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ตารางสรปุการเปล่ียนแปลงของดชันีหลกั    

 

หมายเหตุ *: เป็นการแสดงการเปลีย่นแปลงของยลีด ์ไม่ใช่ผลตอบแทน                 
Source: Bloomberg as of 31 ส.ค. 2565 

ภาพรวมการลงทุนในเดือนสิงหาคม 2565    
         

        ภาพรวมตลาดหุ้นปรบัตวัขึ้นโดดเด่นในช่วงครึ่งแรก
ของเดือนสิงหาคม 2565 

• จากปัจจยับวกดา้นตวัเลขงบการเงนิทีอ่อกมาด ีทศิทางเงนิเฟ้อชะลอ
ตวั การขึ้นดอกเบี้ยของสหรฐัฯ ถูกคาดว่าอยู่ในระดบัที่อาจไม่เร่งตัว 
และราคาน ้ามนัดบิและดชันีอาหารโลกปรบัลดลง อย่างไรก็ด ีในช่วง
ปลายเดอืน ตลาดกลบัมากงัวลเรื่องท่าทขีองเฟดในการปรบัขึ้นอตัรา
ดอกเบี้ยในเดอืน ก.ย. 2565 และปรบัตวัลงหลงัการเปิดเผยถ้อยแถลง
ของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐัฯ (เฟด) ในการ
ประชุมประจ าปีของเฟด ที่เมืองแจ็กสัน โฮล รัฐไวโอมิง ที่กล่าวว่า
พร้อมเดนิหน้าขึ้นอตัราดอกเบี้ย และคงอตัราดอกเบี้ยในระดบัสูงอีก
ระยะหนึ่งเพื่อควบคุมเงนิเฟ้อ 
• ตลาดฝัง่ยูโรโซนยงัคงเผชญิกับแรงกดดนัด้านอตัราเงินเฟ้ออย่าง
ต่อเนื่อง จากราคาค่าไฟทีป่รบัตวัสงูขึน้อย่างมนีัย ซึง่เป็นผลมาจากการ
ทีร่สัเซยีจ ากดัการส่งก๊าซไปยงัยุโรป หลงัยุโรปมแีนวทางลดการพึง่พา
พลงังานจากรสัเซีย รวมถึงมาตรการคว ่าบาตรต่อเหตุการณ์รสัเซีย -
ยเูครน 
• ตลาดหุ้นฝัง่เอเชยี ทางด้านตลาดหุ้นจนีได้รบัแรงกดดนัจากความ
กังวลว่าจะกลับมาล็อกดาวน์ในเมืองส าคัญ ปัจจัยปัญหาสภาพ
ภูมอิากาศ (คลื่นความรอ้นและภยัแล้ง) และตลาดอสงัหาฯทีย่งัอ่อนแอ 
ส่งผลตวัเลขเศรษฐกจิทีส่ าคญัออกมาต ่ากว่าทีต่ลาดคาดการณ์ ขณะที่
ตลาดหุ้นไทยและเวียดนามปรบัตัวดีขึ้นในเดือน ส.ค. 2565 จากผล
ก าไรของบรษิทัจดทะเบยีนฯ ในไตรมาสสองทีอ่อกมาด ีและแรงซื้อจาก
นักลงทุนต่างชาต ิ
• ส าหรบัอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัฯ อายุ 10 ปี ปรบั
เพิม่ขึน้ต่อเนื่อง โดย ณ สิน้เดอืน ส.ค. 2565 ปรบัขึน้มาอยู่ทีป่ระมาณ 
3.2% หลงัเฟดมที่าทกีารใชน้โยบายการเงนิตงึตวัต่อเนื่อง 

 

ตลาดหุ้นสหรฐัฯ: ดชันี S&P500 Index ปรบัลดลง 4.24% ในเดอืน 
ส.ค. 2565 และลดลง 17.02% ในช่วง YTD โดยนายเจอโรม พาวเวล 
ประธานเฟด กล่าวสุนทรพจน์ทีง่านประชุมประจ าปีทีเ่มอืงแจก็สนั โฮล 
โดยพรอ้มใชน้โยบายทีเ่ขม้งวดเพื่อควบคุมเงนิเฟ้อ แมว้่าตลาดแรงงาน
ยงัแขง็แกร่ง และอาจสร้างผลกระทบต่อภาคครวัเรอืนและภาคธุรกิจ 
โดย Fed Fund Future บ่งชี้ต่อความน่าจะเป็นถงึราว 75% ที ่Fed จะ
ขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.75% ในการประชุมวนัที ่20 - 21 ก.ย. 2565  
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อย่างไรกต็าม เงนิเฟ้อของสหรฐัฯ อาจจะผ่านจุดสงูสุดไปแลว้ เน่ืองจาก
อตัราเงนิเฟ้อของสหรฐัฯ ในเดอืน ก.ค. 2565 ปรบัเพิม่ขึน้ 8.5% YoY 
ซึง่ชะลอตวัลงจาก 9.1% ในเดอืน ม.ิย. 2565 จากผลของการปรบัลดลง
ของราคาพลงังานและราคาน ้ามนั   

