มุมมองเศรษฐกิ จและการลงทุน ไตรมาส 2 ปี 2565
รับมืออย่างไรกับวิ กฤตราคาพลังงานและสิ นค้าโภคภัณฑ์ขาขึ้น

สวัสดีครับท่านนักลงทุนกลับมาพบกันอีกครัง้ กับการพูดคุยถึงประเด็นการลงทุนในเดือนมีนาคม 2565 ในช่วงนี้ประเด็นทีเ่ รียกว่าร้อนแรง
ทีส่ ุดคงไม่พน้ เรื่องสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนซึง่ ได้ส่งผลกระทบไปทัวโลกรวมไปถึ
่
งตลาดการเงินและตลาดทุนทีม่ คี วามผันผวนอย่างต่อเนื่อง
ตัง้ แต่สถานการณ์เริม่ มีความตึงเครียด โดยสินทรัพย์ทไ่ี ด้รบั ผลกระทบมากทีส่ ุดคงไม่พน้ สินค้าโภคภัณฑ์อย่างทองคําและนํ้ามัน ทัง้ นี้ตงั ้ แต่ปัญหา
ระหว่างรัสเซียและยูเครนเริม่ เกิดความตึงเครียดในเดือนพฤศจิกายน 2564 จนถึงปั จจุบนั ราคาทองคําได้ปรับตัวเพิม่ ขึน้ ไปแล้วกว่า 12% ในขณะที่
ราคานํ้ามันในตลาดโลกได้ปรับตัวเพิม่ ขึน้ ไปแล้วกว่า 70% จากปริมาณอุปทานของการผลิตนํ้ามันในตลาดโลกทีล่ ดลงอย่างมีนัยสําคัญจากการควํ่า
บาตรรัสเซียส่งผลให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคปรับตัวเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว และกดดันอัตราเงินเฟ้ อให้เร่งตัวขึน้ อย่างต่อเนื่อง

