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ภาพรวมการลงทุนในเดือนตลุาคม 2565    
         

        ภาพรวมตลาดหุ้นปรบัตวัขึ้นโดดเด่นในช่วงครึ่งแรก
ของเดือนตุลาคม 2565 

ตลาดหุน้ทัว่โลกส าหรบัเดอืน ต.ค. 2565 ยงัคงมคีวามผนัผวน น าโดย
ความกงัวลดา้นการปรบัขึ้นอตัราดอกเบีย้ของเฟดและธนาคารกลางใน
หลายประเทศทัว่โลกเพื่อยบัยัง้อตัราเงนิเฟ้อทีย่งัอยู่ในระดบัสงู อย่างไร
กด็ ีตลาดหุน้ฝัง่สหรฐัฯ และยุโรปปิดบวกหลงัปิดปรบัตวัลงต่อเนื่องสอง
เดอืนก่อนหน้า (หลงั S&P 500 แตะระดบัต ่าสุดในรอบเกอืบสองปี ช่วง
กลางเดือน ต.ค. 2565 หลงัการเปิดเผย Fed Minutes และอตัราเงนิ
เฟ้อทีย่งัคงอยู่ในระดบัสูง) ขณะทีต่ลาดหุน้จนีถูกกดดนัจากความกงัวล
ด้านนโยบายของประเทศหลงัการประชุมสมชัชาพรรคคอมมิวนิสต์ 
ตลาดหุน้ไทยปิดบวกจากงบการเงนิไตรมาส 3 ทีท่ยอยออกมาดกีว่า 

คาดการณ์ ตลาดหุ้นเวียดนามถูกกดดนัจากการจบักุมผู้บริหารของ
บรษิทันอกตลาดหลกัทรพัยแ์ละการขึน้อตัราดอกเบีย้ของธนาคารกลาง
เวียดนาม ผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัฯ ปรบัตัวเพิ่มขึ้นตาม
แนวโน้มการขึน้อตัราดอกเบีย้   
 

ตลาดหุ้นสหรฐัฯ: ดัชนี S&P500 ปรับเพิ่มขึ้น +7.99% ในเดือน 
ต.ค. 2565 แต่ยงัคงปรบัลงถงึ -18.76% YTD ตลาดสามารถปรบัตวัขึน้
ไดร้ะยะสัน้ในเดอืนทีผ่่านมา แมเ้งนิเฟ้อยงัอยู่ในระดบัสงูซึง่กดดนัใหเ้ฟ
ดต้องขึน้ดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง โดยเงนิเฟ้อ CPI และ Core CPI ของ
สหรฐัในเดอืน ก.ย. 2565 เติบโตที่ 8.2% และ 6.6% YoY ตามล าดบั 
ซึง่ยงัคงปรบัขึน้มากกว่าตลาดคาด โดยการปรบัขึน้ของ Core CPI เป็น
การเติบโตสูงทีสุ่ดในรอบ 40 ปี ซึ่งมสีาเหตุหลกัมาจาก ค่าที่อยู่อาศยั 
ค่าบรกิารทางการแพทย ์และค่าโดยสารของสายการบนิ อย่างไรกต็าม
สหรฐัประกาศ GDP Q3 2565 ขยายตวั 2.6% YoY สูงกว่าตลาดคาด
เล็กน้อย เนื่องจากสหรัฐฯ ส่งออกน ้ามัน และก๊าซธรรมชาติให้กับ
ยูเครนมากขึน้ ขณะที่การใชจ้่ายของผู้บรโิภคและภาคธุรกิจ ซึ่งถือว่า
เป็นส่วนที่ส าคญัต่อการเติบโตของเศรษฐกิจเริ่มมสีญัญาณชะลอตวั 
เนื่องจากได้รบัความกดดนัจากเงนิเฟ้อที่สูง นอกจากนี้ตลาดแรงงาน
สหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง โดยอัตราการว่างงานอยู่ในระดับต ่ามากที่ 
3.5% ในเดอืน ก.ย. 2565 ขณะทีร่ายไดต้่อชัว่โมงในเฉลี่ยปรบัเพิม่ขึน้ 
0.3% 

