ ง ทุ น Schroder International
Selection Fund Global Sustainable Growth ที่ เ น้ น ล ง ทุ น ใ น หุ้ น
คุณภาพหรือบริษัทขนาดใหญ่ ทวโลกที
ั่
่ให้ความสาคัญกับผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสียทุกภาคส่วน และสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกในมุมกว้าง มี
ธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม (หรือทีเ่ รียกว่า
ESG) เพื่อการเติบโตของบริษัทและกาไรอย่างยั ่งยืนในอนาคต โดย
การปรับตัวลงของตลาดหุน้ ทัวโลกถื
่
อเป็ นโอกาสในการทยอยซื้อสะสม
เพื่อการลงทุนในระยะยาว
กองทุนที่สอง คือ กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล เอเชีย แปซิ ฟิก ไดนามิ ก
อิ น คัม อิ ค วิ ตี้ (PRINCIPAL APDI) จะลงทุ น ผ่ า น Master Fund ชื่ อ
Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ซึง่ เป็ นกองทุนทีล่ งทุน
ในหุน้ คุณภาพขนาดใหญ่กระจายตัว ในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก (ไม่รวม
ญี่ป่ ุน) มุ่งเน้ นบริษัทที่มีทิศทางการเติบโตตาม Megatrend ของโลก
โดยกองทุนจะมีสดั ส่วนน้ าหนักการลงทุนในหุน้ จีนแผ่นดินใหญ่และจีน
ในฮ่องกง รวมกันประมาณ 30% ซึ่งเปิ ดโอกาสรับผลตอบในระยะสัน้
แทนหากนโยบาย Zero Covid มีการผ่อนคลายในอนาคต
กองทุนที่ สาม คือ กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล โกลบอล อิ นฟราสตรัค
เจอร์ อิ ค วิ ตี้ (PRINCIPAL GIF) ซึ่ ง ลงทุ น ในกองทุ น หลัก Lazard
Global Listed Infrastructure Equity Fund เน้ น ลงทุ น ในโครงสร้ า ง
พืน้ ฐานทัวโลก
่
มุ่งเน้นในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว โดยให้คานิยามของ
โครงสร้ า งพื้น ฐานที่ เ ข้ า ลงทุ น ว่ า Preferred Infrastructure ซึ่ ง จะมี
ลักษณะกิจการหรือสินทรัพย์ทม่ี คี วามผูกขาด โครงสร้างรายได้มสี ญ
ั ญา
ปรับขึน้ ตามอัตราเงินเฟ้ อ มีอายุสนิ ทรัพย์ยาวนานและมีความเสีย่ งต่อ
กฎระเบียบและการเมืองต่า ส่งผลให้ธุรกิจมีรายได้และกาไรทีส่ ม่าเสมอ
ล่าสุดมีสดั ส่วนน้ าหนักการลงทุนในหุน้ ยุโรปประมาณ 47.5% ซึ่งน่ าจะ
ได้อานิสงค์จากแนวโน้มอัตราเงินเฟ้ อของยุโรปทีส่ งู ขึน้ ต่อเนื่อง
หมายเหตุ: กองทุน ทัง้ 3 กอง มี regional/country concentration risk ค่อนข้างสูง
จึ งแนะน าให้มีก ารจากัด น้า หนักการลงทุน และมี การกระจายการลงทุน ในพอร์ต
ลงทุนอย่างเพียงพอ

