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มุมมองเศรษฐกิจและการลงทุน ไตรมาส 2 ปี 2565 
 

รบัมืออย่างไรกบัวิกฤตราคาพลงังานและสินค้าโภคภณัฑ์ขาขึ้น 

สวสัดคีรบัท่านนักลงทุนกลบัมาพบกนัอกีครัง้กบัการพูดคุยถงึประเดน็การลงทุนในเดอืนมนีาคม 2565 ในช่วงน้ีประเดน็ทีเ่รยีกวา่รอ้นแรง

ทีสุ่ดคงไม่พน้เรื่องสงครามระหว่างรสัเซยีและยเูครนซึง่ไดส่้งผลกระทบไปทัว่โลกรวมไปถงึตลาดการเงนิและตลาดทุนทีม่คีวามผนัผวนอยา่งต่อเน่ือง

ตัง้แต่สถานการณ์เริม่มคีวามตงึเครยีด โดยสนิทรพัย์ทีไ่ดร้บัผลกระทบมากทีสุ่ดคงไม่พน้สนิคา้โภคภณัฑอ์ย่างทองคาํและน้ํามนั ทัง้น้ีตัง้แต่ปัญหา

ระหว่างรสัเซยีและยเูครนเริม่เกดิความตงึเครยีดในเดอืนพฤศจกิายน 2564 จนถงึปัจจุบนัราคาทองคาํไดป้รบัตวัเพิม่ขึน้ไปแลว้กว่า 12% ในขณะที่

ราคาน้ํามนัในตลาดโลกไดป้รบัตวัเพิม่ขึน้ไปแลว้กว่า 70% จากปรมิาณอุปทานของการผลติน้ํามนัในตลาดโลกทีล่ดลงอย่างมนัียสาํคญัจากการควํ่า

บาตรรสัเซยีส่งผลใหร้าคาสนิคา้อุปโภคบรโิภคปรบัตวัเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ และกดดนัอตัราเงนิเฟ้อใหเ้ร่งตวัขึน้อย่างต่อเน่ือง 

 รสัเซยีเป็นผูผ้ลติน้ํามนัดบิอนัดบัสามของโลกรองจากประเทศซาอุดอิาระเบยี และประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยมคีวามสามารถในการผลติ

น้ํามนัได ้11.3 ล้านบาร์เรลต่อวนั (ขอ้มูล ณ มกราคม 2565) และเป็นผูส่้งออกน้ํามนัอนัดบัหน่ึงของโลก ทัง้น้ีขอ้มูลล่าสุดของเดอืนธนัวาคม 2564 

รสัเซยีเป็นผูส่้งออกน้ํามนัดบิอนัดบัสองของโลกรองจากซาอุดอิาระเบยีที ่7.8 ล้านบาร์เรลต่อวนั โดย 60% ของปรมิาณน้ํามนัทีร่สัเซยีส่งออก หรอื

ประมาณ 4.5 ล้านบาร์เรลต่อวนัถูกส่งไปยงัสหภาพยุโรป ในขณะทีอ่ีก 20% ถูกส่งไปยงัจนี นอกจากน้ีจากขอ้มูลสถติิล่าสุดในเดอืนพฤศจกิายน 

2564 ปรมิาณน้ํามนัทีส่หภาพยุโรปนําเขา้จากรสัเซยีนัน้คดิเป็น 34% ของปรมิาณนําเขา้น้ํามนัทัง้หมด โดย 3.1 ล้านบาร์เรลเป็นน้ํามนัดบิ (crude 

oil) และ วตัถุดบิตัง้ต้น (feedstock) ในขณะทีอ่ีก 1.3 ล้านบาร์เรลเป็นผลติภณัฑ์แปรรูป (oil products) ในขณะทีส่หรฐัฯ นําเขา้น้ํามนัจากรสัเซยี 

6.25 แสนบาร์เรลต่อวนั (คดิเป็น 17% ของปรมิาณน้ําเขา้ทัง้หมด) และประเทศในเอเชยีแปซิฟิกนําเขา้น้ํามนัจากรสัเซีย 4.4 แสนบาร์เรลต่อวนั 

หรอืคดิเป็น 5% ของปรมิาณน้ําเขา้ทัง้หมด 

ทัง้น้ีสหรฐัฯ และกลุ่มชาตพินัธมติรรวม 31 ประเทศ (The 31 Member Countries of the Governing Board of the International Energy 

Agency) ไดม้คีวามพยายามในการฉุดรัง้ราคาน้ํามนัทีเ่ร่งตวัขึน้อย่างรวดเรว็ดว้ยการปล่อยน้ํามนัสํารองในคลงัของตนเอง (Strategic Petroleum 

Reserve or SPR) ออกสู่ตลาดโลกปรมิาณรวมกว่า 60 ล้านบาร์เรล โดย 30 ล้านบาร์เรลจะมาจากคลงัน้ํามนัสํารองทางยุทธศาสตร์ของสหรฐัฯ ซึ่ง