รัสเซียเป็ นผูผ้ ลิตนํ้ามันดิบอันดับสามของโลกรองจากประเทศซาอุดอิ าระเบีย และประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีความสามารถในการผลิต
นํ้ามันได้ 11.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน (ข้อมูล ณ มกราคม 2565) และเป็ นผูส้ ่งออกนํ้ามันอันดับหนึ่งของโลก ทัง้ นี้ขอ้ มูลล่าสุดของเดือนธันวาคม 2564
รัสเซียเป็ นผูส้ ่งออกนํ้ามันดิบอันดับสองของโลกรองจากซาอุดอิ าระเบียที่ 7.8 ล้านบาร์เรลต่อวัน โดย 60% ของปริมาณนํ้ามันทีร่ สั เซียส่งออก หรือ
ประมาณ 4.5 ล้านบาร์เรลต่อวันถูกส่งไปยังสหภาพยุโรป ในขณะทีอ่ ีก 20% ถูกส่งไปยังจีน นอกจากนี้จากข้อมูลสถิติล่าสุดในเดือนพฤศจิกายน
2564 ปริมาณนํ้ามันทีส่ หภาพยุโรปนําเข้าจากรัสเซียนัน้ คิดเป็ น 34% ของปริมาณนําเข้านํ้ามันทัง้ หมด โดย 3.1 ล้านบาร์เรลเป็ นนํ้ามันดิบ (crude
oil) และ วัตถุดบิ ตัง้ ต้น (feedstock) ในขณะทีอ่ ีก 1.3 ล้านบาร์เรลเป็ นผลิตภัณฑ์แปรรูป (oil products) ในขณะทีส่ หรัฐฯ นํ าเข้านํ้ ามันจากรัสเซีย
6.25 แสนบาร์เรลต่อวัน (คิดเป็ น 17% ของปริมาณนํ้ าเข้าทัง้ หมด) และประเทศในเอเชียแปซิฟิกนํ าเข้านํ้ ามันจากรัสเซีย 4.4 แสนบาร์เรลต่อวัน
หรือคิดเป็ น 5% ของปริมาณนํ้าเข้าทัง้ หมด
ทัง้ นี้สหรัฐฯ และกลุม่ ชาติพนั ธมิตรรวม 31 ประเทศ (The 31 Member Countries of the Governing Board of the International Energy
Agency) ได้มคี วามพยายามในการฉุ ดรัง้ ราคานํ้ามันทีเ่ ร่งตัวขึน้ อย่างรวดเร็วด้วยการปล่อยนํ้ ามันสํารองในคลังของตนเอง (Strategic Petroleum
Reserve or SPR) ออกสู่ตลาดโลกปริมาณรวมกว่า 60 ล้านบาร์เรล โดย 30 ล้านบาร์เรลจะมาจากคลังนํ้ามันสํารองทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ ซึ่ง
ถูกเก็บไว้ในโดมเกลือใต้ดนิ ตามแนวชายฝัง่ ของลุยเซียนา (Louisiana) และเท็กซัส (Texas) ซึง่ มีอยู่ทงั ้ สิน้ 600 ล้านบาร์เรล ในขณะทีอ่ กี ครึง่ หนึ่งจะ
มาจากพันธมิตรในยุโรปและเอเชีย โดยครัง้ สุดท้ายที่กลุ่มชาติพนั ธมิตรมีการปล่อยนํ้ ามันสํารองในคลังของตนเองออกมานัน้ คือเมื่อปี 2554 ใน
ปริมาณ 60 ล้านบาร์เรล เมื่อครัง้ เหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศลิเบีย (Libya) ในปี 2011 อย่างไรก็ตามเรามองว่าปริมาณนํ้ามันดิบทีถ่ ูกเพิม่ เข้า
มาดังกล่าวนัน้ จะไม่สามารถทําให้ราคานํ้ามันปรับตัวลดลงได้อย่างมีนัยสําคัญแต่จะเป็ นเพียงการแสดงจุดยืนทางการเมืองของสหรัฐฯ และกลุ่มชาติ
พันธมิตร โดยเฉพาะจุดยืนของประธานาธิบดีโจ ไบเดนในการเผชิญหน้ากับปั ญหาทีเ่ กิดขึน้
นอกจากนี้ยงั มีความพยายามอื่นจากนานาชาติทจ่ี ะเพิม่ ปริมาณนํ้ามันดิบเข้ามาทดแทนส่วนทีข่ าดหายไป ไม่ว่าจะเป็ นการเจรจาข้อตกลง
นิวเคลียร์ของอิหร่านทีด่ ูเหมือนว่าใกล้จะได้ขอ้ สรุป ซึ่งจะส่งผลให้มปี ริมาณนํ้ามันดิบจากอิหร่านเข้าสู่ตลาดโลกเพิม่ ขึน้ โดยทางองค์กร EIA ของ
สหรัฐฯได้มกี ารประเมินกําลังการผลิตของอิหร่านไว้ถงึ 3.8 ล้านบาร์เรลต่อวัน การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับเวเนซุเอล่าเรื่องการควํ่าบาตรของ
สหรัฐฯ ต่อภาคอุตสาหกรรมนํ้ามันของเวเนซุเอล่าซึง่ อาจจะทําให้เวเนซุเอล่ากลับมาผลิตนํ้ามันได้มากถึง 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน ปริมาณนํ้ามันสํารอง
จากประเทศสมาชิกองค์กรพลังงานระหว่างประเทศ (International Energy Agency: IEA) ซึง่ ไม่รวมถึงรัสเซียและจีน ปริมาณรวมกว่า 1.5 พันล้าน
บาเรล รวมถึงปริมาณนํ้ามันดิบจากสมาชิก OPEC ทีค่ าดการณ์ว่าจะสามารถเพิม่ กําลังการผลิตได้อกี 1.6 ล้านบาร์เรลต่อวันในระยะสัน้ ทัง้ นี้เมื่อ
รวมกับปริมาณนํ้ ามันดิบจากคลังนํ้ ามันสํารองทางยุทธศาสตร์ (Strategic Petroleum Reserve: SPR) ของสหรัฐฯ และชาติพนั ธมิตรที่ 60 ล้าน
บาเรล หรือประมาณ 1.9 ล้านบาเรลต่อวันโดยประมาณ ก็จะอยู่ในระดับทีส่ ามารถชดเชยปริมาณนํ้ามันดิบส่วนใหญ่ทห่ี ายไปจากการส่งออกของ
รัสเซียได้
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อย่างไรก็ตามราคาพลังงานทีเ่ ร่งตัวขึน้ อย่างรวดเร็วได้กลายเป็ นปั จจัยทีก่ ดดันอัตราเงินเฟ้ อของไทยเป็ นอย่างมาก โดยอัตราเงินเฟ้ อทัวไป
่
ของไทยในเดือนกุมภาพันธ์เร่งตัวสูงขึน้ กว่า 5.28% เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า จาก 3.23% ในเดือนมกราคม สูงทีส่ ุดตัง้ แต่เดือนกันยายน 2551 และ
สูงกว่าที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ ไว้ท่ี 4.0% โดยสาเหตุหลักมาจากปั ญหาราคาเนื้อสัตว์ท่เี ร่งตัวสูงขึ้นเป็ น รอบที่ส องและส่งผลไปยัง
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์อ่นื ๆ โดยเฉพาะสินค้าอาหารแปรรูป นอกจากนี้ยงั เป็ นผลมาจากราคาพลังงานทีเ่ ร่งตัวขึน้ ตามราคาในตลาดโลก ในเดือนทีผ่ ่าน
มาราคาพลังงานปรับตัวขึน้ กว่า 26.86% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ทผ่ี ่านมา และราคาไฟฟ้ าทีป่ รับขึน้ อย่างมีนัยสําคัญที่ 39.93% ทัง้ นี้ส่วน
หนึ่งเป็ นผลมาจากการทีม่ าตรการอุดหนุนค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคในปี 2564 ได้ครบกําหนดอายุลง โดยเมื่อพิจารณา 2 เดือนทีผ่ ่านมา อัตรา
เงินเฟ้ อทัวไปเฉลี
่
ย่ ในปี น้อี ยู่ท่ี 4.25% อย่างไรก็ตามเมื่อหักราคาอาหารสดและพลังงานออกพบว่าอัตราเงินเฟ้ อพืน้ ฐาน (Core PCI) เร่งตัวขึน้ 1.8%
ในเดือนกุมภาพันธ์ สูงกว่า 0.52% ในเดือนมกราคม เราเชื่อว่าการเร่งตัวขึน้ ของอัตราเงินเฟ้ อพืน้ ฐานส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจากราคาอาหารแปรรูปที่
ปรับตัวสูงขึน้ อย่างมีนัยสําคัญตามราคาเนื้อสัตว์และอาหารสด นอกจากนี้ปัจจัยทีส่ ่งผลให้อตั ราเงินเฟ้ อเร่งตัวขึน้ ยังรวมถึงราคายานพาหนะและ
ค่าบริการขนส่งสาธารณะ (+14.13%) ราคาค่าตรวจรักษาและการบริการส่วนบุคคล (+0.52%) ซึง่ การเพิม่ ขึน้ ดังกล่าวส่งผลให้อตั ราเงินเฟ้ อพืน้ ฐาน
เฉลีย่ ในช่วง 2 เดือนแรกของปี เร่งตัวขึน้ 1.16%
นอกจากนี้ราคาพลังงานยังเป็ นปั จจัยสําคัญที่ส่งผลต่อการเร่งตัวของอัตราเงินเฟ้ อ โดยเมื่อพิจารณาจากข้อมูลล่าสุดในเดือนธันวาคม
2564 พบว่าประเทศไทยนําเข้านํ้ามันประมาณ 8.37 แสนบาร์เรลต่อวัน และประเทศไทยมีการนําเข้านํ้ามันถึง 9.04 แสนบาร์เรลต่อวันโดยเฉลี่ย
ระหว่างช่วงปี 62-64 ซึ่งในช่วงก่อนหน้านี้ทร่ี าคานํ้ามันในตลาดโลกอยู่ทร่ี ะดับ 70-80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล สัดส่วนการนําเข้านํ้ามันต่อ GDP ของ
ไทยจะอยู่ทป่ี ระมาณ 4-5% อย่างไรก็ตามเมื่อราคานํ้ามันปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ สัดส่วนดังกล่าวก็ปรับตัวเพิม่ ขึน้ ตาม โดยในช่วงทีร่ าคานํ้ามันดิบอยู่ท่ี
ระดับ 100-110 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล สัดส่วนดังกล่าวปรับตัวเพิม่ ขึน้ มาอยู่ท่ี 7% และหากราคานํ้ามันดีดตัวขึน้ ไปอยู่ทร่ี ะดับ 140 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ไทยจะมีสดั ส่วนการนําเข้านํ้ามันต่อ GDP สูงถึง 9-10% ซึ่งจะส่งผลให้อตั ราเงินเฟ้ อยิง่ เร่งตัวขึน้ กว่าระดับปั จจุบนั ทัง้ นี้เราพบว่าทุกๆการปรับขึน้
10% ของราคานํ้ามันจะสะท้อนให้อตั ราเงินเฟ้ อปรับตัวสูงขึน้ 0.44% นัน่ หมายความว่ายิง่ ราคานํ้ามันอยู่ในระดับสูงนานเท่าไหร่ โอกาสทีอ่ ตั ราเงิน
เฟ้ อจะเร่งตัวขึน้ จนทะลุกรอบบนตัวเลขคาดการณ์อตั ราเงินเฟ้ อของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ 3% ยิง่ มีมากขึน้ ทัง้ นี้เรามองว่าอัตราเงิน
เฟ้ อจะเร่งตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องตามแนวโน้มราคานํ้ ามันจากผลของสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน นอกจากนี้ราคานํ้ ามันหน้าปั ม๊ ก๊าซหุงต้ม
(LPG) และค่าไฟฟ้ ายังมีแนวโน้มทีจ่ ะปรับสูงขึน้ ได้อกี ภายหลังมาตรการอุดหนุนราคาพลังงานของภาครัฐครบกําหนดอายุ และด้วยแนวโน้มการควํ่า
บาตรรัสเซียทีจ่ ะดําเนินต่อเนื่อง เรามองว่าราคาพลังงานอาจจะเร่งตัวสูงกว่าทีน่ ักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์และเป็ นปั จจัยกดดันอัตราเงินเฟ้ อ
ต่อเนื่องในอนาคต
อย่างไรก็ตามเราคาดว่า ธปท. จะยังคงสงวนท่าทีกบั การเร่งตัวของราคาพลังงานและอัตราเงินเฟ้ อ โดยจะให้ความสําคัญกับแนวโน้มการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจเป็ นหลักเนื่องจากเศรษฐกิจไทยยังไม่สามารถฟื้ นตัวไปอยู่ในระดับก่อนการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ ทัง้ นี้คาดว่าการ
เร่งตัวของอัตราเงินเฟ้ อ ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย การขาดดุลบัญชีเดินสะพัด และความผันผวนของค่าเงินบาทจะเป็ นปั จจัยสําคัญทีก่ ดดันแนวโน้ม
การดําเนินนโยบายการเงินของ ธปท. โดยเราประเมินว่า ธปท. จะคงอัตราดอกเบีย้ นโยบายไว้ทร่ี ะดับปั จจุบนั จนกว่าจะเศรษฐกิจจะฟื้ นตัวอย่างเป็ น
รูปธรรม
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มุมมองเศรษฐกิ จโลก ไตรมาสที่สองของปี 2565
ตัวเลขเงินเฟ้ อของสหรัฐฯยังคงเร่งตัวอยู่ใ นระดับ สูง ใน
รอบ 40 ปี โดยเดือนล่าสุดอัตราเงินเฟ้ อทัวไปสู
่ งถึง 7.9% โดยทีเ่ งิน
เฟ้ อพื้นฐานอยู่ท่ี 6.4% ประกอบกับอัตราการว่างงานที่ต่ํามาก ทํา
ให้ธนาคารกลางสหรัฐฯมีความมั ่นใจในการขึ้นดอกเบี้ยมากขึน้ ทํา
ให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ ขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมในวันที่
17 มีนาคมทีผ่ ่านมา ซึ่งคาดว่าจะขึน้ ดอกเบีย้ อีกอย่างน้อย 5-6 ครัง้
ในปี น้ี เพื่อ ยับ ยัง้ การเร่ ง ตัว ของอัต ราเงิน เฟ้ อ ที่อ าจจะส่ ง ผลต่ อ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