ตลาดหุ้นยุ โรป : ดัชนี  STOXX Europe 600 Index ปรับลดลง 
5.29% ในเดอืน ส.ค. 2565 และลดลง 14.90% ในช่วง YTD โดยตลาด
หุน้ยงัคงถูกปกคลุมดว้ยความไม่แน่นอนของภาวะความขดัแยง้ระหวา่ง
รัสเซียและยูเครน และยังไม่มีสัญญาณของการตกลงกันได้ รัสเซีย
เดินหน้าจ ากัดการส่งออกก๊าซไปยังยุโรป รวมถึงระงบัการส่งก๊าซ
ธรรมชาตใิหยุ้โรปผ่านท่อส่ง Nord Stream เนื่องจากต้องปิดซ่อมบ ารุง 
ปัจจยัดงักล่าวผลกัดนัใหร้าคาก๊าซในยุโรปปรบัขึน้ท าจุดสงูสุดใหม่ และ
อาจเป็นสาเหตุใหยุ้โรปต้องเขา้สู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในฤดูหนาวที่
ก าลงัจะมาถงึนี้ เนื่องจากปัญหาของวกิฤตพลงังาน ขณะทีเ่งนิเฟ้อของ
ยุโรปท าจุดสูงสุดใหม่ในเดอืน ส.ค. 2565 โดยปรบัเพิม่ขึน้ 9.1% YoY 
จาก 8.9% ในเดอืน ก.ค. 2565 เนื่องจากการเพิม่ขึ้นของราคาอาหาร
และพลังงาน ปัจจัยดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อการตัดสินขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยของ ECB อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และจะสร้างความกดดนัต่อ
ตลาดหุน้ต่อไป นอกจากนี้ธนาคารแห่งประเทศองักฤษ (BoE) ปรบัขึน้
อตัราดอกเบีย้นโยบายขึน้ 0.5% ซึง่เป็นการปรบัขึน้ทีส่งูทีสุ่ดในรอบ 27 
ปี สู่ระดบั 1.75% ในช่วงต้นเดอืนส.ค. 2565 เพื่อที่จะควบคุมเงนิเฟ้อ 
อกีทัง้ยงัคาดว่าสหราชอาณาจกัร จะเขา้สู่ภาวะเศรษฐกจิถดถอยในช่วง
ไตรมาส 4 ปี 2565 จากผลของการปรบัขึน้ของเงนิเฟ้อ 

ตลาดหุ้นจีน: ดัชนี CSI300 Index ปรับตัวลดลง 2.19% ในเดือน 
ส.ค. 2565 และลดลง 17.44% ในช่วง YTD โดยตลาดหุน้จนีถูกกดดนั
จากความกงัวลว่าจะกลบัมาล็อกดาวน์ในเมอืงส าคญัหลงัจ านวนผูต้ดิ
เชื้อโควดิ-19 ปรบัตวัเพิม่ขึน้ (เมอืงเฉิงตูล็อกดาวน์ตัง้แต่วนัที่ 1 ก.ย. 
2565) ปัจจยัปัญหาสภาพภูมอิากาศ (คลื่นความรอ้นและภยัแล้ง) และ
ตลาดอสงัหาฯทีย่งัอ่อนแอ ส่งผลตวัเลขเศรษฐกจิทีส่ าคญัออกมาต ่ากวา่
ที่ตลาดคาดการณ์ เช่น การผลิตภาคอุตสาหกรรม การลงทุนสินค้า
คงทน ยอดค้าปลีก ท าให้ PBoC ต้องปรบัลดอตัราดอกเบี้ยนโยบาย 
เช่น ปรับลด Loan prime rate (LPR) ประเภท 1 ปีลง 0.05% เหลือ 
3.65% ปรบัลด LPR ประเภท 5 ปี 0.15% เหลอื 4.30% ปรบัลดอตัรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ Medium-term lending facility (MLF) ประเภท 1 ปีลง 
0.1% จาก 2.85% เหลือ 2.75% และปรับลด Reverse Repos 7 วัน 
0.1% เหลอื 2% เพื่อกระตุน้เศรษฐกจิ 
 