ถูกเกบ็ไวใ้นโดมเกลอืใตด้นิตามแนวชายฝัง่ของลุยเซยีนา (Louisiana) และเทก็ซสั (Texas) ซึง่มอียู่ทัง้สิน้ 600 ลา้นบารเ์รล ในขณะทีอ่กีครึง่หน่ึงจะ

มาจากพนัธมติรในยุโรปและเอเชยี โดยครัง้สุดท้ายที่กลุ่มชาติพนัธมติรมกีารปล่อยน้ํามนัสํารองในคลงัของตนเองออกมานัน้คอืเมื่อปี 2554 ใน

ปรมิาณ 60 ลา้นบารเ์รล เมื่อครัง้เหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศลเิบยี (Libya) ในปี 2011 อย่างไรกต็ามเรามองว่าปรมิาณน้ํามนัดบิทีถู่กเพิม่เขา้

มาดงักล่าวนัน้จะไม่สามารถทาํใหร้าคาน้ํามนัปรบัตวัลดลงไดอ้ย่างมนัียสาํคญัแต่จะเป็นเพยีงการแสดงจุดยนืทางการเมอืงของสหรฐัฯ และกลุ่มชาติ

พนัธมติร โดยเฉพาะจุดยนืของประธานาธบิดโีจ ไบเดนในการเผชญิหน้ากบัปัญหาทีเ่กดิขึน้ 

นอกจากน้ียงัมคีวามพยายามอื่นจากนานาชาตทิีจ่ะเพิม่ปรมิาณน้ํามนัดบิเขา้มาทดแทนส่วนทีข่าดหายไป ไม่ว่าจะเป็นการเจรจาขอ้ตกลง

นิวเคลยีรข์องอหิร่านทีดู่เหมอืนว่าใกล้จะไดข้อ้สรุป ซึ่งจะส่งผลใหม้ปีรมิาณน้ํามนัดบิจากอหิร่านเขา้สู่ตลาดโลกเพิม่ขึน้ โดยทางองคก์ร EIA ของ

สหรฐัฯได้มกีารประเมนิกําลงัการผลติของอิหร่านไว้ถงึ 3.8 ล้านบาร์เรลต่อวนั การเจรจาระหว่างสหรฐัฯ กบัเวเนซุเอล่าเรื่องการควํ่าบาตรของ

สหรฐัฯ ต่อภาคอุตสาหกรรมน้ํามนัของเวเนซุเอล่าซึง่อาจจะทาํใหเ้วเนซุเอล่ากลบัมาผลติน้ํามนัไดม้ากถงึ 1 ลา้นบารเ์รลต่อวนั ปรมิาณน้ํามนัสาํรอง

จากประเทศสมาชกิองคก์รพลงังานระหว่างประเทศ (International Energy Agency: IEA) ซึง่ไม่รวมถงึรสัเซยีและจนี ปรมิาณรวมกว่า 1.5 พนัลา้น

บาเรล รวมถงึปรมิาณน้ํามนัดบิจากสมาชกิ OPEC ทีค่าดการณ์ว่าจะสามารถเพิม่กําลงัการผลติไดอ้กี 1.6 ล้านบาร์เรลต่อวนัในระยะสัน้ ทัง้น้ีเมื่อ

รวมกบัปรมิาณน้ํามนัดบิจากคลงัน้ํามนัสํารองทางยุทธศาสตร์ (Strategic Petroleum Reserve: SPR) ของสหรฐัฯ และชาติพนัธมติรที่ 60 ล้าน

บาเรล หรอืประมาณ  1.9 ล้านบาเรลต่อวนัโดยประมาณ กจ็ะอยู่ในระดบัทีส่ามารถชดเชยปรมิาณน้ํามนัดบิส่วนใหญ่ทีห่ายไปจากการส่งออกของ

รสัเซยีได ้
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อย่างไรกต็ามราคาพลงังานทีเ่ร่งตวัขึน้อย่างรวดเรว็ไดก้ลายเป็นปัจจยัทีก่ดดนัอตัราเงนิเฟ้อของไทยเป็นอย่างมาก โดยอตัราเงนิเฟ้อทัว่ไป

ของไทยในเดอืนกุมภาพนัธ์เร่งตวัสงูขึน้กว่า 5.28% เมื่อเทยีบกบัปีก่อนหน้า จาก 3.23% ในเดอืนมกราคม สงูทีสุ่ดตัง้แต่เดอืนกนัยายน 2551 และ

สูงกว่าที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ไว้ที่ 4.0% โดยสาเหตุหลกัมาจากปัญหาราคาเน้ือสตัว์ที่เร่งตัวสูงขึ้นเป็นรอบที่สองและส่งผลไปยัง

ผลติภณัฑ์เน้ือสตัว์อื่นๆ โดยเฉพาะสนิคา้อาหารแปรรูป นอกจากน้ียงัเป็นผลมาจากราคาพลงังานทีเ่ร่งตวัขึน้ตามราคาในตลาดโลก ในเดอืนทีผ่่าน

