กันยายน 2565

ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลงของดัชนี หลัก

ภาพรวมการลงทุนในเดือนสิ งหาคม 2565
ภาพรวมตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นโดดเด่นในช่วงครึ่งแรก
ของเดือนสิ งหาคม 2565
• จากปั จจัยบวกด้านตัวเลขงบการเงินทีอ่ อกมาดี ทิศทางเงินเฟ้ อชะลอ
ตัว การขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐ ฯ ถูกคาดว่าอยู่ในระดับที่อาจไม่เร่งตัว
และราคาน้ ามันดิบและดัชนีอาหารโลกปรับลดลง อย่างไรก็ดี ในช่วง
ปลายเดือน ตลาดกลับมากังวลเรื่องท่าทีของเฟดในการปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยในเดือน ก.ย. 2565 และปรับตัวลงหลังการเปิ ดเผยถ้อยแถลง
ของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในการ
ประชุ ม ประจาปี ข องเฟด ที่ เ มือ งแจ็ก สัน โฮล รัฐไวโอมิง ที่ก ล่ า วว่า
พร้อมเดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบี้ย และคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูง อีก
ระยะหนึ่งเพื่อควบคุมเงินเฟ้ อ
• ตลาดฝั ง่ ยูโรโซนยังคงเผชิญกับแรงกดดันด้านอัตราเงินเฟ้ ออย่าง
ต่อเนื่อง จากราคาค่าไฟทีป่ รับตัวสูงขึน้ อย่างมีนัย ซึง่ เป็ นผลมาจากการ
ทีร่ สั เซียจากัดการส่งก๊าซไปยังยุโรป หลังยุโรปมีแนวทางลดการพึง่ พา
พลังงานจากรัสเซีย รวมถึงมาตรการคว่ าบาตรต่อเหตุการณ์ รสั เซีย ยูเครน
• ตลาดหุ้นฝั ง่ เอเชีย ทางด้านตลาดหุ้นจีนได้รบั แรงกดดันจากความ
กั ง วลว่ า จะกลับ มาล็ อ กดาวน์ ใ นเมื อ งส าคัญ ปั จ จัย ปั ญ หาสภาพ
ภูมอิ ากาศ (คลื่นความร้อนและภัยแล้ง) และตลาดอสังหาฯทีย่ งั อ่อนแอ
ส่งผลตัวเลขเศรษฐกิจทีส่ าคัญออกมาต่ากว่าทีต่ ลาดคาดการณ์ ขณะที่
ตลาดหุ้นไทยและเวียดนามปรับตัวดีข้นึ ในเดือน ส.ค. 2565 จากผล
กาไรของบริษทั จดทะเบียนฯ ในไตรมาสสองทีอ่ อกมาดี และแรงซื้อจาก
นักลงทุนต่างชาติ
• สาหรับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับ
เพิม่ ขึน้ ต่อเนื่อง โดย ณ สิน้ เดือน ส.ค. 2565 ปรับขึน้ มาอยู่ทป่ี ระมาณ
3.2% หลังเฟดมีท่าทีการใช้นโยบายการเงินตึงตัวต่อเนื่อง

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ: ดัชนี S&P500 Index ปรับลดลง 4.24% ในเดือน

หมายเหตุ *: เป็ นการแสดงการเปลีย่ นแปลงของยีลด์ ไม่ใช่ผลตอบแทน
Source: Bloomberg as of 31 ส.ค. 2565

ส.ค. 2565 และลดลง 17.02% ในช่วง YTD โดยนายเจอโรม พาวเวล
ประธานเฟด กล่าวสุนทรพจน์ทง่ี านประชุมประจาปี ทเ่ี มืองแจ็กสัน โฮล
โดยพร้อมใช้นโยบายทีเ่ ข้มงวดเพื่อควบคุมเงินเฟ้ อ แม้ว่าตลาดแรงงาน
ยังแข็งแกร่ง และอาจสร้างผลกระทบต่อภาคครัวเรือนและภาคธุ รกิจ
โดย Fed Fund Future บ่งชี้ต่อความน่ าจะเป็ นถึงราว 75% ที่ Fed จะ
ขึน้ อัตราดอกเบีย้ 0.75% ในการประชุมวันที่ 20 - 21 ก.ย. 2565
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อย่างไรก็ตาม เงินเฟ้ อของสหรัฐฯ อาจจะผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว เนื่องจาก
อัตราเงินเฟ้ อของสหรัฐฯ ในเดือน ก.ค. 2565 ปรับเพิม่ ขึน้ 8.5% YoY
ซึง่ ชะลอตัวลงจาก 9.1% ในเดือน มิ.ย. 2565 จากผลของการปรับลดลง
ของราคาพลังงานและราคาน้ามัน