 

ตลาดหุ้นไทย: ดชันี SET Index ปรบัเพิม่ขึน้ 3.97% ในเดอืน ส.ค. 
2565 แต่ลดลง 1.13% YTD ซึ่งเดือนที่ผ่านมาตลาดหุ้นได้รบัปัจจัย
บวกจากก าไรของบรษิัทจดทะเบยีนฯ ในไตรมาสสองที่ออกมาดกีว่า
คาด น าโดยกลุ่มขนส่งและโลจสิตกิส ์สื่อและสิง่พมิพ ์และพลงังานและ
สาธารณูปโภคโดยแรงซื้อจากนักลงทุนต่างชาตยิงัเป็นปัจจยัสนับสนุน
ส าคญั ซึ่งซื้อสุทธทิี ่5.7 หมื่นล้านบาท จาก 4.7 พนัล้านบาท ในเดอืน
ก.ค. 2565 ขณะที่ปัจจยัด้านการเมอืง กรณีศาลรฐัธรรมนูญรบัค ารอ้ง
วาระการด ารงต าแหน่ง 8 ปี ของ พล.อ.ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา และสัง่ให้
หยุดปฏบิตัหิน้าทีจ่นกว่าศาลจะมคี าวนิิจฉัยออกมา ยงัไม่กระทบตลาด
หุ้นมากนัก เนื่ องจาก ครม.ยังท างานได้ตามปกติและไม่ได้เกิด
สุญญากาศทางการเมอืง ส่วนการปรบัขึ้นอตัราดอกเบี้ยที่ 0.25% ใน
วนัที ่10 ส.ค. 2565 เป็นไปตามคาดการณ์ของตลาด 

ตลาดหุ้นเวียดนาม: ดชันี VN Index ปรบัเพิม่ขึน้ 6.15% ในเดอืน 
ส.ค. 2565 แต่ลดลง 14.53% YTD โดยสภาพคล่องของตลาดหุ้น
ปรับตัวดีขึ้น เมื่อพิจารณาจากปริมาณซื้อขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น 35% 
เทียบกับเดือน ก.ค. 2565 ขณะที่ผลก าไรไตรมาสสองของบรษิัทจด
ทะเบยีนฯออกมาเตบิโตประมาณ 15%YoY และตวัเลขเศรษฐกจิยงัคง
แขง็แกร่ง เช่น ยอดคา้ปลกี (+50%YoY) และยอดส่งออก (+22%YoY) 
โดยนักลงทุนต่างชาตยิงัมสีถานะซื้อสุทธใินเดอืนนี้ 
 

ตราสารหน้ี: อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัฯ อายุ 10 ปี ณ 
สิน้เดอืน ส.ค. 2565 ปรบัขึน้มาอยู่ทีป่ระมาณ 3.2% หลงั เฟด คงท่าที
การใชน้โยบายการเงนิตงึตวั จากค าแถลงการณ์ของ เจอโรม พาวเวล 
ที่เมอืง แจ็กสนั โฮล ซึ่งอาจก่อให้เกิดเศรษฐกิจถดถอยในสหรฐัฯ ใน
อนาคต ขณะทีอ่ตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลของไทย 10 ปี อยู่ใน
ระดบัใกลเ้คยีงเดมิทีป่ระมาณ 2.48% 
 

ตราสารทางเลือก                                                                    

REITs: Global REITs ปรับ ลดล ง  6.17% และ  Singapore REITs 

ปรบัลดลง 4.63% จากความกังวลว่าเฟดอาจปรบัขึ้นอัตราดอกเบี้ย
นโยบายอีก 0.75% หลงัคุณเจอโรม พาวเวล (ประธานเฟด) ได้แถลง
ถึงความตัง้ใจในการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อในการกระชุมที่ที
แจ็กสัน โฮล ท าให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 10 ปีปรับตัว
เพิม่ขึ้น ส่งผลให้ Dividend Spread หรอืส่วนต่างระหว่างอตัราเงนิปัน
ผลและอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาล 10 ปีแคบลง ขณะที่ Thai 
REITs ปรบัตวั 
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เพิ่มขึ้น 2.92% ได้ประโยชน์จากการเปิดประเทศแบบเต็มรูปแบบ
และ laggard ประเทศอื่นๆโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วที่ได้
ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก ก า ร เ ปิ ด ป ร ะ เ ท ศ ไ ป แ ล้ ว ก่ อ น ห น้ า นี้ 
 