มาราคาพลงังานปรบัตวัขึน้กว่า 26.86% เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีทีผ่่านมา และราคาไฟฟ้าทีป่รบัขึน้อย่างมนัียสําคญัที ่39.93% ทัง้น้ีส่วน

หน่ึงเป็นผลมาจากการทีม่าตรการอุดหนุนค่าใชจ้่ายดา้นสาธารณูปโภคในปี 2564 ไดค้รบกําหนดอายุลง โดยเมื่อพจิารณา 2 เดอืนทีผ่่านมา อตัรา

เงนิเฟ้อทัว่ไปเฉลีย่ในปีน้ีอยู่ที ่4.25% อย่างไรกต็ามเมื่อหกัราคาอาหารสดและพลงังานออกพบว่าอตัราเงนิเฟ้อพืน้ฐาน (Core PCI) เร่งตวัขึน้ 1.8% 

ในเดอืนกุมภาพนัธ ์สูงกว่า 0.52% ในเดอืนมกราคม เราเชื่อว่าการเร่งตวัขึน้ของอตัราเงนิเฟ้อพืน้ฐานส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากราคาอาหารแปรรปูที่

ปรบัตวัสูงขึน้อย่างมนัียสําคญัตามราคาเน้ือสตัว์และอาหารสด นอกจากน้ีปัจจยัทีส่่งผลใหอ้ตัราเงนิเฟ้อเร่งตวัขึน้ยงัรวมถึงราคายานพาหนะและ

ค่าบรกิารขนส่งสาธารณะ (+14.13%) ราคาค่าตรวจรกัษาและการบรกิารส่วนบุคคล (+0.52%) ซึง่การเพิม่ขึน้ดงักล่าวส่งผลใหอ้ตัราเงนิเฟ้อพืน้ฐาน

เฉลีย่ในช่วง 2 เดอืนแรกของปีเร่งตวัขึน้ 1.16% 

นอกจากน้ีราคาพลงังานยงัเป็นปัจจยัสําคญัที่ส่งผลต่อการเร่งตวัของอตัราเงนิเฟ้อ โดยเมื่อพจิารณาจากขอ้มูลล่าสุดในเดอืนธนัวาคม 

2564 พบว่าประเทศไทยนําเขา้น้ํามนัประมาณ 8.37 แสนบาร์เรลต่อวนั และประเทศไทยมกีารนําเขา้น้ํามนัถงึ 9.04 แสนบาร์เรลต่อวนัโดยเฉลี่ย

ระหว่างช่วงปี 62-64 ซึ่งในช่วงก่อนหน้าน้ีทีร่าคาน้ํามนัในตลาดโลกอยู่ทีร่ะดบั 70-80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล สดัส่วนการนําเขา้น้ํามนัต่อ GDP ของ

ไทยจะอยู่ทีป่ระมาณ 4-5% อย่างไรกต็ามเมื่อราคาน้ํามนัปรบัตวัเพิม่สูงขึน้สดัส่วนดงักล่าวกป็รบัตวัเพิม่ขึน้ตาม โดยในช่วงทีร่าคาน้ํามนัดบิอยู่ที่

ระดบั 100-110 ดอลลารต์่อบารเ์รล สดัส่วนดงักล่าวปรบัตวัเพิม่ขึน้มาอยู่ที ่7% และหากราคาน้ํามนัดดีตวัขึน้ไปอยู่ทีร่ะดบั 140 ดอลลารต์่อบาร์เรล 

ไทยจะมสีดัส่วนการนําเขา้น้ํามนัต่อ GDP สูงถงึ 9-10% ซึ่งจะส่งผลใหอ้ตัราเงนิเฟ้อยิง่เร่งตวัขึน้กว่าระดบัปัจจุบนั ทัง้น้ีเราพบว่าทุกๆการปรบัขึน้ 

10% ของราคาน้ํามนัจะสะทอ้นใหอ้ตัราเงนิเฟ้อปรบัตวัสูงขึน้ 0.44% นัน่หมายความว่ายิง่ราคาน้ํามนัอยู่ในระดบัสูงนานเท่าไหร่ โอกาสทีอ่ตัราเงนิ

เฟ้อจะเร่งตวัขึน้จนทะลุกรอบบนตวัเลขคาดการณ์อตัราเงนิเฟ้อของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที ่3% ยิง่มมีากขึน้ ทัง้น้ีเรามองว่าอตัราเงนิ

เฟ้อจะเร่งตวัขึ้นอย่างต่อเน่ืองตามแนวโน้มราคาน้ํามนัจากผลของสงครามระหว่างรสัเซียและยูเครน นอกจากน้ีราคาน้ํามนัหน้าปัม๊ ก๊าซหุงต้ม 