ตลาดหุ้ น ยุ โ รป : ดั ช นี STOXX Europe 600 Index ปรั บ ลดลง
5.29% ในเดือน ส.ค. 2565 และลดลง 14.90% ในช่วง YTD โดยตลาด
หุน้ ยังคงถูกปกคลุมด้วยความไม่แน่นอนของภาวะความขัดแย้งระหว่าง
รัสเซีย และยูเ ครน และยัง ไม่ มีสัญญาณของการตกลงกัน ได้ รัสเซีย
เดิน หน้ า จ ากัด การส่ ง ออกก๊ า ซไปยัง ยุ โ รป รวมถึง ระงับ การส่ ง ก๊ า ซ
ธรรมชาติให้ยุโรปผ่านท่อส่ง Nord Stream เนื่องจากต้องปิ ดซ่อมบารุง
ปั จจัยดังกล่าวผลักดันให้ราคาก๊าซในยุโรปปรับขึน้ ทาจุดสูงสุดใหม่ และ
อาจเป็ นสาเหตุให้ยุโรปต้องเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในฤดูหนาวที่
กาลังจะมาถึงนี้ เนื่องจากปั ญหาของวิกฤตพลังงาน ขณะทีเ่ งินเฟ้ อของ
ยุโรปทาจุดสูงสุดใหม่ในเดือน ส.ค. 2565 โดยปรับเพิม่ ขึน้ 9.1% YoY
จาก 8.9% ในเดือน ก.ค. 2565 เนื่องจากการเพิม่ ขึ้นของราคาอาหาร
และพลัง งาน ปั จ จัย ดัง กล่ า วจะมีผ ลกระทบต่ อ การตัด สิน ขึ้น อัต รา
ดอกเบี้ยของ ECB อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และจะสร้างความกดดันต่อ
ตลาดหุน้ ต่อไป นอกจากนี้ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ (BoE) ปรับขึน้
อัตราดอกเบีย้ นโยบายขึน้ 0.5% ซึง่ เป็ นการปรับขึน้ ทีส่ งู ทีส่ ุดในรอบ 27
ปี สู่ระดับ 1.75% ในช่วงต้นเดือนส.ค. 2565 เพื่อที่จะควบคุมเงินเฟ้ อ
อีกทัง้ ยังคาดว่าสหราชอาณาจักร จะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในช่วง
ไตรมาส 4 ปี 2565 จากผลของการปรับขึน้ ของเงินเฟ้ อ

ตลาดหุ้นไทย: ดัชนี SET Index ปรับเพิม่ ขึน้ 3.97% ในเดือน ส.ค.
2565 แต่ลดลง 1.13% YTD ซึ่งเดือนที่ผ่านมาตลาดหุ้น ได้รบั ปั จ จัย
บวกจากกาไรของบริษัทจดทะเบียนฯ ในไตรมาสสองที่ออกมาดีกว่า
คาด นาโดยกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ สื่อและสิง่ พิมพ์ และพลังงานและ
สาธารณูปโภคโดยแรงซื้อจากนักลงทุนต่างชาติยงั เป็ นปั จจัยสนับสนุน
สาคัญ ซึ่งซื้อสุทธิท่ี 5.7 หมื่นล้านบาท จาก 4.7 พันล้านบาท ในเดือน
ก.ค. 2565 ขณะที่ปัจจัยด้านการเมือง กรณีศาลรัฐธรรมนู ญรับคาร้อง
วาระการดารงตาแหน่ง 8 ปี ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และสั ่งให้
หยุดปฏิบตั หิ น้าทีจ่ นกว่าศาลจะมีคาวินิจฉัยออกมา ยังไม่กระทบตลาด
หุ้ น มากนั ก เนื่ อ งจาก ครม.ยัง ท างานได้ ต ามปกติ แ ละไม่ ไ ด้ เ กิ ด
สุญญากาศทางการเมือง ส่วนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ 0.25% ใน
วันที่ 10 ส.ค. 2565 เป็ นไปตามคาดการณ์ของตลาด