ตลาดหุ้นยุโรป: ดัชนี STOXX Europe 600 ปรับขึ้น +6.28% ใน
เดอืน ต.ค. 2565 แต่ยงัคงปรบัลดลง -15.50% YTD โดยตลาดหุน้ยุโรป
สามารถฟ้ืนตวัไดแ้ม ้ECB ยงัมที่าทใีชน้โยบายการเงนิตงึตวั โดย ECB 
มีมติปรบัขึ้นอตัราดอกเบี้ย 0.75% เป็นครัง้ที่ 2 ติดต่อกันตามตลาด
คาด ส่งผลใหอ้ตัราดอกเบีย้ปรบัสู่ระดบั 1.5% สงูสุดในรอบมากกว่า 10 
ปี อย่างไรก็ตามนางคริสเตียน ลาการ์ด ประธาน ECB ส่งสญัญาณ
ความกังวลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจในยูโรโซน แต่ ECB ยังมี
แนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อในการประชุมครัง้ถัดไปเพื่อที่จะ
ควบคุมเงนิเฟ้อใหก้ลบัมาอยู่ในระดบัปกต ิอกีทัง้ในส่วนของการปรบัลด
ขนาดงบดุล (QT) ECB ชีจ้ะเริม่หารอืเรื่องนี้ในช่วงเดอืน ธ.ค. 2565 ใน
ด้านของข้อมูลทางเศรษฐกิจ ดัชนี PMI ของ Eurozone ยังแสดง
สญัญาณของเศรษฐกิจถดถอย โดยในเดือน ต.ค. 2565 Composite 
PMI ปรบัลดลงมาทีร่ะดบั 47.1 และ Manufacturing PMI ปรบัตวัลงที ่
46.6 และ Services PMI ปรับลดลงที่ 48.2 นอกจากนี้ภาวะความ
ขดัแยง้ระหว่างรสัเซยีและยูเครนซึง่สามารถก่อใหเ้กดิวกิฤตพลงังานใน
ยุโรป ยงัเป็นหนึ่งในปัจจยัส าคญัทีต่้องจบัตามองในช่วงทีเ่หลอืของปี 
เนื่องจากราคาก๊าซที่ยุโรปต้องจ่ายในปัจจุบนัยงัคงอยู่ในระดบัสูงกว่า
ราคาเฉลีย่ในปี 2564 
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ตลาดหุ้นจีน: ดชันี CSI 300 และดชันี HANG SENG  ปรบัตวัลง -
7.78% กบั -14.72% ตามล าดบั ในเดอืน ต.ค. 2565 และปรบัตวัลดลง
ถงึ -28.98% กบั -37.23% ตามล าดบัตัง้แต่ตน้ปี โดยในเดอืนทีผ่่านมา
ตลาดหุ้นถูกกดดัน หลังจากที่มีการเปิดเผยผู้บริหารชุดใหม่ ของ
ประธานาธบิด ีส ีจิน้ผงิ สมยัที ่3 ซึง่ลว้นแลว้แต่เป็นคนใกลช้ดิ ส ีจิน้ผงิ 
ดงันัน้นโยบาย Zero Covid และความขดัแยง้ระหว่างสหรฐัฯ กบัจนีมี
แนวโน้มด าเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง  สร้างความกงัวลให้แก่นักลงทุน
และผู้ประกอบธุรกิจทัว่โลก โดยยอดผู้ติดเชื้อโควทิของจนียงัคงเพิ่ม
สงูขึน้ ล่าสุดมกีารประกาศมาตรการลอ็กดาวน์รอบใหม่ครอบคลุมตัง้แต่
เมืองอู่ฮ ัน่ไปจนถึงเส้นทางอุตสาหกรรมของจนีบนชายฝัง่ตะวนัออก 
ในขณะทีต่วัเลขเศรษฐกจิทีป่ระกาศออกมาภาพรวมยงัคงอ่อนแอ  เหน็
ได้จากดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื้อ (PMI) ภาคการผลติ เดอืน ต.ค. 2565 
อยู่ที ่49.2 ต ่ากว่าระดบั 50 แสดงใหเ้หน็ว่าภาคการผลติจนีอยู่ในภาวะ
หดตวั และเป็นการหดตวัตดิต่อกนัเดอืนที ่3 ทัง้นี้ GDP ไตรมาส 3 ปี 
2565 ขยายตวั 3.9%YoY ดกีว่าที่ตลาดคาด แต่ยงัต ่ากว่าเป้าหมายที่
รฐับาลจนีก าหนดไวท้ี ่5.5% ส่วนใหญ่มาจากการใชจ้่ายภาครฐั ขณะที่
ตวัเลขคา้ปลกีของจนียงัคงอ่อนแอ 