(LPG) และค่าไฟฟ้ายงัมแีนวโน้มทีจ่ะปรบัสงูขึน้ไดอ้กีภายหลงัมาตรการอุดหนุนราคาพลงังานของภาครฐัครบกําหนดอายุ และดว้ยแนวโน้มการควํ่า

บาตรรสัเซยีทีจ่ะดําเนินต่อเน่ือง เรามองว่าราคาพลงังานอาจจะเร่งตวัสูงกว่าทีนั่กวเิคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์และเป็นปัจจยักดดนัอตัราเงินเฟ้อ

ต่อเน่ืองในอนาคต 

อย่างไรกต็ามเราคาดว่า ธปท. จะยงัคงสงวนท่าทกีบัการเร่งตวัของราคาพลงังานและอตัราเงนิเฟ้อ โดยจะใหค้วามสําคญักบัแนวโน้มการ

ขยายตวัของเศรษฐกจิเป็นหลกัเน่ืองจากเศรษฐกจิไทยยงัไม่สามารถฟ้ืนตวัไปอยู่ในระดบัก่อนการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได ้ทัง้น้ีคาดว่าการ

เร่งตวัของอตัราเงนิเฟ้อ ส่วนต่างอตัราดอกเบี้ย การขาดดุลบญัชเีดนิสะพดั และความผนัผวนของค่าเงนิบาทจะเป็นปัจจยัสําคญัทีก่ดดนัแนวโน้ม

การดาํเนินนโยบายการเงนิของ ธปท. โดยเราประเมนิว่า ธปท. จะคงอตัราดอกเบีย้นโยบายไวท้ีร่ะดบัปัจจุบนัจนกว่าจะเศรษฐกจิจะฟ้ืนตวัอย่างเป็น

รปูธรรม  

 

 

 



 

3 
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรินซิเพิล จาํกดั   44 อาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย  ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพ 10330  
โทรศพัท ์0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167  www.principal.th 

มุมมองเศรษฐกิจโลก ไตรมาสท่ีสองของปี 2565 

ตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯยงัคงเร่งตัวอยู่ในระดบัสูงใน

รอบ 40 ปี โดยเดอืนล่าสุดอตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปสงูถงึ 7.9% โดยทีเ่งนิ

เฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ 6.4% ประกอบกบัอตัราการว่างงานที่ตํ่ามาก ทํา

ใหธ้นาคารกลางสหรฐัฯมคีวามมัน่ใจในการขึ้นดอกเบี้ยมากขึน้ ทํา

ให้ธนาคารกลางสหรฐัฯ ขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมในวนัที ่

17 มนีาคมทีผ่่านมา ซึ่งคาดว่าจะขึน้ดอกเบีย้อกีอย่างน้อย 5-6 ครัง้

ในปีน้ี เพื่อยับยัง้การเร่งตัวของอัตราเงินเฟ้อที่อาจจะส่งผลต่อ

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

การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ 19 สายพนัธใ์หม่ ยงัคงเร่ง

ตวัต่อเน่ืองในหลายภูมภิาค อาท ิญี่ปุ่ น จนี และฮ่องกง ซึ่งทําให้

กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆถดถอยอีกครัง้ แม้ว่าการฉีดวคัซนีจะ

เป็นไปในระดบัสูงแล้วกต็าม ยงัคงมมีาตรการออกมาเพื่อยบัยัง้การ

แพร่ระบาดอย่างต่อเน่ือง ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันต่อการเติบโตทาง

เศรษฐกจิในหลายภูมภิาคทัว่โลก 

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

ตัวเลขภาคการผลิตที่บ่งชี้อตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ของญี่ปุ่ นยงัคงลดลง เน่ืองจากความกังวลในการแพร่ระบาดของ

ไวรสัโควดิ 19 ขณะที่สหรฐัฯยงัคงเร่งตวัอยู่ระดบัสูง ในขณะทีภ่าค

ยุโรปยังคงมีความกังวลอันเน่ืองมาจากความตึงเครียดระหว่าง

รสัเซยีและยูเครน ซึ่งการควํ่าบาตรรรสัเซยี ส่งผลประทบโดยตรงตอ่

เศรษฐกจิยุโรป เรายงัคงคาดว่าอตัราการผลตอบแทนตลาดทุนของ

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

มุมมองการลงทุนตลาดไทย ไตรมาสท่ีสองของปี 2565 

การฉีดวคัซนีของไทยอยู่ในระดบัสูง แมก้ารแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ19 จะเพิม่มากขึน้ แต่อตัราการเสยีชวีติลดลง ทําใหก้จิกรรมทาง

เศรษฐกจิไม่ชะงกัจากการปิดเมอืงเหมอืนในปีก่อนหน้า ซึง่มองว่ารฐับาลน่าจะมคีวามมัน่ใจมากขึน้ในการเปิดเมอืงเพื่อรองรบันักท่องเทีย่วต่างชาติ