ตลาดหุ้นเวียดนาม: ดัชนี VN Index ปรับเพิม่ ขึน้ 6.15% ในเดือน
ส.ค. 2565 แต่ ล ดลง 14.53% YTD โดยสภาพคล่ อ งของตลาดหุ้ น
ปรับ ตัว ดีข้นึ เมื่อ พิจ ารณาจากปริม าณซื้อ ขายเฉลี่ย ที่เ พิ่ม ขึ้น 35%
เทียบกับเดือน ก.ค. 2565 ขณะที่ผลกาไรไตรมาสสองของบริษัทจด
ทะเบียนฯออกมาเติบโตประมาณ 15%YoY และตัวเลขเศรษฐกิจยังคง
แข็งแกร่ง เช่น ยอดค้าปลีก (+50%YoY) และยอดส่งออก (+22%YoY)
โดยนักลงทุนต่างชาติยงั มีสถานะซื้อสุทธิในเดือนนี้

ตราสารหนี้ : อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ณ

สิน้ เดือน ส.ค. 2565 ปรับขึน้ มาอยู่ทป่ี ระมาณ 3.2% หลัง เฟด คงท่าที
การใช้นโยบายการเงินตึงตัว จากคาแถลงการณ์ของ เจอโรม พาวเวล
ตลาดหุ้นจี น : ดัช นี CSI300 Index ปรับตัว ลดลง 2.19% ในเดือน ที่เมือง แจ็กสัน โฮล ซึ่งอาจก่อให้เกิดเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐฯ ใน
ส.ค. 2565 และลดลง 17.44% ในช่วง YTD โดยตลาดหุน้ จีนถูกกดดัน อนาคต ขณะทีอ่ ตั ราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของไทย 10 ปี อยู่ใน
จากความกังวลว่าจะกลับมาล็อกดาวน์ในเมืองสาคัญหลังจานวนผูต้ ดิ ระดับใกล้เคียงเดิมทีป่ ระมาณ 2.48%
เชื้อโควิด-19 ปรับตัวเพิม่ ขึน้ (เมืองเฉิงตูล็อกดาวน์ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 ก.ย.
2565) ปั จจัยปั ญหาสภาพภูมอิ ากาศ (คลื่นความร้อนและภัยแล้ง) และ
ตราสารทางเลือก
ตลาดอสังหาฯทีย่ งั อ่อนแอ ส่งผลตัวเลขเศรษฐกิจทีส่ าคัญออกมาต่ากว่า
ที่ตลาดคาดการณ์ เช่น การผลิตภาคอุตสาหกรรม การลงทุนสินค้า REITs: Global REITs ป รั บ ล ด ล ง 6.17% แ ล ะ Singapore REITs
คงทน ยอดค้าปลีก ทาให้ PBoC ต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ปรับลดลง 4.63% จากความกังวลว่าเฟดอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
เช่ น ปรับ ลด Loan prime rate (LPR) ประเภท 1 ปี ลง 0.05% เหลือ นโยบายอีก 0.75% หลังคุณเจอโรม พาวเวล (ประธานเฟด) ได้แถลง
3.65% ปรับลด LPR ประเภท 5 ปี 0.15% เหลือ 4.30% ปรับลดอัตรา ถึง ความตัง้ ใจในการขึ้น ดอกเบี้ย เพื่อ สกัด เงิน เฟ้ อ ในการกระชุม ที่ที
ดอกเบี้ย เงิน กู้ Medium-term lending facility (MLF) ประเภท 1 ปี ลง แจ็ก สัน โฮล ท าให้อ ัต ราผลตอบแทนพัน ธบัตรรัฐบาล 10 ปี ป รับ ตัว
0.1% จาก 2.85% เหลือ 2.75% และปรับ ลด Reverse Repos 7 วัน
เพิม่ ขึ้น ส่งผลให้ Dividend Spread หรือส่วนต่างระหว่างอัตราเงินปั น
0.1% เหลือ 2% เพื่อกระตุน้ เศรษฐกิจ
ผลและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 10 ปี แคบลง ขณะที่ Thai
REITs ปรับตัว
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เพิ่ม ขึ้น 2.92% ได้ป ระโยชน์ จ ากการเปิ ด ประเทศแบบเต็ม รูป แบบ 3) Asset allocation สร้างพอร์ตการลงทุนทีเ่ หมาะสม โดยกระจายการ
และ laggard ประเทศอื่ น ๆโดยเฉพาะประเทศที่ พ ัฒ นาแล้ ว ที่ ไ ด้ ลงทุนไปในหลากหลายสินทรัพย์และประเทศ เพื่อสร้างพอร์ตการลงทุน
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 ทีช่ ่วยควบคุมความเสีย่ งและรับผล ตอบแทนทีเ่ หมาะสม