Source: Bloomberg, as of 21 March 22; Principal Asset Management

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 สายพันธ์ใหม่ ยังคงเร่ง
ตัวต่อเนื่องในหลายภูมภิ าค อาทิ ญี่ป่ ุน จีน และฮ่องกง ซึ่งทําให้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆถดถอยอีกครัง้ แม้ว่าการฉีดวัคซีนจะ
เป็ นไปในระดับสูงแล้วก็ตาม ยังคงมีมาตรการออกมาเพื่อยับยัง้ การ
แพร่ ร ะบาดอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ง เป็ น ปั จ จัย กดดัน ต่ อ การเติบ โตทาง
เศรษฐกิจในหลายภูมภิ าคทัวโลก
่
Source: Bloomberg, as of 21 March 22; Principal Asset Management

ตัวเลขภาคการผลิตที่บ่งชี้อตั ราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของญี่ป่ ุนยังคงลดลง เนื่องจากความกังวลในการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด 19 ขณะที่สหรัฐฯยังคงเร่งตัวอยู่ระดับสูง ในขณะทีภ่ าค
ยุ โ รปยัง คงมีค วามกัง วลอัน เนื่ อ งมาจากความตึง เครีย ดระหว่ า ง
รัสเซียและยูเครน ซึ่งการควํ่าบาตรรรัสเซีย ส่งผลประทบโดยตรงต่อ
เศรษฐกิจยุโรป เรายังคงคาดว่าอัตราการผลตอบแทนตลาดทุนของ
สหรัฐฯยังคงมีความน่าสนใจกว่าในภูมภิ าคอื่นๆ

Source: Bloomberg, as of 21 March 22; Principal Asset Management

มุมมองการลงทุนตลาดไทย ไตรมาสที่สองของปี 2565
การฉีดวัคซีนของไทยอยู่ในระดับสูง แม้การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 จะเพิม่ มากขึน้ แต่อตั ราการเสียชีวติ ลดลง ทําให้กจิ กรรมทาง
เศรษฐกิจไม่ชะงักจากการปิ ดเมืองเหมือนในปี ก่อนหน้า ซึง่ มองว่ารัฐบาลน่าจะมีความมั ่นใจมากขึน้ ในการเปิ ดเมืองเพื่อรองรับนักท่องเทีย่ วต่างชาติ
มากขึน้ ซึง่ อาจทําให้ภาคบริการ และการโรงแรมกลับมาฟื้ นตัวอีกครัง้