มากขึน้ ซึง่อาจทาํใหภ้าคบรกิาร และการโรงแรมกลบัมาฟ้ืนตวัอกีครัง้ 
 

ตราสารหน้ีไทย: อตัราดอกเบีย้ยงัอยู่ในระดบัตํา่ 

            จากการขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลางสหรฐัฯ ทาํใหต้ลาดตราสารหน้ีทัว่โลกปรบัตวัเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ โดยมองว่าหากการ

ขึน้ดอกเบีย้เป็นไปเรว็กวา่ทีต่ลาดคาดเน่ืองจากภาวะเงนิเฟ้อกดดนั จะยิง่ส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนตราสารหน้ีใหป้รบัตวัลดลงไปอกี ดงันัน้จงึควร

เน้นลงทนุในกลุ่มตราสารหน้ีระยะสัน้ และหุน้กูเ้อกชน 



 

4 
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรินซิเพิล จาํกดั   44 อาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย  ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพ 10330  
โทรศพัท ์0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167  www.principal.th 

กลยุทธ์การบริหารกองทุนตราสารหน้ีไทย บลจ.วางเป้าหมาย Duration ของตราสารหน้ีในภาพรวมที่ Neutral (เทียบเท่าดชันีอ้างอิง หรอื 

Benchmark) เพื่อจํากดัความเสี่ยงจากความผนัผวนของตลาดตราสารหน้ี โดยตราสารหน้ีภาครฐัเน้นลงทุนในช่วงอายุ 3-5 ปี เน่ืองจากใหอ้ตัรา

ผลตอบแทนเทยีบกบัความเสีย่งแล้วอยู่ในระดบัทีเ่หมาะสมต่อสถานการณ์ลงทุน ณ ปัจจุบนั เช่นเดยีวกบัตราสารหน้ีภาคเอกชนอายุ 3-5 ปี ทีใ่ห ้

Credit Spread ทีเ่หมาะสมกว่าช่วงอายุอื่น 

ประเภทกองทุน กองทุนแนะนํา 

กลุ่มตราสารหน้ีระยะสัน้ (Short-Term Fixed Income) กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดล่ี อินคมั พลสั 

Principal Daily Income Plus Fund (PRINCIPAL DPLUS) 

Portfolio Duration 0-1 ปี   

กลุ่มตราสารหน้ีระยะกลาง (Mid-Term Fixed Income) กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร ์ฟิกซ์ อินคมั 

Principal Core Fixed Income Fund (PRINCIPAL iFIXED) 

Portfolio Duration เฉลีย่ในกรอบ 1-4 ปี 
 

ตราสารทุนไทย: รบัอานิสงคบ์วกจากการเปิดประเทศ 

กลยุทธ์การบริหารกองทุนตราสารทุนไทย ในปี 2565 เศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะภาคการบรโิภคและท่องเทีย่วเริม่ฟ้ืนตวัดขีึน้จากการการเปิด

เมอืงเพื่อรองรบัการท่องเทีย่วจากต่างชาต ิรวมถงึไม่มกีารลอ็คดาวน์ ขณะเดยีวกนัดว้ยราคาน้ํามนัทีย่งัอยู่ในระดบัสูง ทําใหต้ลาดหุน้ไทยมคีวาม

น่าสนใจเน่ืองจากสดัส่วนหุน้กลุ่มพลงังานมค่ีอนขา้งเยอะในตลาดหุน้ไทย คาดการเตบิโตของรายไดบ้รษิทัจดทะเบยีนจะเพิม่ขึน้ประมาณ 12% และ

คาดว่า SET index จะใหผ้ลตอบแทนประมาณ 5% การเลอืกลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรม น่าจะช่วยเพิม่ผลตอบแทนไดด้ ีซึง่ในไตรมาสที ่1 หุน้

กลุ่มธนาคาร และคา้ปลกียงัคงมคีวามน่าสนใจ อย่างไรกต็ามปัจจยัทีต่้องจบัตามองคอือการเร่งตวัขึน้ของเงนิเฟ้อเน่ืองจากราคาสนิคา้โภคภณัฑท์ี่

เพิม่สงูขึน้อาจทาํใหก้ารฟ้ืนตวัของการบรภิาคในประเทศชะลอตวัลงได ้

กองทุนแนะนํา นโยบายการลงทุน 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิต้ี ดิวิเดนด ์อินคมั 

Principal Equity Dividend Income Fund (PRINCIPAL iDIV) 

กองทุนทีบ่รหิารแบบ Active เน้นคดัสรรหุน้เพื่อลงทุนดว้ยวธิ ีBottom-Up โดย

พยายามสรา้งอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนใหเ้หนือกว่าดชันี SET Total 

Return Index โดยในพอรต์จะถอืหุน้อยู่ประมาณ 30-50 ตวั 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอน็แฮนซ์ อิควิต้ี 

Principal Enhanced Equity Fund (PRINCIPAL EEF) 

 