ตลาดหุ้นไทย: SET Index ปรบัตวัขึน้ +1.21% ในเดอืน ต.ค. 2565 
และลดลง -2.95% YTD โดยการปรบัตวัขึน้ในเดอืนนี้ คาดว่าเป็นการ
ปรบัตวัตามตลาดสหรฐัฯ และจากการทยอยประกาศงบการเงนิไตรมาส 
3 ที่ออกมาดกีว่าคาดการณ์ รวมทัง้การที่นักลงทุนต่างชาติกลบัมามี
สถานะซื้อสุทธ ิ(เดอืน ก.ย. 2565 ทีผ่่านมาขายสุทธ)ิ โดยอุตสาหกรรม
หุน้กลุ่มคา้ปลกีปรบัตวัโดดเด่นเกอืบ 5% ในเดอืนนี้ จากความคาดหวงั
รฐับาลออกมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีนี้ ส าหรบัยอด
ส่งออกของประเทศไทยเดอืน ก.ย. 2565 เพิม่ขึน้ +7.8%YoY ขยายตวั
ต่อเนื่อง 19 เดอืน น าโดยกลุ่มอุตสาหกกรมสนิค้าอิเล็กทรอนิกส์และ
เกษตร ขณะที่จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ตัง้แต่วนัที่ 1 ม.ค. - 30 
ต.ค. 2565 อยู่ที่ประมาณ 7.6 ล้านคน วิง่เขา้ใกล้เป้าหมายของ การ
ท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (ททท.) ทัง้ปีที ่10 ลา้นคน 

ตลาดหุ้นเวียดนาม: VN Index ปรับตัวลดลง -9.20% ในเดือน 
ต.ค. 2565 และลดลง -31.39% YTD โดยตลาดถูกกดดนัจากกรณีการ
จบักุมประธานบริษัทของ Van Thinh Phat และการสืบสวนต่อไปใน
เรื่องการฉ้อโกงทางการเงนิทีเ่กี่ยวกบัการออกหุน้กู้ของบรษิัทในอดตี 
และต่อเนื่องไปยงัธนาคาร Saigon Commercial Banks (SCB) ซึ่งเป็น
ธนาคารเอกชน (นอกตลาดหลกัทรพัย์) ที่อาจมีความเชื่อมโยงทาง
ธุรกรรมกบับรษิทั (เป็นบรษิทันอกตลาดหลกัทรพัย์ทัง้คู่) ซึ่งตลาดหุน้
กงัวลการขยายผลทีอ่าจส่งผลกระทบต่อบรษิทัจดทะเบยีนฯและระบบ
การเงินการธนาคาร ขณะที่ช่วงปลายเดือน ธนาคารกลางเวยีดนาม 