ตราสารหนี้ ไทย: อัตราดอกเบีย้ ยังอยู่ในระดับตํา่
จากการขึน้ อัตราดอกเบีย้ นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ทําให้ตลาดตราสารหนี้ทวโลกปรั
ั่
บตัวเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว โดยมองว่าหากการ
ขึน้ ดอกเบีย้ เป็ นไปเร็วกว่าทีต่ ลาดคาดเนื่องจากภาวะเงินเฟ้ อกดดัน จะยิง่ ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ให้ปรับตัวลดลงไปอีก ดังนัน้ จึงควร
เน้นลงทุนในกลุ่มตราสารหนี้ระยะสัน้ และหุน้ กูเ้ อกชน
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กลยุทธ์การบริ หารกองทุนตราสารหนี้ ไทย บลจ.วางเป้ าหมาย Duration ของตราสารหนี้ในภาพรวมที่ Neutral (เทียบเท่าดัชนีอ้างอิง 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 2565 เศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะภาคการบริโภคและท่องเทีย่ วเริม่ ฟื้ นตัวดีขน้ึ จากการการเปิ ด
เมืองเพื่อรองรับการท่องเทีย่ วจากต่างชาติ รวมถึงไม่มกี ารล็อคดาวน์ ขณะเดียวกันด้วยราคานํ้ามันทีย่ งั อยู่ในระดับสูง ทําให้ตลาดหุน้ ไทยมีความ
น่าสนใจเนื่องจากสัดส่วนหุน้ กลุ่มพลังงานมีค่อนข้างเยอะในตลาดหุน้ ไทย คาดการเติบโตของรายได้บริษทั จดทะเบียนจะเพิม่ ขึน้ ประมาณ 12% และ
คาดว่า SET index จะให้ผลตอบแทนประมาณ 5% การเลือกลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรม น่าจะช่วยเพิม่ ผลตอบแทนได้ดี ซึง่ ในไตรมาสที่ 1 หุน้
กลุ่มธนาคาร และค้าปลีกยังคงมีความน่ าสนใจ อย่างไรก็ตามปั จจัยทีต่ ้องจับตามองคืออการเร่งตัวขึน้ ของเงินเฟ้ อเนื่องจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ท่ี
เพิม่ สูงขึน้ อาจทําให้การฟื้ นตัวของการบริภาคในประเทศชะลอตัวลงได้
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 โดย
พยายามสร้างอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนให้เหนือกว่าดัชนี SET Total
Return Index โดยในพอร์ตจะถือหุน้ อยู่ประมาณ 30-50 ตัว
เป็ นกองทุนทีบ่ ริหารแบบ Active แต่มคี วามเหวีย่ งจากดัชนี SET Total Return
Index น้อยกว่ากองทุน PRINCIPAL iDIV เนื่องจากมีการกระจายการลงทุน
มากกว่า โดยภาวะปกติพอร์ตจะถือหุน้ อยู่ประมาณ 70-80 ตัว

ตราสารทุนต่างประเทศ: เงิ นเฟ้ อ และ ความขัดแย้งระหว่างเชิ งภูมิรฐั ศาสตร์จะทําให้ตลาดมีความผันผวนที่สูงขึ้น
เศรษฐกิจโลกโดยรวมจะยังสามารถเติบโตได้ต่อเนื่องแต่ดว้ ยอัตราทีช่ า้ ลงจากปี 2564 และคาดว่าการเติบโตในปี น้ีจะเป็ นการเติบโตทีจ่ ะ
กระจายออกมาจากกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว โดยเฉพาะทางฝั ง่ เอเชีย สถานการณ์ความตรึงเครียดระหว่างประเทศรัสเซียและยูเครนเป็ นปั จจัยหลักที่
ส่งผลให้ตลาดหุน้ ทัวโลกปรั
่
บตัวลงในช่วงทีผ่านมา อย่างไรก็ตาม ในตลอดช่วง 60 ปี ทผ่ี ่านมาสถานการณ์ความขัดแย้งเชิงภูมริ ฐั ศาสตร์ทเ่ี กิดขึน้
นัน้ ส่งผลกระทบต่อตลาดหุน้ เป็ นระยะๆ โดยในระยะยาวแล้วราาคาหุน้ จะปรับตัวไปตามปั จจัยพืน้ ฐานมากกว่า สําหรับ อัตราเงินเฟ้ อทีป่ รับสูงขึน้
จากปั ญหาเรื่องราคาพลังงานทีป่ รับตัวเพิม่ สูงขึน้ ทําให้ธนาคารกลางหลักอย่าง FED และ ECB จะมีการใช้นโยบายการเงินทีเ่ ข้มงวดมากขึน้ เพื่อ
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ควบคุมอัตราเงินเฟ้ อ ซึ่งจะทําให้ตลาดเป็ นกังวล และอาจทําให้ตลาดหุน้ โดยรวมมีความผันผวนมากขึ้น ทัง้ นี้ FED จะเริม่ ปรับขึน้ อัตราดอกเบี้ย
นโยบายในเดือนมีนาคม นี้ ในขณะที่ ECB จะยุตกิ ารทํามาตราการ QE เร็วขึน้ เพื่อทีจ่ ะสามารถปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ นโยบายได้เร็วขึน้ เนื่องจาก
กลุ่มประเทศในยุโรป ได้รบั ผลกระทบอย่างมากจากความขัดแย้งของรัสเซียและยูเครน โดยเฉพาะในเรื่องพลังงาน เนื่องจากพึ่งพาการนํ าเข้า
พลังงานจากรัสเซียในปริมาณสูง กลุ่มประเทศในยุโรปจึงอาจต้องพิจารณาในเรื่องการกระจายของแหล่งพลังงานในระยะยาว พลังงานสะอาดจึงอาจ
เป็ นตัวเลือกในการกําหนดโยบายการลงทุนระยะยาวตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจในหลายประเทศ นโยบายการลงทุนในพลังงานสะอาด จึงน่ าจะยังมี
เม็ดเงินลงทุนเข้ามาต่อเนื่อง
ในส่วนของการเลือกกองทุนหุน้ ต่างประเทศ ในระยะอีก 3 เดือนข้างหน้าคาดว่าตลาดหุ้นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว (Developed market)
น่ าจะได้ผลตอบแทนทีด่ กี ว่าหุน้ ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) เนื่องจากการขึน้ ดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ส่งผลให้ค่าเงินสหรัฐฯแข็งค่าขึ้น
และความกังวลในการปิ ดเมืองอันเนื่องมาจากการแพร่กระจายของโควิด 19 มีน้อยกว่าในแถบเอเชีย ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์และระบบ
สาธารณะสุขทีด่ กี ว่า อย่างไรก็ดี จากความขัดแย้งด้านภูมริ ฐั ศาสตร์ระหว่างรัสเซียและยูเครนยังคงกดดันฝั ง่ ยุโรปอย่างต่อเนื่องและอาจทําให้เกิด
เศรษฐกิจถดถอยได้เนื่องจากความมั ่นคงทางด้านพลังงานทีล่ ดลง และการควํ่าบาตรรัสเซียทีท่ ําให้อตั ราเงินเฟ้ อเร่งตัวสูงขึน้ ทางด้านญีป่ ่ ุน และจีน
จัดเป็ นประเทศที่มคี วามอ่อนไหวต่อการแพร่ระบาดของโควิด 19 ค่อนข้างมาก ดังนัน้ ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ยังคงมองว่าสหรัฐฯน่ าจะให้
ผลตอบแทนทีด่ ที ส่ี ุด ในขณะทีญ
่ ป่ี ่ นุ จีนและยุโรป อาจเลือกลงทุนในบางจังหวะทีร่ าคาปรับตัวลดลงกว่าปกติมากเกินไป
ในจีนเองแม้จะมีมาตรการออกมาเอื้อให้เศรษฐกิจเติบโตได้ ตรงข้ามกับประเทศกลุ่มพัฒนาแล้ว แต่ด้วยนโยบาย Zero covid ที่ยงั คง
กดดันการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อเนื่อง และยังมีปัญหาเกี่ยวกับนโยบายการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั ทีท่ ําให้กลุ่มเทคโนโลยีของจีนยังมีความน่า
กังวลอยู่ จึงแนะนําให้ลงทุนใน PRINCIPAL APDI และ PRINCIPAL VNEQ ซึ่งได้รบั อานิสงค์จากการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน แต่ความเสีย่ งจาก
นโยบายภาครัฐน้อยกว่า ซึง่ น่าจะอยู่ในช่วงฟื้ นตัวและยังมีความหวังจากการเปิ ดเมืองทีจ่ ะเป็ นปั จจัยบวกต่อการลงทุน
เมื่อพิจารณาสไตล์การลงทุน PRINCIPAL GOPP ปรับตัวสูงขึน้ กว่ากองทุนอื่นๆ เนื่องจากต้นปี ราคาลดลงมามากแล้ว อาจเป็ นจังหวะให้
เข้าซื้อเพื่อทํากําไรระยะสัน้ ได้ อย่างไรก็ดี ในช่วงการขึน้ ดอกเบีย้ และอัตราเงินเฟ้ อสูง มิได้เป็ นปั จจัยเอื้อให้ PRINCIPAL GOPP ปรับตัวดีขน้ึ ด้วย
ปั จจัยพืน้ ฐาน PRINCIPAL GBRAND จึงเป็ นตัวเลือกทีน่ ่าสนใจกว่าเนื่องจากมีอํานาจในการต่อรองสูง และสามารถลดผลกระทบของเงินเฟ้ อไปยัง
ผูบ้ ริโภคได้ และ PRINCIPAL GINNO ทีเ่ หมาะสําหรับการลงทุนในระยะยาว
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)