ทองค า: ราคาทองค า spot ปรับตัวลง 3.11% ในเดือน ส.ค. 2565  
จากการแขง็ค่าของค่าเงนิดอลลาร์ ตามความคาดหวงัที่ธนาคารกลาง
สหรฐัฯ (เฟด) มแีนวโน้มเร่งขึน้อตัราดอกเบีย้ 
 

            มุมมองการลงทุนเดือนกนัยายน 2565 

บลจ.พรนิซเิพลิ คาดว่าตลาดลงทุนโดยรวมจะมคีวามผนัผวนมากขึน้ใน
เดือน ก.ย. 2565  จากแรงกดดันด้านการเพิ่มวงเงินในการปรบัลด
ขนาดงบดุลของเฟด จาก 4.75 หมื่นลา้นดอลลาร/์เดอืน เป็น 9.50 หมืน่
ล้านดอลลาร์/เดือน การปรบัเพิม่อตัราดอกเบี้ยของเฟดและอีซีบี ซึ่ง
เฟดจะมกีารประชุมในวนัที่ 20 - 21 ก.ย. 2565  และอีซีบ ีในวนัที่ 8 
ก.ย. 2565 รวมถงึประเดน็การจ ากดัการส่งก๊าซไปยงัยุโรปของรสัเซีย 
ที่อาจจะท าให้ยุโรปเผชิญกับอตัราเงินเฟ้อสูงขึ้นและภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอย โดยรฐัมนตรีพลงังานของสหภาพยุโรป (อียู) เตรียมจดัการ
ประชุมฉุกเฉินในวนัที ่9 ก.ย. 2565  เพื่อหารอืเกี่ยวกบัวกิฤตพลงังาน
ในยุโรป ขณะทีร่าคาน ้ามนัดบิคาดว่ายงัคงผนัผวนต่อเนื่องเช่นกนั จาก
ประเดน็การปรบัลดก าลงัการผลติ (0.1% ของความต้องการโลก) ของ
กลุ่มโอเปกพลัส (OPEC-Plus) เริ่มเดือน ต.ค. 2565  การกลับมา
ส่งออกน ้ามนัดบิของอิหร่านในตลาดโลก หากสามารถเจรจาขอ้ตกลง
นิวเคลียรอ์ิหร่าน และความกังวลต่ออุปสงคข์องน า้มนัดิบหากเศรษฐกิจ
ทั่วโลกชะลอตวัลง 

 กลยุทธก์ารลงทุน 

ทาง บลจ.พรนิซิเพลิ ยงัคงมมีุมมองการลงทุนแบบระมดัระวงัส าหรบั
เดอืนสุดทา้ยของไตรมาส 3 ปี 2565  จากความผนัผวนและแรงกดดนั
จากปัจจยัมหภาค ทัง้ในส่วนเงนิเฟ้อ การปรบัขึ้นอตัราดอกเบี้ย และ
การชะลอตวัของเศรษฐกจิโดยรวม โดยยงัแนะน า 

1) มุ่งเน้นการลงทุนในสนิทรพัยท์ีเ่ป็น Quality Growth หรอืสนิทรพัยท์ี่
มกีารเติบโตในระดบัปานกลางแต่มคีวามมัน่ คงของธุรกิจและรายได้
เพื่อรองรบัความเสีย่งหรอืความ ผนัผวนจากปัจจยัทางเศรษฐกจิ 

2) เลือกลงทุนในสินทรพัย์ประเภทที่มคีวามผนัผวนต ่า บริษัทขนาด
ใหญ่หรอืมขีนาดมลูค่าตลาดสงู 

3) Asset allocation สรา้งพอร์ตการลงทุนทีเ่หมาะสม โดยกระจายการ
ลงทุนไปในหลากหลายสนิทรพัยแ์ละประเทศ เพื่อสรา้งพอรต์การลงทุน
ทีช่่วยควบคุมความเสีย่งและรบัผล ตอบแทนทีเ่หมาะสม 

 