(SBV) ท าการปรบัขึน้อตัราดอกเบี้ยอกี 1% ซึ่งปรบัขึน้เรว็กว่าทีต่ลาด
คาดการณ์ (เป็นครัง้ที่สองของปีนี้) ซึ่งคาดว่าเพื่อตอบรบักบัดอลลาร์
สหรัฐและอัตราเงินเฟ้อของประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น (อัตราเงินเฟ้อ 
+4.3%YoY ในเดอืน ต.ค. 2565) อย่างไรก็ด ีตวัเลขเศรษฐกิจส าหรบั
เดอืน ต.ค. 2565  ยงัอยู่ในระดบัที่แขง็แกร่ง เช่น ยอดค้าปลกีเติบโต 
17.1%YoY และการลงทุนตรงจากต่ างประเทศ (FDI) เพิ่มขึ้น 
8.1%YoY 
 

ตราสารหน้ี: อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัฯอายุ 10 ปี ณ 
สิน้เดอืน ต.ค. 2565 ปรบัขึน้ทีป่ระมาณ 4.1% หลงัเงนิเฟ้อสหรฐัยงัทรง
ตวัอยู่ในระดบัสูง ส่งผลใหเ้ฟดยงัคงท่าทใีชน้โยบายการเงนิทีเ่ขม้งวด
ซึ่งอาจท าให้ Terminal rate (การขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปสิ้นสุด) สูงขึ้น 
และอยู่ยาวนานขึน้เพื่อทีจ่ะใหเ้ฟดเหน็หลกัฐานว่าเงนิเฟ้อก าลงัปรบัตวั
ลงอย่างชดัเจน อย่างไรก็ตาม อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลไทย
อายุ 10 ปีทรงตัวที่ 3.1% หลงัธนาคารแห่งประเทศไทยระบุการขึ้น
อตัราดอกเบีย้แบบค่อยเป็นค่อยไปยงัเป็น นโยบายทีเ่หมาะสมในภาวะ
ปัจจุบนั เพื่อทีจ่ะสนับสนุนการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิ 

ตราสารทางเลือก                                                                    

REITs: ในเดอืน ต.ค. 2565 ดชันี Global REITs รบีาวน์ปรบัเพิม่ขึน้ 

+3.90% ล้อตามกับทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐฯ Singapore REITs ปรบั
ลดลง -5.50% ซึ่งมากกว่าการปรบัตัวลงของดชันีตลาดหุ้นสิงค์โปร์ 
The Straits Times Index (STI) จากทศิทางการขึน้ดอกเบี้ยทีต่่อเนื่อง
ของเฟด Thai Property Fund & REITs ปรบัลดลง -1.63% สวนทาง 
SET Index ซึ่งมีการปรบัตวัลงน าโดย IMPACT ซึ่งมีความกงัวลด้าน
การแข่งขนัจากศูนย์ประชุมแห่งชาติสิรกิิตต์ที่กลบัมาเปิดในวนัที่ 12 
ก.ย. 2565 ขณะทีผ่ลตอบแทน YTD ของทัง้ 3 ตลาดยงัคงตดิลบ YTD 
จากการขึน้ดอกเบี้ยของเฟดและธนาคารกลางหลายประเทศทัว่โลกซึง่
ส่งผลท าให้ Yield Spread (ผลต่างอตัราดอกเบี้ยพนัธบตัรรฐับาลและ
ปันผล) ปรบัตวัแคบลง  

ทองค า: ราคาทองค า spot ปรบัตัวลง -1.63% ในเดือน ต.ค. 2565 

และ -10.7% ตัง้แต่ต้นปี จากการแขง็ค่าของค่าเงนิดอลล่าร์ และการ
เพิ่มขึ้นของ Real Yield (อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง) หลังจาก Fed มี
แนวโน้มด าเนินนโยบายทางการเงนิตงึตวัต่อ ทัง้นี้จากสถานการณ์ทาง
การเมอืงทีม่คีวามไม่แน่นอนสูง ประกอบกบั ความกงัวลเกี่ยวกบัภาวะ
เศรษฐกจิถดถอยในหลายประเทศ คาดจะเป็นแรงหนุนราคาทองค าใน
อนาคตซึง่ถอืเป็นสนิทรพัยป์ลอดภยั            
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          มุมมองการลงทุนเดือนพฤศจิกายน 2565 