เป็นกองทุนทีบ่รหิารแบบ Active แต่มคีวามเหวีย่งจากดชันี SET Total Return 

Index น้อยกว่ากองทุน PRINCIPAL iDIV เน่ืองจากมกีารกระจายการลงทุน

มากกว่า โดยภาวะปกตพิอรต์จะถอืหุน้อยู่ประมาณ 70-80 ตวั 

 

ตราสารทุนต่างประเทศ: เงินเฟ้อ และ ความขดัแย้งระหว่างเชิงภมิูรฐัศาสตรจ์ะทาํให้ตลาดมีความผนัผวนท่ีสูงขึ้น 

เศรษฐกจิโลกโดยรวมจะยงัสามารถเตบิโตไดต้่อเน่ืองแต่ดว้ยอตัราทีช่า้ลงจากปี 2564 และคาดว่าการเตบิโตในปีน้ีจะเป็นการเตบิโตทีจ่ะ

กระจายออกมาจากกลุ่มประเทศพฒันาแลว้ โดยเฉพาะทางฝัง่เอเชยี สถานการณ์ความตรงึเครยีดระหว่างประเทศรสัเซยีและยเูครนเป็นปัจจยัหลกัที่

ส่งผลใหต้ลาดหุน้ทัว่โลกปรบัตวัลงในช่วงทผี่านมา  อย่างไรกต็าม ในตลอดช่วง 60 ปีทีผ่่านมาสถานการณ์ความขดัแยง้เชงิภูมริฐัศาสตร์ทีเ่กดิขึน้

นัน้ส่งผลกระทบต่อตลาดหุน้เป็นระยะๆ โดยในระยะยาวแล้วราาคาหุน้จะปรบัตวัไปตามปัจจยัพืน้ฐานมากกว่า สําหรบั  อตัราเงนิเฟ้อทีป่รบัสงูขึน้

จากปัญหาเรื่องราคาพลงังานทีป่รบัตวัเพิม่สูงขึน้  ทําใหธ้นาคารกลางหลกัอย่าง FED และ ECB จะมกีารใชน้โยบายการเงนิทีเ่ขม้งวดมากขึน้เพื่อ
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ควบคุมอตัราเงนิเฟ้อ ซึ่งจะทําใหต้ลาดเป็นกงัวล และอาจทําใหต้ลาดหุน้โดยรวมมคีวามผนัผวนมากขึ้น ทัง้น้ี FED จะเริม่ปรบัขึน้อตัราดอกเบี้ย

นโยบายในเดอืนมนีาคม น้ี ในขณะที ่ECB จะยุตกิารทาํมาตราการ QE เรว็ขึน้ เพื่อทีจ่ะสามารถปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายไดเ้รว็ขึน้ เน่ืองจาก

กลุ่มประเทศในยุโรป ได้รบัผลกระทบอย่างมากจากความขดัแย้งของรสัเซียและยูเครน โดยเฉพาะในเรื่องพลงังาน เน่ืองจากพึ่งพาการนําเข้า

พลงังานจากรสัเซยีในปรมิาณสงู กลุ่มประเทศในยุโรปจงึอาจตอ้งพจิารณาในเรื่องการกระจายของแหล่งพลงังานในระยะยาว พลงังานสะอาดจงึอาจ

เป็นตวัเลอืกในการกําหนดโยบายการลงทุนระยะยาวตามแผนพฒันาเศรษฐกจิในหลายประเทศ นโยบายการลงทุนในพลงังานสะอาด จงึน่าจะยงัมี

เมด็เงนิลงทุนเขา้มาต่อเน่ือง 

ในส่วนของการเลอืกกองทุนหุน้ต่างประเทศ ในระยะอกี 3 เดอืนขา้งหน้าคาดว่าตลาดหุ้นกลุ่มประเทศพฒันาแล้ว (Developed market) 

น่าจะไดผ้ลตอบแทนทีด่กีว่าหุน้ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) เน่ืองจากการขึน้ดอกเบี้ยของสหรฐัฯ ส่งผลใหค่้าเงนิสหรฐัฯแขง็ค่าขึ้น 

และความกงัวลในการปิดเมอืงอนัเน่ืองมาจากการแพร่กระจายของโควดิ 19 มน้ีอยกว่าในแถบเอเชยี ด้วยเทคโนโลยทีางการแพทย์และระบบ

สาธารณะสุขทีด่กีว่า อย่างไรกด็ ีจากความขดัแยง้ดา้นภูมริฐัศาสตร์ระหว่างรสัเซยีและยูเครนยงัคงกดดนัฝัง่ยุโรปอย่างต่อเน่ืองและอาจทําใหเ้กดิ

เศรษฐกจิถดถอยไดเ้น่ืองจากความมัน่คงทางดา้นพลงังานทีล่ดลง และการควํ่าบาตรรสัเซยีทีท่ําใหอ้ตัราเงนิเฟ้อเร่งตวัสงูขึน้ ทางดา้นญีปุ่่ น และจนี 