            กองทุนแนะน า  

โดยภาพรวมการลงทุนในระยะย 3-6 เดือน กองทุนท่ีจะแนะน า 5 
กองทุนได้แก่ 

กองทุนแรก กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก 
อินคัม อิควิตี ้ (PRINCIPAL APDI)  จะลงทุนผ่าน Master Fund ชื่อ 
Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ซึง่เป็นกองทุนทีล่งทุน
ในหุน้คุณภาพขนาดใหญ่กระจายตวัในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก (ไม่รวม
ญี่ปุ่ น) และมสีดัส่วนน ้าหนักการลงทุนในหุน้จนีแผ่นดนิใหญ่และจีนใน
ฮ่องกง รวมกนัประมาณ 30% คดัเลอืกหุ้นที่มศีกัยภาพในการเติบโต
ตามการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม เทคโนโลยแีละพฤตกิรรมของ
ผู้บริโภค และมุ่งเน้นคดัสรรเลือก บริษัทที่มีทิศทางการเติบโตตาม 
Megatrend ของโลก 

กองทุนท่ีสอง คือ กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิต้ี (PRINCIPAL 
CHEQ) มนีโยบายลงทุนในตราสารทุนของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ใน
ประเทศจนีหรอืบรษิทัทีม่กีารด าเนินธุรกจิในประเทศจนี ทีม่กีารเตบิโต
ในระยะยาว และสอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงทางโครงสรา้งเศรษฐกจิ
ของจนี ส าหรบัในระยะสัน้ การกลบัมาเปิดประเทศและจบัจ่ายใชส้อย
ของประชากรในเมอืงใหญ่ๆ ในจนีจะส่งผลบวกโดยตรงต่อกองทุน โดย
หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนจะมีน ้าหนักส่วนใหญ่ทัง้ในกลุ่ม 
Financial Services, Communication Services แ ล ะ  Consumer 
Defensive 

กองทุนท่ีสาม คือกองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า เทคโนโลยี  
(PRINCIPAL CHTECH) จะเน้นลงทุนบริษัทที่มีการด าเนินธุรกิจใน
ประเทศจีนที่ท าธุรกิจเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี (เป็นหนึ่งในแผน
ยุทธศาสตร์ชาต ิฉบบัที่ 14) ซึ่งกองทุนเห็นโอกาสการเตบิโตของการ
ลงทุนล้อตามไปกบันโยบายของจนีทีมุ่่งเน้นการพึง่พาต่างชาตน้ิอยลง 
ผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเอง และตัง้เป้าเป็นผู้น าโลกด้าน
นวตักรรมและเทคโนโลยีในอนาคต โดยกองทุนจะแบ่งน ้าหนักการ
ล งทุ น ใ นสัด ส่ วน  70:30 ใ น ธีม  Soft Tech (eCommerce, Cloud, 
Internet) : Hard Tech (New-generation information technology, 
Biomedicine, New energy) ขณะที่การผ่อนคลายมาตรการควบคุม
ดา้นกฎระเบยีบทีช่ดัเจนจะเป็นปัจจยับวกในระยะสัน้ 



 
กนัยายน 2565 

กองทุนท่ีส่ี คือกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรคัเจอร ์
อิควิต้ี (PRINCIPAL GIF) ซึ่งลงทุนในกองทุนหลัก Lazard Global 
Listed Infrastructure Equity Fund เน้นลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 
ทัว่โลก มุ่งเน้นในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว โดยให้ค านิยามของ
โครงสร้างพื้นฐานที่เข้าลงทุนว่า Preferred Infrastructure ซึ่งจะมี
ลกัษณะกจิการหรอืสนิทรพัยท์ีม่คีวามผกูขาด โครงสรา้งรายไดม้สีญัญา
ปรบัขึน้ตามอตัราเงนิเฟ้อ มอีายุสนิทรพัย์ยาวนานและมคีวามเสีย่งต่อ
กฎระเบยีบและการเมอืงต ่า ส่งผลใหธุ้รกจิมรีายไดแ้ละก าไรทีส่ม ่าเสมอ 
ล่าสุดมสีดัส่วนน ้าหนักการลงทุนในหุน้ยุโรปประมาณ 45% ซึ่งน่าจะได ้ 
อานิสงคจ์ากแนวโน้มอตัราเงนิเฟ้อของยุโรปทีส่งูขึน้ต่อเน่ือง 