ตลาดการลงทุนโดยรวมน่าจะยังคงผันผวนจากการปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยของธนาคารกลางหลายประเทศทัว่โลกที่ส่งผลการชะลอตวั
ของเศรษฐกิจ ล่าสุดเฟดปรบัขึ้นอตัราดอกเบี้ยที่ระดบั 0.75% ในการ
ประชุมวนัที่ 2 พ.ย. 2565 ซึ่งเป็นครัง้ที่ 4 ติดต่อกนั และเป็นไปตาม
คาด แต่นายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ส่งสญัญาณเพิม่เตมิว่าอตัรา
ดอกเบี้ยที่ระดับสูงสุดอาจจะสูงกว่า ระดับที่เจ้าหน้าที่เฟดเคย
คาดการณ์ใน Fed dot plot ของการประชุมเดอืน ก.ย. 2565 โดยตลาด
หุ้นสหรฐัฯ อาจยงัมคีวามผนัผวนต่อเนื่องจากการเลอืกตัง้กลางเทอม
ของสหรฐัฯ หรอื Midterm Election ทีม่ผีลต่อนโยบายการคลงั ขณะที่
ทางตลาดหุ้นประเทศจีนมีปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการที่นักลงทุนมี
ความหวงัการผ่อนคลายนโยบาย Zero Covid และเปิดประเทศมากขึน้ 
แต่รฐับาลจนียงัคงปฏิเสธข่าวลือดงักล่าว แต่หากมกีารผ่อนคลายโน
บายจรงิ จะส่งผลทางบวกอย่างมนีัยต่อตลาดหุ้นจนีและเป็นผลบวกต่อ
ตลาดหุ้นทัว่โลก ส าหรับทิศทางราคาน ้ ามันที่มีผลต่อเงินเฟ้อนัน้ 
ประเดน็ทีต่้องจบัตาดูคอื มาตราการก าหนดเพดานราคาน ้ามนัทีข่นส่ง
ทางทะเลจากรสัเซยีของกลุ่ม G7 (กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชัน้น าของ
โลก 7 ประเทศ) และการตอบโตข้องรสัเซยีดา้นการผลติ 

 กลยุทธก์ารลงทุน 

ทาง บลจ.พรนิซิเพลิ ยงัคงมมีุมมองการลงทุนแบบระมดัระวงัส าหรบั
ไตรมาส 4 ปี 2565 จากความผนัผวนและแรงกดดนัจากปัจจยัมหภาค 
ทัง้ในส่วนเงินเฟ้อ การปรับขึ้นอตัราดอกเบี้ย และการชะลอตัวของ
เศรษฐกจิโดยรวม โดยยงัแนะน านักลงทุน 

• มุ่งเน้นการลงทุนในสนิทรพัยท์ีเ่ป็น Quality Growth 
หรอืสนิทรพัยท์ีม่กีารเตบิโตในระดบัปานกลางแตม่คีวามมัน่ 
คงของธุรกจิและรายไดเ้พื่อรองรบัความเสีย่งหรอืความ 
ผนัผวนจากปัจจยัทางเศรษฐกจิ 

• เลอืกลงทุนในสนิทรพัยป์ระเภททีม่คีวามผนัผวนต ่า 
บรษิทัขนาดใหญ่หรอืมขีนาดมลูค่าตลาดสงู  

• Asset allocation สร้ า งพอ ร์ ต ก า ร ล งทุ นที่ เ ห ม า ะสม  โ ด ย
กระจายการลงทุนไปในหลากหลายสินทรัพย์และประเทศ 
เพื่อสร้างพอร์ตการลงทุนที่ช่วยควบคุมความเสี่ยงและรับผล 
ตอบแทนทีเ่หมาะสม 
 

 