ทองคา: ราคาทองคา spot ปรับตัว ลง 3.11% ในเดือน ส.ค. 2565
กองทุนแนะนา
จากการแข็งค่าของค่าเงินดอลลาร์ ตามความคาดหวังที่ ธนาคารกลาง
สหรัฐฯ (เฟด) มีแนวโน้มเร่งขึน้ อัตราดอกเบีย้
โดยภาพรวมการลงทุนในระยะย 3-6 เดือน กองทุนที่จะแนะนา 5
กองทุนได้แก่
มุมมองการลงทุนเดือนกันยายน 2565
บลจ.พรินซิเพิล คาดว่าตลาดลงทุนโดยรวมจะมีความผันผวนมากขึน้ ใน
เดือ น ก.ย. 2565 จากแรงกดดัน ด้านการเพิ่มวงเงิน ในการปรับลด
ขนาดงบดุลของเฟด จาก 4.75 หมื่นล้านดอลลาร์/เดือน เป็ น 9.50 หมืน่
ล้านดอลลาร์/เดือน การปรับเพิม่ อัตราดอกเบี้ยของเฟดและอีซีบี ซึ่ง
เฟดจะมีการประชุมในวันที่ 20 - 21 ก.ย. 2565 และอีซีบี ในวันที่ 8
ก.ย. 2565 รวมถึงประเด็นการจากัดการส่งก๊าซไปยังยุโรปของรัสเซีย
ที่อาจจะทาให้ยุโรปเผชิญกับอัตราเงินเฟ้ อสูงขึ้นและภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอย โดยรัฐมนตรีพลังงานของสหภาพยุโรป (อียู) เตรียมจัดการ
ประชุมฉุ กเฉินในวันที่ 9 ก.ย. 2565 เพื่อหารือเกี่ยวกับวิกฤตพลังงาน
ในยุโรป ขณะทีร่ าคาน้ามันดิบคาดว่ายังคงผันผวนต่อเนื่องเช่นกัน จาก
ประเด็นการปรับลดกาลังการผลิต (0.1% ของความต้องการโลก) ของ
กลุ่ ม โอเปกพลัส (OPEC-Plus) เริ่ม เดือ น ต.ค. 2565 การกลับ มา
ส่งออกน้ ามันดิบของอิหร่านในตลาดโลก หากสามารถเจรจาข้อตกลง
นิวเคลียร์อิหร่าน และความกังวลต่ออุปสงค์ของนา้ มันดิบหากเศรษฐกิจ
ทั่วโลกชะลอตัวลง

กลยุทธ์การลงทุน

กองทุ นแรก กองทุ น เปิ ดพริ น ซิ เ พิ ล เอเชี ย แปซิ ฟิ ก ไดนามิ ก
อิ น คั ม อิ ค วิ ตี้ (PRINCIPAL APDI) จะลงทุ น ผ่ าน Master Fund ชื่อ
Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ซึง่ เป็ นกองทุนทีล่ งทุน
ในหุน้ คุณภาพขนาดใหญ่กระจายตัวในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก (ไม่รวม
ญี่ป่ ุน) และมีสดั ส่วนน้ าหนักการลงทุนในหุน้ จีนแผ่นดินใหญ่และจีนใน
ฮ่องกง รวมกันประมาณ 30% คัดเลือกหุ้นที่มศี กั ยภาพในการเติบโต
ตามการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม เทคโนโลยีและพฤติกรรมของ
ผู้บ ริโ ภค และมุ่ ง เน้ น คัด สรรเลือก บริษัท ที่มีทิศทางการเติบโตตาม
Megatrend ของโลก
กองทุนที่สอง คือ กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล ไชน่ า อิ ควิ ตี้ (PRINCIPAL
CHEQ) มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ใน
ประเทศจีนหรือบริษทั ทีม่ กี ารดาเนินธุรกิจในประเทศจีน ทีม่ กี ารเติบโต
ในระยะยาว และสอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงทางโครงสร้างเศรษฐกิจ
ของจีน สาหรับในระยะสัน้ การกลับมาเปิ ดประเทศและจับจ่ายใช้สอย
ของประชากรในเมืองใหญ่ๆ ในจีนจะส่งผลบวกโดยตรงต่อกองทุน โดย
หมวดอุ ต สาหกรรมที่ก องทุ น ลงทุ น จะมีน้ า หนั ก ส่ ว นใหญ่ ทงั ้ ในกลุ่ม
Financial Services, Communication Services แ ล ะ Consumer
Defensive