จดัเป็นประเทศที่มคีวามอ่อนไหวต่อการแพร่ระบาดของโควดิ 19 ค่อนขา้งมาก ดงันัน้ในกลุ่มประเทศพฒันาแล้ว ยงัคงมองว่าสหรฐัฯน่าจะให้

ผลตอบแทนทีด่ทีีสุ่ด ในขณะทีญ่ีปุ่่ น จนีและยุโรป อาจเลอืกลงทุนในบางจงัหวะทีร่าคาปรบัตวัลดลงกว่าปกตมิากเกนิไป  

ในจนีเองแม้จะมมีาตรการออกมาเอื้อให้เศรษฐกิจเติบโตได้ ตรงขา้มกบัประเทศกลุ่มพฒันาแล้ว แต่ด้วยนโยบาย Zero covid ที่ยงัคง

กดดนัการเตบิโตทางเศรษฐกจิต่อเน่ือง และยงัมปัีญหาเกี่ยวกบันโยบายการเปิดเผยขอ้มูลของบรษิทั ทีท่ําใหก้ลุ่มเทคโนโลยขีองจนียงัมคีวามน่า

กงัวลอยู่ จงึแนะนําใหล้งทุนใน PRINCIPAL APDI และ PRINCIPAL VNEQ ซึ่งไดร้บัอานิสงค์จากการกระตุ้นเศรษฐกจิของจนี แต่ความเสีย่งจาก

นโยบายภาครฐัน้อยกว่า ซึง่น่าจะอยู่ในช่วงฟ้ืนตวัและยงัมคีวามหวงัจากการเปิดเมอืงทีจ่ะเป็นปัจจยับวกต่อการลงทุน 

เมื่อพจิารณาสไตล์การลงทุน PRINCIPAL GOPP ปรบัตวัสูงขึน้กว่ากองทุนอื่นๆ เน่ืองจากตน้ปีราคาลดลงมามากแล้ว อาจเป็นจงัหวะให้

เขา้ซื้อเพื่อทาํกําไรระยะสัน้ได ้อย่างไรกด็ ีในช่วงการขึน้ดอกเบีย้ และอตัราเงนิเฟ้อสูง มไิดเ้ป็นปัจจยัเอื้อให ้PRINCIPAL GOPP ปรบัตวัดขีึน้ดว้ย

ปัจจยัพืน้ฐาน PRINCIPAL GBRAND จงึเป็นตวัเลอืกทีน่่าสนใจกว่าเน่ืองจากมอํีานาจในการต่อรองสงู และสามารถลดผลกระทบของเงนิเฟ้อไปยงั

ผูบ้รโิภคได ้และ PRINCIPAL GINNO ทีเ่หมาะสาํหรบัการลงทุนในระยะยาว 

กองทุนแนะนํา นโยบายการลงทุน 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอรท์ูนิต้ี 

Principal Global Opportunity Fund  

(PRINCIPAL GOPP) 

กองทุนหลัก  (Master Fund) คือ  Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity 

Fund โดยเป็นกองทุนทีม่สีไตล์การบรหิารแบบ Active เน้นคดัสรรหุน้ทัว่โลกเพื่อลงทุนด้วยวธิ ี

Bottom-Up มุ่งเน้นการลงทุนในบริษัทที่มีอัตราการเติบโตสูงในระยะ 3-5 ปีข้างหน้า ที่มี 

Disruptive Technology หรอื สามารถรอดพน้และไดป้ระโยชน์ต่อการ Disrupt  ในระยะยาวได ้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์ 

Principal Global Brands Fund  

(PRINCIPAL GBRAND) 

 

กองทุนหลกั (Master Fund) คอื Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund 

โดยเป็นกองทุนทีม่สีไตล์การบรหิารแบบ Active มุ่งเน้นการลงทุนในหุ้นของบรษิทัต่างๆ ใน

ประเทศทีพ่ฒันาแล้ว ทัว่โลก โดยเน้นลงทุนในหุน้ของบรษิทัทีป่ระสบผลสําเรจ็หรอืมชีื่อเสยีง

โดยพจิารณาจาก intangible assets (เช่น มเีครื่องหมายการค้าที่เป็นที่รู้จกัทัว่โลก การเป็น

เจา้ของลขิสทิธิส์นิคา้ หรอืกลวธิกีารจดัจําหน่าย เป็นตน้) ภายใต ้Branding ทีแ่ขง็แกร่ง 

การกระจายการลงทุนมากกว่า โดยภาวะปกตพิอรต์จะถอืหุน้อยู่ประมาณ 70-80 ตวั 
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กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อิควิต้ี 

Principal US Equity Fund  

(PRINCIPAL USEQ) 

กองทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของ iShares Russell 1000 ETF เพื่อสร้างอตัราผลตอบแทน

ใกลเ้คยีงกบัดชันี Russell 1000 Total Return Index 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเป้ียน อิควิต้ี 

Principal European Equity Fund  

(PRINCIPAL EUEQ) 