นโยบายการลงทุน
กองทุ น หลั ก (Master Fund) คื อ Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity
Fund โดยเป็ นกองทุนทีม่ สี ไตล์การบริหารแบบ Active เน้นคัดสรรหุน้ ทัวโลกเพื
่
่อลงทุนด้วยวิธี
Bottom-Up มุ่ ง เน้ น การลงทุ น ในบริษัท ที่ม ีอ ัต ราการเติบ โตสูง ในระยะ 3-5 ปี ข้า งหน้ า ที่ม ี
Disruptive Technology หรือ สามารถรอดพ้นและได้ประโยชน์ต่อการ Disrupt ในระยะยาวได้
กองทุนหลัก (Master Fund) คือ Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund
โดยเป็ นกองทุนทีม่ สี ไตล์การบริหารแบบ Active มุ่งเน้นการลงทุนในหุ้นของบริษทั ต่างๆ ใน
ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว ทัวโลก
่
โดยเน้นลงทุนในหุน้ ของบริษทั ทีป่ ระสบผลสําเร็จหรือมีช่อื เสียง
โดยพิจารณาจาก intangible assets (เช่น มีเครื่องหมายการค้าที่เป็ นที่รู้จกั ทัวโลก
่
การเป็ น
เจ้าของลิขสิทธิ ์สินค้า หรือกลวิธกี ารจัดจําหน่าย เป็ นต้น) ภายใต้ Branding ทีแ่ ข็งแกร่ง
การกระจายการลงทุนมากกว่า โดยภาวะปกติพอร์ตจะถือหุน้ อยู่ประมาณ 70-80 ตัว
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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)

กองทุนที่ลงทุนในหน่ วยลงทุนของ iShares Russell 1000 ETF เพื่อสร้างอัตราผลตอบแทน
ใกล้เคียงกับดัชนี Russell 1000 Total Return Index

กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล ไชน่ า อิ ควิ ตี้
Principal China Equity Fund
(PRINCIPAL CHEQ)

เป็ นกองประเภท Fund of Funds ที่เน้ นการลงทุนผ่านกองทุ น UBS China A Opportunity
Fund ที่เ น้ น ลงทุ น ในหุ้ น จีน A-Share ที่ไ ด้ ป ระโยชน์ ต ามการเติ บ โตระยะยาวและการ
เปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างเศรษฐกิจจีน โดยเป็ นการลงทุนแบบ bottom up เลือกหุน้ รายตัว
นอกจากนัน้ ยังมีการกระจายการลงทุนผ่าน Thematic ETF ต่างๆทีค่ าดว่าจะได้รบั ประโยชน์
ระยะยาวตามโครงสร้างอุตสาหกรรมในอนาคต เช่น New Economy, Cloud Computing และ
Electric Vehicle and Battery
กองประเภท Fund of Funds ที่เน้นการลงทุนใน Thematic ETF ที่คาดว่าจะได้รบั ประโยชน์
ของ Megatrend เช่นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โครงสร้างประชากร และค่านิยมทาง
สังคม โดยปั จจุบนั มีกองทุนมีการลงทุนในธีม Healthcare Innovation, Robotics, Millennial
Consumer, Electric Vehicle และ Metaverse
มุ่งเน้นการลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เวียดนาม หรือหุ้นที่จดทะเบีย นใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีม่ ธี ุรกิจหรือรายได้หลัก/บางส่วนมาจากการประกอบธุรกิจ
ในประเทศเวียดนาม ซึ่งคาดว่าจะมีศักยภาพในการเติบโตจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ
เวีย ดนามซึ่ง คาดว่ า จะมีศัก ยภาพในการเติบ โตจากการขยายตัว ของเศรษฐกิจ เวีย ดนาม
รวมถึงกองทุนรวม/กองทุน Exchange Traded Fund (ETF) ทัง้ ในและ/หรือต่างประเทศที่ม ี
นโยบายการลงทุนในหุน้ ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศเวียดนาม ด้วยวิธกี ารคัดสรร
หุ้นแบบ Bottom-Up และ/หรือ มีการลงทุนผ่าน ETFs เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพต่อการบริห าร
การลงทุนด้วย

กองทุ น หลัก (Master Fund) คือ Principal Global Investors European Equity Fund โดย
เป็ นกองทุนที่มสี ไตล์การบริหารแบบ Active มุ่งเน้นการทํากําไรจากการงทุนในบริษัท ที่จ ด
ทะเบียนในตลาดหุน้ ยุโรปในระยะกลางถึงยาว โดยการเฟ้ นหาหุน้ ทีม่ ศี กั ยภาพในการเติบโตที่
สูงและมูลค่าตลาดอยู่ในระดับตํ่า
กองทุนหลัก (Master Fund) คือ T. Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity Fund โดย
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เจแปนนิ ส อิ ควิ ตี้
เป็ นกองทุนทีม่ สี ไตล์การบริหารแบบ Active มุ่งเน้นการลงทุนในหุน้ เติบโตระยะยาวในประเทศ
Principal Japanese Equity Fund
ญี่ป่ ุน แบบ All-Cap ในบริษัทที่มศี กั ยภาพในการแข่งขันในอุตสาหกรรมสูง และผู้บริหารทีม่ ี
(PRINCIPAL JEQ)
วิสยั ทัศน์ในผลักดันการเติบโตมูลค่าบริษทั แก่ผูถ้ อื หุน้
กองทุ น หลัก (Master Fund) คือ Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund โดยเป็ น
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เอเชีย แปซิ ฟิก ไดนามิก
กองทุนทีม่ สี ไตล์การบริหารแบบ Active มุ่งเน้นการลงทุนในหุน้ ภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก (ไม่รวม
อิ นคัม อิ ควิ ตี้
Principal Asia Pacific Dynamic Income Equity Fund ญีป่ ่ นุ ) ทีม่ แี นวโน้มเติบโตสูง และ/หรือ ให้อตั ราผลตอบแทนจากการลงทุน เช่น รายได้จากเงิน
ปั นผล ในระดับสูงอย่างสมํ่าเสมอ
(PRINCIPAL APDI)

กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล อิ นโนเวชั ่น
Principal Global Innovation Fund
(PRINCIPAL GINNO)
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เวียดนาม อิ ควิ ตี้
Principal Vietnam Equity Fund
(PRINCIPAL VNEQ)
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ตราสารทางเลือก: กองทุนอสังหาริ มทรัพย์ได้ประโยชน์ จากการเปิ ดเศรษฐกิ จ
การกลับมาเปิ ดเศรษฐกิจในประเทศไทยและเอเชียเต็มรูปแบบมากขึน้ และการเปิ ดรับนักท่องเทีย่ วจากต่างประเทศ ตัง้ แต่ไตรมาสที่ 4
ของปี ทผ่ี ่านมา เป็ นปัจจัยบวกสําคัญยิง่ ต่อแนวโน้มการฟื้ นตัวของกลุ่มกองทุนอสังหาริมทรัพย์และ REITs ทัง้ ในประเทศไทยและภูมภิ าคเอเชีย
แปซิฟิก ซึง่ ผลการดําเนินงานและเงินปั นผลของไตรมาสที่ 4 ทีเ่ พิม่ ขึน้ สะท้อนถึงการฟื้ นตัวทีด่ หี ลังจากเปิ ดเศรษฐกิจ แม้ว่าจะมีการระบาดของโค
วิดสายพันธุโ์ อมิครอน แต่กจิ กรรมทางเศรษฐกิจยังคงดําเนินต่อไปได้ คาดว่าอัตราผลตอบแทนจากเงินปั นผลของ REITs ไทยและสิงคโปร์อยูท่ ่ี
ระดับเฉลีย่ 4-6%
ความเสีย่ งจากวิกฤตรัสเซีย-ยูเครน ไม่ได้ส่งผลกระทบทางตรงต่อ REITs การลงทุนใน REITs มีความน่ าสนใจในการกระจายการลงทุน
จากสินทรัพย์เสีย่ งอื่น เช่น ตราสารทุน เพื่อลดความผันผวนของราคาหุน้ และมีโอกาสสร้างอัตราผลตอบแทนทีด่ ใี นระยะข้างหน้า ความเสีย่ งสําคัญ
ยังคงเป็ นเรื่องอัตราดอกเบีย้ ทีอ่ าจจะปรับขึน้ เร็วกว่าทีค่ าดเพื่อสกัดปั ญหาเงินเฟ้ อ หรือเกิดภาวะ Stagflation หรือการกลับมา Lockdown เศรษฐกิจ

สิ นค้าโภคภัณฑ์และทองคํา โดยในระยะนี้เราแนะนําให้นักลงทุนทีต่ อ้ งการลงทุนในสินทรัพย์เพื่อป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราเงินเฟ้ อทีเ่ ร่งตัว
ทัวโลก
่
และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทอ่ี ยูใ่ นระดับสูง รวมถึงความผันผวนของตลาดทีม่ มี ากขึน้ เข้าลงทุนในกองทุนรวมกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ซง่ึ ได้แก่
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล คอมมอดิ ตี้ (PRINCIPAL GCF) (กองทุนทีม่ คี วามเสีย่ งสูงหรือซับซ้อน) โดยเป็ นกองทุนทีเ่ น้นลงทุนในหน่วย
ลงทุนของกองทุน Merrill Lynch MLCX Commodity Enhanced Beta Fund ทีม่ ุ่งลงทุนเพื่อให้ผลตอบแทนเป็ นไปตามดัชนีอา้ งอิง ICE BofAML
Commodity Index eXtra 03 Index Total Return และ กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลด์ อิ นคัม (PRINCIPAL iGOLD) ซึง่ เป็ นกองทุนทีเ่ น้นลงทุน
ในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ทีม่ ุ่งลงทุนเพื่อให้ผลตอบแทนเป็ นไปตามราคาทองคําโลกโดยกองทุนมีการอ้างอิงราคาทองคําตาม
ดัชนี LBMA Gold Price PM
อย่างไรก็ตามนักลงทุนไม่ควรจัดสรรนํ้าหนักการลงทุนในสินทรัพย์กลุ่มดังกล่าวมากเกินไปนักจากลักษณะของสินทรัพย์ทม่ี คี วามผันผวน
ค่อนข้างมากเมือ่ เทียบกับการลงทุนในตราสารประเภทอื่น และความผันผวนทีส่ ูงของสินทรัพย์ทางเลือกนัน้ หมายถึงความเสีย่ งทีอ่ าจจะขาดทุนใน
จํานวนทีส่ งู ด้วยเช่นกันหากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมริ ฐั ศาสตร์นัน้ มีการคลี่คลายลง หรืออาจจะเป็ นไปได้ว่าสถานการณ์ความตึงตัวทางด้าน
อุปทานของสินทรัพย์ทางเลือกประเภทต่างๆนัน้ สามารถคลี่คลายได้เร็ว โดยอาจจะสังเกตได้ว่าขณะนี้ราคากลางของนักวิเคราะห์ในตลาดก็อยู่ใน
ระดับทีต่ ่ํากว่าราคาปั จจุบนั ของสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาด ซึ่งอาจจะตีความได้ว่านักวิเคราะห์ได้มกี ารคาดการณ์ถงึ การคลี่คลายของสถานการณ์ใน
อนาคตข้างหน้าทีจ่ ะนําไปสู่การปรับตัวลดลงของราคา อย่างไรก็ตามสําหรับนักลงทุนทีต่ อ้ งการป้ องกันความเสีย่ งจากสถานการณ์ความขัดแย้งและ
ผลกระทบต่อภาคพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ เราแนะนําให้มสี ดั ส่วนการลงทุนโดยรวมในสินค้าพลังงานและโภคภัณฑ์ไม่เกิน 10% ของพอร์ตการ
ลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนส่วนเพิม่ ให้กบั พอร์ตการลงทุนในระดับความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม และจําเป็ นจะต้องติดตามข่าวและปั จจัยทีก่ ระทบกับสินค้า
พลังงานและโภคภัณฑ์อย่างใกล้ชดิ