            กองทุนแนะน า  

โดยภาพรวมการลงทุนในระยะย 3-6 เดือน กองทุนท่ีแนะน า  
มี 3 กองทุนได้แก่ 

กองทุนแรก คือ กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี ESG 
(PRINCIPAL GESG) ลงทุน ผ่ านกองทุน  Schroder International 
Selection Fund Global Sustainable Growth ที่ เ น้ น ล งทุ น ใ นหุ้ น
คุณภาพหรือบริษัทขนาดใหญ่ทัว่โลกที่ให้ความส าคญักับผู้มส่ีวนได้
ส่วนเสยีทุกภาคส่วน และสามารถสรา้งผลกระทบเชงิบวกในมุมกวา้ง มี
ธรรมาภบิาล ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม (หรอืทีเ่รยีกว่า 
ESG) เพื่อการเติบโตของบริษัทและก าไรอย่างยัง่ยืนในอนาคต โดย
การปรบัตวัลงของตลาดหุน้ทัว่โลกถอืเป็นโอกาสในการทยอยซื้อสะสม
เพื่อการลงทุนในระยะยาว 
กองทุนท่ีสอง คือ กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก 
อินคัม อิควิต้ี (PRINCIPAL APDI) จะลงทุนผ่าน Master Fund ชื่อ 
Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ซึง่เป็นกองทุนทีล่งทุน
ในหุน้คุณภาพขนาดใหญ่กระจายตวัในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก (ไม่รวม
ญี่ปุ่ น) มุ่งเน้นบริษัทที่มีทิศทางการเติบโตตาม Megatrend ของโลก 
โดยกองทุนจะมสีดัส่วนน ้าหนักการลงทุนในหุน้จนีแผ่นดนิใหญ่และจนี
ในฮ่องกง รวมกนัประมาณ 30% ซึ่งเปิดโอกาสรบัผลตอบในระยะสัน้
แทนหากนโยบาย Zero Covid มกีารผ่อนคลายในอนาคต  

กองทุนท่ีสาม คือ กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรคั
เจอร์ อิควิต้ี (PRINCIPAL GIF) ซึ่งลงทุนในกองทุนหลัก Lazard 
Global Listed Infrastructure Equity Fund เ น้นลงทุนในโครงสร้าง
พืน้ฐานทัว่โลก มุ่งเน้นในกลุ่มประเทศพฒันาแล้ว โดยใหค้ านิยามของ
โครงสร้างพื้นฐานที่เข้าลงทุนว่า Preferred Infrastructure ซึ่งจะมี
ลกัษณะกจิการหรอืสนิทรพัยท์ีม่คีวามผกูขาด โครงสรา้งรายไดม้สีญัญา
ปรบัขึน้ตามอตัราเงนิเฟ้อ มอีายุสนิทรพัย์ยาวนานและมคีวามเสีย่งต่อ
กฎระเบยีบและการเมอืงต ่า ส่งผลใหธุ้รกจิมรีายไดแ้ละก าไรทีส่ม ่าเสมอ 
ล่าสุดมสีดัส่วนน ้าหนักการลงทุนในหุน้ยุโรปประมาณ 47.5% ซึ่งน่าจะ
ไดอ้านิสงคจ์ากแนวโน้มอตัราเงนิเฟ้อของยุโรปทีส่งูขึน้ต่อเน่ือง 

หมายเหตุ: กองทุนทัง้ 3 กอง มี regional/country concentration risk ค่อนขา้งสูง 
จึงแนะน าให้มีการจ ากัดน ้าหนักการลงทุน และมีการกระจายการลงทุนในพอร์ต
ลงทนุอย่างเพยีงพอ 
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กองทุนแนะน าแบบจบัจงัหวะท าก าไร มี 4 กองทุน (กองทุนจีน 
และกองทุนไทย อย่างละ 2 กอง) ได้แก่ 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิตี ้(PRINCIPAL CHEQ), กองทุน
เปิดพรินซิเพิล ไชน่า เทคโนโลยี (PRINCIPAL CHTECH), กองทุน
เปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี ้ (PRINCIPAL TDIF) 
และ กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ ์อิควิตี ้(PRINCIPAL EEF)  
  