พฤศจิกายน 2565
ส า ห รั บ ใ น ร ะ ย ะ สั้ น ก า ร ก ลั บ ม า เ ปิ ด ป ร ะ เ ท ศ ม า ก ขึ ้ น จ ะ
กองทุนแนะนาแบบจับจังหวะทากาไร มี 4 กองทุน (กองทุนจีน
ส่งผลบวกโดยตรงต่อตลาดหุน้ โดยรวมของจีน
และกองทุนไทย อย่างละ 2 กอง) ได้แก่
• กองทุ น เปิ ดพริ น ซิ เ พิ ล ไชน่ า เทคโนโลยี (PRINCIPAL
้
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิตี (PRINCIPAL CHEQ), กองทุน CHTECH) จะเน้นลงทุนบริษัทที่มีการดาเนินธุรกิจในประเทศจีนที่ทา
เปิ ดพรินซิเพิล ไชน่า เทคโนโลยี (PRINCIPAL CHTECH), กองทุน ธุรกิจเกี่ ยวข้องกับเทคโนโลยี (เป็ นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับที่
เปิ ดพริ น ซิ เ พิ ล ไทย ไดนามิ ก อิ น คั ม อิ ค วิ ตี้ (PRINCIPAL TDIF) 14) ซึ่ง กองทุนมองเห็ น โอกาสการเติ บโตของการลงทุน ล้อ ตามไปกับ
และ กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้ (PRINCIPAL EEF)
นโยบายของจี น ที่ มุ่ ง เน้ น การพึ่ ง พาต่ า งชาติ น้ อ ยลง ผ่ า นการ
พัฒ นาเทคโนโลยี ข องตัว เองและตั้ง เป้ า เป็ น ผู้น าด้า นนวัต กรรมและ
ตลาดหุ้นจีน มีการเก็งกาไรจากข่าวลือเรื่องการผ่อนคลายนโยบาย
เทคโนโลยี ข องโลกโดยกองทุ น จะแบ่ ง น ้า หนั ก การลงทุ น ในสัด ส่ ว น
Zero Covid และการเปิ ดประเทศมากขึน้ ในต้นปี หน้า โดยรัฐบาลยังคง
ปฎิเ สธประเด็น ดัง กล่ า ว โดยการผ่ อ นคลายนโยบายดัง กล่ า วอาจมี 70 : 30 ในธีม Soft Tech (eCommerce, Cloud, Internet):Hard Tech
โอกาสอยู่บ้าง หลังการปิ ด/เปิ ดเมืองทีต่ ่อเนื่องจากการตวจพบผูต้ ดิ เชือ้ (New-generation information technology, Biomedicine, New
โควิดจานวนหลักร้อยถึงหลักพันเคส ส่งผลทาให้การเดินหน้าของธุรกิจ energy)
และการผลิตไม่มคี วามต่อเนื่อง และส่งผลทาให้ดชั นีชว้ี ดั ทางเศรษฐกิจ ตลาดหุ้นไทยมีทิศทางผลประกอบการไตรมาส 3–4 ปี 2565 เป็ นบวก
ต่างๆ ชะลอหรือลดต่ าลง แต่ประเด็นการผ่อนคลายนี้อาจคาดเดาได้
จากการเปิ ดประเทศมากขึน้ ในปี นี ้ ส่งผลจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติมี
ยากหากรัฐบาลให้ความสาคัญต่อเศรษฐกิจในระยะยาวมากกว่าระยะ
แนวโน้มเข้าเป้าสาหรับปี 2565 และคาดว่ามีทิศทางดีขึน้ ต่อเนื่องในปี
สั น้ อย่ า งไรก็ ต าม ผลการประชุ ม สมั ช ชาใหญ่ ท่ี ส่ ง สั ญ ญาณว่ า
นโยบาย Zero Covid จะดาเนิ น ต่ อ ไป และจากความกัง วลดัง กล่ า ว 2566 รวมถึงการจับจ่ายใช้สอยของผู้คนในประเทศที่ปรับตัวดีขึน้ ด้วย
รวมถึงการเปิ ดประเทศทีย่ งั ไม่เต็มรูปแบบของจีน สะท้อนในราคาของ สะท้ อ น Foreign Fund Flow และ Earnings revision ที่ เ ป็ นบวกและ
ต ล า ด หุ้ น จี น ใ น ร ะ ดั บ นึ ง แ ล้ ว Valuation ข อ ง MSCI China ดีกว่าภูมิภาค (YTD) ขณะที่แนวโน้มการปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ นโยบาย
index มี P/E ที่ 8.2 เท่ า -2 SD เฉลี่ย 5 ปี ย้ อ นหลัง ซึ่ ง ถื อ ว่ า อยู่ ใ น ของ ธปท. คาดจะท าอย่างค่อ ยเป็ นค่ อยไป ซึ่ง คาดว่า ในระยะสั้นนัก
ระดับที่น่า สนใจ (มองแนวต้านแรกที่ระดับ 5,700 จุด สาหรับ MSCI ลงทุนสามารถทาการซือ้ ขาย SET Index ในกรอบการดัชนีในช่วง 1,550–
China index; 3,850 จุด สาหรับ CSI 300 Index – โดยหากทะลุขน้ึ ไป 1,650 จุด ในช่วงเวลาที่เหลือของปี 2565 (โดยแนะนาทยอยซือ้ ในช่วงที่
ได้อาจเป็ นจังหวะซื้อเพิม่ และหากไม่ผ่านระดับนี้และย่อตัวลงมาใกล้ ดัชนีอยู่ในระดับ 1,550–1,600 จุด และขายในช่วงระดับ 1,600–1,650
low ก่อหน้า อาจเป็ นจังหวะซื้อ)
จุด)
• กองทุ น เปิ ดพริ น ซิ เ พิ ล ไทย ไดนามิ ก อิ น คั ม อิ ค วิ ตี้
ทัง้ นี้ ในระยะกลาง–ยาว จีนยังมีปัจจัยบวก เช่น อัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่สูงกว่าประเทศพัฒนาแล้ว เช่น US หรือ EU ในระยะยาว (PRINCIPAL TDIF) เป็ นกองทุนหุ้นไทยที่บ ริหารโดยผู้จัดการกองทุน
, EPS Growth โตประมาณ 8-9% ในช่ ว ง 2 ปี ข้า งหน้ า ดีก ว่ า MSCI ของ บลจ.พริน ซิ เ พิ ล โดยกองทุน มี ก ารลงทุน ในหุ้น ที่ มี ปั จ จัย พื น้ ฐาน
World Index ที่มี EPS Growth ประมาณ 6-7% ประกอบกับ นโยบาย แข็งแกร่งและหุ้นที่มี Dividend Yield ในระดับสูง รวมถึง จะมีการปรับ
การเงิน การคลังที่ยงั คงผ่อ นคลายในระยะถัดไป และโอกาสการผ่อน พอร์ตให้เหมาะสมกับสถานการณ์การลงทุน เพื่อสร้างพอร์ตการลงทุนให้
ปรนนโยบาย Zero Covid ใน 2023 ยิง่ จะทาให้เศรษฐกิจจีนกลับมาฟื้ น เติบโตล้อตามเศรษฐกิจของประเทศและสามารถจ่ายเงินปั นผลในอัตรา
ตัวอย่างแข็งแกร่ง
ผลตอบแทนที่สงู กว่า SET Index
• กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิตี(้ PRINCIPAL CHEQ)
• กองทุ น เปิ ดพริ น ซิ เ พิ ล เอ็ น แฮนซ์ อิ ค วิ ตี้ (PRINCIPAL
มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนจัดตัง้ ในประเทศ EEF) เป็ นกองทุนหุน้ ไทยที่บริหารโดยผูจ้ ดั การกองทุนของ บลจ.พรินซิ
จีนหรือ บริษัทที่มีการดาเนินธุรกิจในประเทศจีน ที่มีการเติบโตในระยะ เพิล โดยกองทุนมีการลงทุนในหุน้ ที่มีปัจจัยพืน้ ฐานแข็งแกร่งและมีการ
ยาวและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างเศรษฐกิจของจีน ปรับ พอร์ต ให้เ หมาะสมกับ สถานการณ์การลงทุน ซึ่ง ท าให้พ อร์ตการ