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

นโยบายการลงทุน

กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล พร็อพเพอร์ตี้ อิ นคัม
Principal Property Income Fund (PRINCIPAL iPROP)
กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) ดังนัน้ หากมี
ปั จจัยลบทีส่ ่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผูล้ งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก

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

มุ่งเน้ นการลงทุนใน REITs และ Infrastructure ที่ให้อ ัตราผลตอบแทน
จากเงินปั นผลในระดับสูงและสมํ่าเสมอในประเทศไทยและสิงคโปร์เป็ น
หลัก
มุ่งเน้ นการลงทุนใน REITs และ Infrastructure ในประเทศแถบเอเชีย
แปซิฟิ ก อาทิ ออสเตรเลีย ญี่ป่ ุ น สิง คโปร์ ฮ่ อ งกง และประเทศไทย
(สัดส่วนเฉลีย่ ประเทศ DM Asia 75% และประเทศไทย 25% ซึง่ จะมีการ
กระจายการลงทุนทีม่ ากกว่ากองทุน PRINCIPAL iPROP)

กองทุนสิ นค้าโภคภัณฑ์และทองคํา (แนะนําสัดส่วนรวมที่ 5%)
กองทุนแนะนํา
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล คอมมอดิ ตี้
Principal Global Commodities Fund
(PRINCIPAL GCF)
(กองทุนทีม่ คี วามเสีย่ งสูงหรือซับซ้อน)
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลด์ อิ นคัม
Principal Gold Income Fund
(PRINCIPAL iGOLD)

นโยบายการลงทุน
โดยเป็ นกองทุนทีเ่ น้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Merrill Lynch MLCX Commodity
Enhanced Beta Fund ที่มุ่ ง ลงทุ น เพื่อ ให้ ผ ลตอบแทนเป็ นไปตามดัช นี อ้ า งอิ ง ICE
BofAML Commodity Index eXtra 03 Index Total Return
ซึ่ง เป็ น กองทุ น ที่เ น้ น ลงทุ นในหน่ ว ยลงทุ นของกองทุน SPDR Gold Trust ที่มุ่ ง ลงทุน
เพื่อให้ผลตอบแทนเป็ นไปตามราคาทองคําโลกโดยกองทุนมีการอ้างอิงราคาทองคําตาม
ดัชนี LBMA Gold Price PM

กองทุนผสมที่ปรับสัดส่วนโดยผู้จดั การกองทุน
กองทุนแนะนํา
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล บาลานซ์ อิ นคัม
Principal Balanced Income
(PRINCIPAL iBALANCED)
กองทุนเปิ ด พรินซิ เพิ ล โกลบอล มัลติ แอสเซท
Principal Global Multi Asset Fund
(PRINCIPAL GMA)

นโยบายการลงทุน
กองทุนผสมทีป่ ระกอบด้วยตราสารหนี้ 40% หุน้ ไทย 15% หุน้ ต่างประเทศ 15% ตราสาร
ทางเลือก 25% และทองคํา 5% โดยจะมีผู้จดั การกองทุนคอยปรับนํ้ าหนักสินทรัพย์ใ ห้
เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ เพื่อเพิม่ ผลตอบแทนและลดความเสีย่ งโดยรวมของพอร์ต
ลงทุนในระยะยาว
กองทุนผสมที่กระจายการลงทุนทัวโลกผ่
่
านหุ้น 70% และตราสารหนี้ 30% โดยมีงาน
ระดับโลกอย่าง Principal Global Asset Allocation (PGAA) เป็ นทีป่ รึกษาด้านการลงทุน
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2Q/2022 Principal Asset Allocation Recommendation
สําหรับกองทุนทีล่ งทุนในสินทรัพย์ผสม แนะนําเพิม่ นํ้าหนักหุน้ ไทย และหุน้ ต่างประเทศเล็กน้อย ขณะทีล่ ดสัดส่วนตราสารหนี้ไทย

สัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม/ การจัดสรรเงิ นลงทุน
Invest in Fixed income
fund

Income

Balance

Growth

Active
Growth

Global
Growth

Expected return 3Y, average pa.
1.34%
2.01%
3.62%
4.86%
6.07%
6.77%
8.11%
Volatility pa.
0.14%
0.44%
4.05%
8.43%
14.66%
14.95%
16.96%
Return range
1.20%-1.48% 1.58%-2.45% -0.43%-7.67% -3.56-13.29% -8.59-21.72% -8.17-21.72% -8.84-25.07%
Downside Risk
VaR 95%
-0.22%
-0.72%
-6.66%
-13.86%
-24.11%
-24.58%
-27.89%
VaR 99%
-0.31%
-1.01
-9.42%
-19.60%
-34.10%
-34.77%
-39.44%
Max drawdown rolling 3Y
-0.16%
-0.72%
-11.08%
-21.77%
-32.74%
-32.45%
-32.20%
Number of day to recover
36
89
175
179
175
166
98
Average drawdown
-0.01%
-0.19%
-2.42%
-4.56%
-7.13%
-7.32%
-7.98%
Average days to recover DD
8
12
22
17
16
14
18
Short-Term Fixed Income
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Mid-Term Fixed Income
0.00%
100.00%
63.00%
32.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Thai Equity
0.00%
0.00%
9.00%
23.00%
45.00%
30.00%
0.00%
Foreign Equity
0.00%
0.00%
9.00%
23.00%
50.00%
65.00%
95.00%
Alternative
0.00%
0.00%
14.00%
17.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Gold
0.00%
0.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
Principal Asset Allocation Plan เป็ นบริการการแนะนํา การจัดพอร์ตการลงทุนแบบการกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ ต่างๆ (Asset Allocation) ตามระดับ
ความเสี่ยงในการลงทุนของผู้ลงทุน โดยเป็ นการพิจารณาและประเมินภาวะการลงทุน เพื่อการสร้างและปรับพอร์ตอย่างสมดุล และอาจจะพิจารณาและ นํ าเสนอการ
ปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนหรือปรับพอร์ตลงทุนเป็ นรายไตรมาส เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าพอร์ตการลงทุนมีการกระจาย ความเสีย่ งอย่างเหมาะสม และสอดรับกับภาวะการ
ลงทุน เนื่องจากการเปลีย่ นแปลงของราคาที่เปลีย่ นไปตามภาวะตลาด ส่งผลให้สดั ส่วนของแต่ละสินทรัพย์ทล่ี งทุนมีการปรับเปลีย่ นไปจากสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม อาจ
ทําให้พอร์ตการลงทุนมี ความเสีย่ งสูงหรือตํ่าไปกว่าที่ควรจะเป็ น เพื่อให้สดั ส่วนการลงทุน เข้าสู่สดั ส่วนการลงทุนที่เหมาะสม Principal Asset Allocation Plan เป็ นเพียง
คําแนะนําของ บริษทั จัดการ ผูล้ งทุนอาจ ไม่ได้รบั ผลตอบแทนตามคาดหวัง ทัง้ นี้ ผูล้ งทุนควรทําความ เข้าใจการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation) ตามคําแนะนํ า
ของสํานักงาน ก.ล.ต.
พอร์ตการลงทุนดังกล่าวเป็ นเพียงการประมาณการสัดส่วนการลงทุน ซึง่ สามารถเปลีย่ นแปลงได้เมื่อลงทุนจริง ขึน้ อยู่กบั สภาพตลาด การลงทุนและโอกาสการลงทุนในแต่ละ
ขณะ ทัง้ นี้ ประมาณการ ผลตอบแทนไม่ใช่การรับประกันหรือยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต/ ผูล้ งทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และ
ความเสีย่ งก่อนตัดสินใจลงทุน
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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 งของ
พอร์ตลงทุนทีท่ ่านได้เลือกลงทุน