ตลาดหุ้นจีนมกีารเก็งก าไรจากข่าวลือเรื่องการผ่อนคลายนโยบาย 
Zero Covid และการเปิดประเทศมากขึน้ในต้นปีหน้า โดยรฐับาลยงัคง
ปฎิเสธประเด็นดังกล่าว โดยการผ่อนคลายนโยบายดังกล่าวอาจมี
โอกาสอยู่บ้าง หลงัการปิด/เปิดเมอืงทีต่่อเน่ืองจากการตวจพบผูต้ดิเชือ้
โควดิจ านวนหลกัรอ้ยถงึหลกัพนัเคส ส่งผลท าใหก้ารเดนิหน้าของธุรกจิ
และการผลติไม่มคีวามต่อเนื่อง และส่งผลท าใหด้ชันีชีว้ดัทางเศรษฐกจิ
ต่างๆ ชะลอหรอืลดต ่าลง แต่ประเด็นการผ่อนคลายนี้อาจคาดเดาได้
ยากหากรฐับาลใหค้วามส าคญัต่อเศรษฐกิจในระยะยาวมากกว่าระยะ
สัน้  อย่างไรก็ตาม ผลการประชุมสมัชชาใหญ่ที่ ส่งสัญญาณว่า
นโยบาย Zero Covid จะด าเนินต่อไป และจากความกังวลดังกล่าว 
รวมถงึการเปิดประเทศทีย่งัไม่เตม็รูปแบบของจนี สะทอ้นในราคาของ
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 
index มี P/E ที่ 8.2 เท่า -2 SD เฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง ซึ่งถือว่าอยู่ใน
ระดบัที่น่าสนใจ (มองแนวต้านแรกที่ระดบั 5,700 จุด ส าหรบั MSCI 
China index; 3,850 จุด ส าหรบั CSI 300 Index – โดยหากทะลุขึน้ไป
ได้อาจเป็นจงัหวะซื้อเพิม่ และหากไม่ผ่านระดบันี้และย่อตวัลงมาใกล้ 
low ก่อหน้า อาจเป็นจงัหวะซื้อ)  
 
ทัง้นี้ ในระยะกลาง–ยาว จนียงัมปัีจจยับวก เช่น อตัราการเตบิโตทาง
เศรษฐกิจที่สูงกว่าประเทศพฒันาแล้ว เช่น US หรอื EU ในระยะยาว
, EPS Growth โตประมาณ 8-9% ในช่วง 2 ปีข้างหน้า ดีกว่า MSCI 
World Index ที่ม ีEPS Growth ประมาณ 6-7% ประกอบกบั นโยบาย
การเงนิ การคลงัที่ยงัคงผ่อนคลายในระยะถดัไป และโอกาสการผ่อน
ปรนนโยบาย Zero Covid ใน 2023 ยิง่จะท าใหเ้ศรษฐกจิจนีกลบัมาฟ้ืน
ตวัอย่างแขง็แกร่ง  

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิตี(้PRINCIPAL CHEQ) 
มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศ 
จีนหรือบริษัทที่มีการด าเนินธุรกิจในประเทศจีนที่มีการเติบโตในระยะ 
ยาวและสอดคลอ้งกับการเปล่ียนแปลงทางโครงสรา้งเศรษฐกิจของจีน 

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 
ส่งผลบวกโดยตรงต่อตลาดหุน้โดยรวมของจีน 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า เทคโนโลยี (PRINCIPAL 
CHTECH) จะเน้นลงทุนบริษัทที่มีการด าเนินธุรกิจในประเทศจีนที่ท  า 
ธุรกิจเก่ียวขอ้งกับเทคโนโลยี (เป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตรช์าติ ฉบับที่ 
14) ซึ่งกองทุนมองเห็นโอกาสการเติบโตของการลงทุนล้อตามไปกับ
นโยบายของจีนที่ มุ่ ง เน้นการพึ่ งพาต่ า งชาติน้อยลง  ผ่ านการ 
พัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองและตั้งเป้าเป็นผู้น าด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีของโลกโดยกองทุนจะแบ่งน ้าหนักการลงทุนในสัดส่วน  
70 : 30 ในธีม Soft Tech (eCommerce, Cloud, Internet):Hard Tech 
(New-generation information technology, Biomedicine, New 
energy)  