กองทุ น ที่ ส าม คื อ กองทุ น เปิ ดพริ น ซิ เพิ ล ไชน่ า เทคโนโลยี
(PRINCIPAL CHTECH) จะเน้ น ลงทุ น บริษัท ที่มีก ารดาเนิ น ธุ ร กิจ ใน
ประเทศจีน ที่ท าธุ ร กิ จ เกี่ ย วข้อ งกับ เทคโนโลยี (เป็ นหนึ่ ง ในแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับที่ 14) ซึ่งกองทุนเห็นโอกาสการเติบโตของการ
ลงทุนล้อตามไปกับนโยบายของจีนทีม่ ุ่งเน้นการพึง่ พาต่างชาติน้อยลง
1) มุ่งเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ทเ่ี ป็ น Quality Growth หรือสินทรัพย์ท่ี
ผ่ า นการพัฒ นาเทคโนโลยีข องตัว เอง และตัง้ เป้ า เป็ น ผู้น าโลกด้า น
มีการเติบโตในระดับปานกลางแต่มคี วามมั ่น คงของธุรกิจและรายได้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต โดยกองทุนจะแบ่งน้ าหนั ก การ
เพื่อรองรับความเสีย่ งหรือความ ผันผวนจากปั จจัยทางเศรษฐกิจ
ล ง ทุ น ใ น สั ด ส่ ว น 70:30 ใ น ธี ม Soft Tech (eCommerce, Cloud,
2) เลือกลงทุนในสินทรัพย์ประเภทที่มคี วามผันผวนต่ า บริษัทขนาด Internet) : Hard Tech (New-generation information technology,
ใหญ่หรือมีขนาดมูลค่าตลาดสูง
Biomedicine, New energy) ขณะที่ก ารผ่ อ นคลายมาตรการควบคุ ม
ด้านกฎระเบียบทีช่ ดั เจนจะเป็ นปั จจัยบวกในระยะสัน้
ทาง บลจ.พรินซิเพิล ยังคงมีมุมมองการลงทุนแบบระมัดระวังสาหรับ
เดือนสุดท้ายของไตรมาส 3 ปี 2565 จากความผันผวนและแรงกดดัน
จากปั จจัยมหภาค ทัง้ ในส่วนเงินเฟ้ อ การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และ
การชะลอตัวของเศรษฐกิจโดยรวม โดยยังแนะนา

กันยายน 2565
กองทุนที่สี่ คือกองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล อิ นฟราสตรัคเจอร์
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 งพื้น ฐาน
ทัว่ โลก มุ่ ง เน้ น ในกลุ่ ม ประเทศพัฒ นาแล้ ว โดยให้ ค านิ ย ามของ
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 ส่วนน้าหนักการลงทุนในหุน้ ยุโรปประมาณ 45% ซึ่งน่ าจะได้
อานิสงค์จากแนวโน้มอัตราเงินเฟ้ อของยุโรปทีส่ งู ขึน้ ต่อเนื่อง

โอกาสในการลงทุนแบบจับจังหวะทากาไรในกรอบระยะเวลาที่
สัน้ ในช่วงเวลาที่ตลาดหุน้ ย่อตัว บนมุมมองตลาดสาหรับเดือน ก.ย.
2565 ทีค่ าดว่าจะมีความผันผวนมากขึน้ และแรงกดดันจากหลายปัจจัย
โ ด ย เ ร า แ น ะ น า 2 ก อ ง ทุ น ไ ด้ แ ก่ (PRINCIPAL GESG) และ
(PRINCIPAL GBRAND) ซึ่ง เป็ น กองทุ น ที่มุ่ ง เน้ น ลงทุ น หุ้น Quality
Growth ทัวโลก
่

กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล โกลบอล อิ ควิ ตี้ ESG (PRINCIPAL GESG)
ลงทุ น ผ่ า นกองทุ น Schroder International Selection Fund Global
Sustainable Growth ทีเ่ น้นลงทุนในหุน้ คุณภาพหรือบริษทั ขนาดใหญ่
ที่ให้ความสาคัญกับผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และสามารถสร้าง
กองทุ น ที่ ห้ า คื อ กองทุ น เปิ ดพริ นซิ เพิ ล เวี ย ดนาม อิ ควิ ตี้ ผลกระทบเชิงบวกในมุมกว้าง มีธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม
(PRINCIPAL VNEQ) มุ่ ง เน้ น ลงทุ น ตรงในหุ้น ที่จ ดทะเบีย นในตลาด และสิง่ แวดล้อม (หรือที่เรียกว่า ESG) เพื่อการเติบโตของบริษัทและ
หลักทรัพย์เวียดนามที่มศี กั ยภาพในการเติบโตในอนาคตล้อตามกับ กาไรอย่างยั ่งยืนในอนาคต
เศรษฐกิจของประเทศ โดยเรามองว่าเศรษฐกิจเวียดนามมีแนวโน้ม
เติบโตโดดเด่นทีส่ ุดในภูมภิ าค และบริษทั จดทะเบียนฯมีการคาดการณ์ กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล โกลบอล แบรนด์ (PRINCIPAL GBRAND)
การเติบโตของกาไรที่น่าสนใจใน 1-2 ปี ขา้ งหน้า สภาพคล่องในตลาด ล ง ทุ น ผ่ า น ก อ ง ทุ น Morgan Stanley Investment Funds - Global
่
ที่เป็ นบริษัทที่มีแบรนด์
หุ้ น มีทิศ ทางดีข้ึน ในเดือ นที่ผ่ า นมา และแนวโน้ ม การเติ บ โตของ Brands Fund ที่ลงทุนในหุ้นคุณภาพทัวโลก
เศรษฐกิจ และบริษัท จดทะเบีย นฯในไตรมาส 3 ปี 2565 คาดว่ า จะ หรือตราสินค้าทีแ่ ข็งแกร่ง มีฐานผูใ้ ช้จานวนมาก สามารถตัง้ ราคาขาย
เติบโตโดดเด่นจากฐานต่าในปี ก่อนหน้า เนื่องจากมีการล๊อคดาวน์จาก ได้และมีอตั รากาไรขัน้ ต้นสูง รวมถึงมีกระแสเงินสด และมีการเติบโต
ของรายได้อย่างสม่าเสมอ และยังมีโอกาสการส่งผ่านต้นทุนวัตถุดบิ
สถานการณ์โควิด
หมายเหตุ : กองทุ น ทีแ่ นะน าทัง้ 5 มี regional/country concentration สินค้าทีป่ รับตัวขึน้ จากเงินเฟ้ อไปยังผูบ้ ริโภคได้
risk ค่อนข้างสูง จึงแนะนาให้มกี ารจากัดน้ าหนักการลงทุน และมีการ
กระจายการลงทุนในพอร์ตลงทุนอย่างเพียงพอ
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คาเตือน : ผูล้ งทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเสีย่ งก่อนตัดสินใจลงทุน / กองทุน PRINCIPAL APDI กองทุนหลัก
ลงทุ น กระจุ กตัว ในฮ่อ งกง ผู้ล งทุ น จึง ควรพิจ ารณาการกระจายความเสี่ย งของพอร์ต การ ลงทุ น โดยรวมของตนเองด้ว ย / กองทุ น PRINCIPAL CHEQ และ
PRINCIPAL CHTECH กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีน ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการ ลงทุนโดยรวมของ ตนเองด้วย /
PRINCIPAL GIF กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศยุโรปและอเมริกาเหนือ ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของ
ตนเองด้วย / PRINCIPAL VNEQ กองทุนกระจุกตัวในประเทศเวียดนาม ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสีย่ งของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย/
PRINCIPAL GESG และ PRINCIPAL GBRAND กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสีย่ งของพอร์ตการ
ลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / กองทุนมีนโยบายลงทุน ในต่างประเทศ ผูล้ งทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รบั กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รบั เงินคืนต่ากว่าเงินทุน
เริม่ แรกได้/บริษทั จัดการใช้สญ
ั ญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็ นเครื่องมือในการป้ องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน ( Hedging) ขึน้ อยู่กบั ดุลย พินิจของ
ผูจ้ ดั การกองทุน/ผลการดาเนินงานในอดีตมิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