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 มาจากการศึกษา
ข้อมูล ในอดีตย้อนหลังเป็ นฐานในการคํานวณ ดังนัน้ ชุดข้อมูลดังกล่าว จึงมิได้ยนื ยันถึงอัตราผลตอบแทนทีจ่ ะเกิดขึน้ จริงในอนาคต
Expected Return และ Return Volatility คํานวณมาจาก อัตราผลตอบแทนและค่าความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ จริงในอดีตของตราสารทุนไทย ตราสารทุนต่างประเทศ และการลงทุน
ทางเลือกในกองทุนอสังหาริมทรัพย์และ REITs ผ่านดัชนีทใ่ี ช้เป็ นตัวแทนแต่ละสินทรัพย์ ข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี (ตัง้ แต่ ธันวาคม 2554 ถึง ธันวาคม 2564) ขณะทีต่ ราสาร
หนี้ไทย คํานวณมาจาก แนวโน้มอัตราผลตอบแทนจากเส้นอัตราผลตอบแทนของตลาดตราสารหนี้ 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%)

ผูล้ งทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเสีย่ งก่อนตัดสินใจลงทุน/ กองทุน PRINCIPAL GOPP กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในอเมริกาเหนือ ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสีย่ งของพอร์ตการลงทุน
โดยรวมของตนเองด้วย/ กองทุน PRINCIPAL GBRAND กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสีย่ งของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย/ กองทุนหลักมีการลงทุนกระจุกตัวในกลุม่ สินค้าอุปโภค
บริโภคทีจ่ ําเป็ น (Consumer Staples Sector) ซึ่งมีความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงของราคาสินค้า การ เปลีย่ นแปลงของความต้องการของผูบ้ ริโภค หรือกฎระเบียบของภาครัฐ และ มีการกระจุกตัวในกลุ่มเทคโนโลยี(Information Technology Sector) ซึง่ มี
ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค และความล้าสมัยของสินค้า ดังนัน้ หากมีปัจจัยลบทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าวผูล้ งทุนอาจ สูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก และอาจมีความเสีย่ งและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั ่วไปที่
มีการกระจายหลายอุตสาหกรรม/ กองทุน PRINCIPAL USEQ กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสีย่ งของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย/ กองทุน PRINCIPAL EUEQ กองทุนหลักลงทุน
กระจุกตัวในประเทศอังกฤษ ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสีย่ งของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย/ กองทุน PRINCIPAL JEQ กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศญีป่ ่ นุ ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสีย่ งของพอร์ตการ
ลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย/ กองทุน PRINCIPAL APDI กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในฮ่องกง ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสีย่ งของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย/ กองทุน PRINCIPAL CHEQ กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในจีน ผู้
ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสีย่ งของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย/ กองทุน PRINCIPAL GINNO กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกาและญี่ป่ ุน ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสีย่ งของพอร์ตการลงทุนโดยรวม
ของตนเองด้วย/ กองทุน PRINCIPAL VNEQ กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศเวียดนาม ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสีย่ งของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย/ กองทุน PRINCIPAL iPROPEN เนื่องจากกองทุนเน้นลงทุนในหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ/หรือทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์(REITs) และ/หรือกองทุนรวม โครงสร้างพืน้ ฐาน ซึ่งกองทุนดังกล่าวมีความเสีย่ งในลักษณะเดียวกับการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพืน้ ฐานโดยตรง เช่น
ความเสีย่ งจาก ความผันแปรของค่าเช่าและอัตราการเช่า การเพิม่ ขึน้ ของภาษีทรัพย์สนิ การเปลีย่ นแปลงของกฎหมายหรือกฎระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง ความเสีย่ งด้านสิง่ แวดล้อม ความเสีย่ งจากภัยธรรมชาติค่าเสื่อมราคาของอาคารเมื่อเวลาผ่านไป และการเพิม่ ขึน้
ของอัตราดอกเบี้ย เป็ นต้น รวมถึงความเสีย่ งจากการกระจุกตัวอาจทําให้มคี วามผันผวนมากกว่าการลงทุนทีก่ ระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม/ กองทุน PRINCIPAL iPROPEN ลงทุนกระจุกตัวในประเทศแถบเอเชีย ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจาย
ความเสีย่ งของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย/ กองทุน PRINCIPAL GCF กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนซึง่ อิงกับดัชนีICE BofAML Commodity Index eXtra 03 Index Total Return จากการเข้าทําสัญญา Swap ดังนัน้ กองทุนหลักจึงมีความ
เสีย่ งทีม่ อี ยู่กบั การลงทุนในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั ่วไป ดังนัน้ ผูถ้ อื หน่วย ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนด้วย/ กองทุนนี้มคี วามเสีย่ งสูงและซับซ้อน ผูล้ งทุนควรขอคําแนะนําเพิม่ เติมจาก
เจ้าหน้าทีก่ ่อนตัดสินใจลงทุน/ กองทุนนี้มคี วามเสีย่ งสูงกว่ากองทุนทั ่วไป ผูล้ งทุนควรขอคําแนะนําเพิม่ เติมจากบริษทั จัดการก่อนทําการลงทุน/ กองทุน PRINCIPAL GMA กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการ
กระจายความเสีย่ งของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย/ กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ ผูล้ งทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รบั กําไรจากอัตราแลกเปลีย่ น/หรือได้รบั เงินคืนตํ่ากว่าเงินทุนเริม่ แรกได้/บริษทั จัดการใช้สญ
ั ญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็ น
เครื่องมือในการป้ องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ นของกองทุน (Hedging) ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน/ ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
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