ตลาดหุ้นไทยมีทิศทางผลประกอบการไตรมาส 3–4 ปี 2565 เป็นบวก
จากการเปิดประเทศมากขึน้ในปีนี ้ส่งผลจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติมี
แนวโน้มเขา้เป้าส าหรับปี 2565 และคาดว่ามีทิศทางดีขึน้ต่อเนื่องในปี 
2566 รวมถึงการจับจ่ายใชส้อยของผู้คนในประเทศที่ปรับตัวดีขึน้ดว้ย 
สะท้อน Foreign Fund Flow และ Earnings revision ที่ เ ป็นบวกและ
ดีกว่าภูมิภาค (YTD) ขณะที่แนวโนม้การปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้นโยบาย
ของ ธปท. คาดจะท าอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งคาดว่าในระยะสั้นนัก
ลงทนุสามารถท าการซือ้ขาย SET Index ในกรอบการดชันีในช่วง 1,550–
1,650 จุด ในช่วงเวลาที่เหลือของปี  2565 (โดยแนะน าทยอยซือ้ในช่วงที่
ดชันีอยู่ในระดบั 1,550–1,600 จุด และขายในช่วงระดบั 1,600–1,650 
จุด) 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี ้ 
(PRINCIPAL TDIF) เป็นกองทุนหุ้นไทยที่บริหารโดยผู้จัดการกองทุน
ของ บลจ.พรินซิเพิล โดยกองทุนมีการลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพืน้ฐาน
แข็งแกร่งและหุ้นที่มี Dividend Yield ในระดับสูง รวมถึงจะมีการปรบั
พอรต์ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณก์ารลงทุน เพื่อสรา้งพอรต์การลงทุนให้
เติบโตลอ้ตามเศรษฐกิจของประเทศและสามารถจ่ายเงินปันผลในอตัรา
ผลตอบแทนที่สงูกว่า SET Index 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี ้ (PRINCIPAL 
EEF)  เป็นกองทุนหุน้ไทยที่บริหารโดยผูจ้ดัการกองทุนของ บลจ.พรินซิ
เพิล โดยกองทุนมีการลงทุนในหุน้ที่มีปัจจยัพืน้ฐานแข็งแกร่งและมีการ
ปรับพอรต์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์การลงทุน  ซึ่งท าให้พอรต์การ 
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ลงทนุสามารถเติบโตไดอ้ย่างยั่งยืนและมีประวตัิการจ่ายปันผลที่ต่อเนื่อง 
โดยจะลงทนุในหุน้ประมาณ 50-70 ตวั และมีกลยทุธก์ารก าหนดน า้หนกั
หุน้แต่ละตวัลอ้ตามกบัดชันี SET100 
 
 

 

 

 
 
 

ค าเตือน : ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน / กองทุน PRINCIPAL GESG กองทุนหลกั
ลงทุนกระจุกตวัในประเทศสหรฐัอเมรกิา ผู้ลงทุนจึงควรพจิารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย กองทุน /  PRINCIPAL GIF 
กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศยุโรปและอเมรกิาเหนือ ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเองด้ วย / กองทุน 
PRINCIPAL APDI กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในฮ่องกง ผู้ลงทุนจึงควรพจิารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการ ลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / กองทุน 
PRINCIPAL CHEQ และ PRINCIPAL CHTECH กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศจีน ผู้ลงทุนจึงควรพจิารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการ ลงทุน
โดยรวมของตนเองด้วย / กองทุนมนีโยบายลงทุน ในต่างประเทศ ผูล้งทุนอาจจะขาดทุนหรอืได้รบัก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าเงนิทุนเริม่แรก
ได้/บรษิทัจดัการใช้สญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมอืในการป้องกนัความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลย พนิิจของผูจ้ดัการ
กองทุน/ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 
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