กองทุนท่ี ห้า  คือกองทุนเ ปิดพรินซิเ พิล เวียดนาม อิควิ ต้ี
(PRINCIPAL VNEQ) มุ่งเน้นลงทุนตรงในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัย์เวียดนามที่มศีกัยภาพในการเติบโตในอนาคตล้อตามกบั
เศรษฐกิจของประเทศ โดยเรามองว่าเศรษฐกิจเวียดนามมแีนวโน้ม
เตบิโตโดดเด่นทีสุ่ดในภูมภิาค และบรษิทัจดทะเบยีนฯมกีารคาดการณ์
การเตบิโตของก าไรที่น่าสนใจใน 1-2 ปีขา้งหน้า สภาพคล่องในตลาด
หุ้นมีทิศทางดีขึ้นในเดือนที่ผ่านมา และแนวโน้มการเติบโตของ
เศรษฐกิจและบริษัทจดทะเบียนฯในไตรมาส 3 ปี 2565 คาดว่าจะ
เตบิโตโดดเด่นจากฐานต ่าในปีก่อนหน้า เนื่องจากมกีารล๊อคดาวน์จาก
สถานการณ์โควดิ 
หมายเหตุ: กองทุนทีแ่นะน าทัง้ 5 มี regional/country concentration 
risk ค่อนขา้งสูง จงึแนะน าให้มกีารจ ากดัน ้ าหนักการลงทุน และมกีาร
กระจายการลงทุนในพอรต์ลงทุนอย่างเพยีงพอ 

 

 
 

โอกาสในการลงทุนแบบจบัจงัหวะท าก าไรในกรอบระยะเวลาท่ี
สัน้  ในช่วงเวลาที่ตลาดหุน้ย่อตวั บนมุมมองตลาดส าหรบัเดอืน ก.ย . 
2565  ทีค่าดว่าจะมคีวามผนัผวนมากขึน้และแรงกดดนัจากหลายปัจจยั 
โ ดย เ ร า แน ะน า  2 กองทุ น  ไ ด้ แ ก่  (PRINCIPAL GESG) และ
(PRINCIPAL GBRAND) ซึ่งเป็นกองทุนที่มุ่งเน้นลงทุนหุ้น  Quality 
Growth ทัว่โลก  

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี ESG (PRINCIPAL GESG) 
ลงทุนผ่านกองทุน Schroder International Selection Fund Global 
Sustainable Growth ทีเ่น้นลงทุนในหุน้คุณภาพหรอืบรษิทัขนาดใหญ่
ที่ให้ความส าคญักบัผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีทุกภาคส่วน และสามารถสรา้ง
ผลกระทบเชงิบวกในมุมกวา้ง มธีรรมาภบิาล ความรบัผดิชอบต่อสงัคม
และสิง่แวดล้อม (หรอืที่เรยีกว่า ESG) เพื่อการเติบโตของบรษิัทและ
ก าไรอย่างยัง่ยนืในอนาคต 
 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์ (PRINCIPAL GBRAND) 
ล งทุ นผ่ า นกอ งทุ น  Morgan Stanley Investment Funds - Global 
Brands Fund ที่ลงทุนในหุ้นคุณภาพทัว่โลก ที่เป็นบริษัทที่มีแบรนด์
หรอืตราสนิคา้ทีแ่ขง็แกร่ง มฐีานผูใ้ชจ้ านวนมาก สามารถตัง้ราคาขาย
ได้และมอีตัราก าไรขัน้ต้นสูง รวมถึงมกีระแสเงนิสด และมกีารเติบโต
ของรายได้อย่างสม ่าเสมอ และยงัมโีอกาสการส่งผ่านต้นทุนวตัถุดบิ
สนิคา้ทีป่รบัตวัขึน้จากเงนิเฟ้อไปยงัผูบ้รโิภคได้ 
 

 

 
 

ค าเตือน : ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน / กองทุน PRINCIPAL APDI กองทุนหลกั
ลงทุนกระจุกตัวในฮ่องกง ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการ ลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / กองทุน PRINCIPAL CHEQ และ 
PRINCIPAL CHTECH กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศจีน ผู้ลงทุนจึงควรพจิารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการ ลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / 
PRINCIPAL GIF กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศยุโรปและอเมรกิาเหนือ ผู้ลงทุนจึงควรพจิารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของ
ตนเองด้วย / PRINCIPAL VNEQ กองทุนกระจุกตวัในประเทศเวยีดนาม ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย/ 
PRINCIPAL GESG และ PRINCIPAL GBRAND  กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศสหรฐัอเมรกิา ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอร์ตการ
ลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / กองทุนมนีโยบายลงทุน ในต่างประเทศ ผูล้งทุนอาจจะขาดทุนหรอืได้รบัก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน/หรอืได้รบัเงนิคนืต ่ากว่าเงนิทุน
เริม่แรกได้/บรษิทัจดัการใช้สญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมอืในการป้องกนัความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลย พนิิจของ
ผูจ้ดัการกองทุน/ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 
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