พฤศจิกายน 2565
ลงทุนสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนและมีประวัติการจ่ายปั นผลที่ต่อเนื่อง
โดยจะลงทุนในหุน้ ประมาณ 50-70 ตัว และมีกลยุทธ์การกาหนดนา้ หนัก
หุน้ แต่ละตัวล้อตามกับดัชนี SET100

Investment Strategy Team
คุณอะนะ แพร่พิพฒ
ั น์มงคล – Head of Investment Strategy
คุณธเนศ เลิศเพชรพันธ์ – Investment Strategist
คุณมินตรา จันทวิชชประภา – Investment Strategist

คาเตือน : ผูล้ งทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเสีย่ งก่อนตัดสินใจลงทุน / กองทุน PRINCIPAL GESG กองทุนหลัก

ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย กองทุน / PRINCIPAL GIF
กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศยุโรปและอเมริกาเหนือ ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสีย่ งของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้ วย / กองทุน
PRINCIPAL APDI กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในฮ่องกง ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการ ลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / กองทุน
PRINCIPAL CHEQ และ PRINCIPAL CHTECH กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีน ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการ ลงทุน
โดยรวมของตนเองด้วย / กองทุนมีนโยบายลงทุน ในต่างประเทศ ผูล้ งทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รบั กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น/หรือได้รบั เงินคืนต่ากว่าเงินทุนเริม่ แรก
ได้/บริษทั จัดการใช้สญ
ั ญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็ นเครื่องมือในการป้ องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน ( Hedging) ขึน้ อยู่กบั ดุลย พินิจของผูจ้ ดั การ
กองทุน/ผลการดาเนินงานในอดีตมิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