กองทุนหลัก (Master Fund) คือ Principal Global Investors European Equity Fund โดย

เป็นกองทุนที่มสีไตล์การบริหารแบบ Active มุ่งเน้นการทํากําไรจากการงทุนในบริษัทที่จด

ทะเบยีนในตลาดหุน้ยุโรปในระยะกลางถงึยาว โดยการเฟ้นหาหุน้ทีม่ศีกัยภาพในการเตบิโตที่

สงูและมลูค่าตลาดอยู่ในระดบัตํ่า  
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิต้ี 

Principal Japanese Equity Fund  

(PRINCIPAL JEQ) 

กองทุนหลกั (Master Fund) คอื T. Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity Fund โดย

เป็นกองทุนทีม่สีไตลก์ารบรหิารแบบ Active มุ่งเน้นการลงทนุในหุน้เตบิโตระยะยาวในประเทศ

ญี่ปุ่ น แบบ All-Cap ในบรษิัทที่มศีกัยภาพในการแข่งขนัในอุตสาหกรรมสูง และผู้บรหิารทีม่ ี

วสิยัทศัน์ในผลกัดนัการเตบิโตมลูค่าบรษิทัแก่ผูถ้อืหุน้ 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก 

อินคมั อิควิต้ี 

Principal Asia Pacific Dynamic Income Equity Fund 

(PRINCIPAL APDI) 

กองทุนหลัก (Master Fund) คือ Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund โดยเป็น

กองทนุทีม่สีไตลก์ารบรหิารแบบ Active มุ่งเน้นการลงทนุในหุน้ภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก (ไม่รวม

ญีปุ่่ น) ทีม่แีนวโน้มเตบิโตสงู และ/หรอื ใหอ้ตัราผลตอบแทนจากการลงทุน เช่น รายไดจ้ากเงนิ

ปันผล ในระดบัสงูอย่างสมํ่าเสมอ 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิต้ี 

Principal China Equity Fund  

(PRINCIPAL CHEQ) 

เป็นกองประเภท Fund of Funds ที่เน้นการลงทุนผ่านกองทุน UBS China A Opportunity 

Fund ที่เน้นลงทุนในหุ้นจีน A-Share ที่ได้ประโยชน์ตามการเติบโตระยะยาวและการ

เปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างเศรษฐกจิจนี โดยเป็นการลงทุนแบบ bottom up เลอืกหุน้รายตัว 

นอกจากนัน้ยงัมกีารกระจายการลงทุนผ่าน Thematic ETF ต่างๆทีค่าดว่าจะไดร้บัประโยชน์

ระยะยาวตามโครงสรา้งอุตสาหกรรมในอนาคต เช่น New Economy, Cloud Computing และ 

Electric Vehicle and Battery 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชัน่ 

Principal Global Innovation Fund  

(PRINCIPAL GINNO) 

กองประเภท Fund of Funds ที่เน้นการลงทุนใน Thematic ETF ที่คาดว่าจะได้รบัประโยชน์

ของ Megatrend เช่นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลย ีโครงสร้างประชากร และค่านิยมทาง

สงัคม โดยปัจจุบนัมีกองทุนมีการลงทุนในธีม Healthcare Innovation, Robotics, Millennial 

Consumer, Electric Vehicle และ Metaverse 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิต้ี 

Principal Vietnam Equity Fund 

(PRINCIPAL VNEQ) 

มุ่งเน้นการลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์เวยีดนาม หรอืหุ้นที่จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยทีม่ธุีรกจิหรอืรายไดห้ลกั/บางส่วนมาจากการประกอบธุรกจิ

ในประเทศเวียดนาม ซึ่งคาดว่าจะมีศักยภาพในการเติบโตจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ

เวียดนามซึ่งคาดว่าจะมีศักยภาพในการเติบโตจากการขยายตัวของเศรษฐกิจเวียดนาม 

รวมถึงกองทุนรวม/กองทุน Exchange Traded Fund (ETF) ทัง้ในและ/หรอืต่างประเทศที่มี

นโยบายการลงทุนในหุน้ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ประเทศเวยีดนาม ดว้ยวธิกีารคดัสรร

หุ้นแบบ Bottom-Up และ/หรอื มกีารลงทุนผ่าน ETFs เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพต่อการบริหาร

การลงทุนดว้ย 
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ตราสารทางเลือก: กองทุนอสงัหาริมทรพัยไ์ด้ประโยชน์จากการเปิดเศรษฐกิจ  

       การกลบัมาเปิดเศรษฐกจิในประเทศไทยและเอเชยีเตม็รปูแบบมากขึน้ และการเปิดรบันักท่องเทีย่วจากต่างประเทศ ตัง้แต่ไตรมาสที ่4 

ของปีทีผ่่านมา เป็นปัจจยับวกสาํคญัยิง่ต่อแนวโน้มการฟ้ืนตวัของกลุ่มกองทุนอสงัหารมิทรพัยแ์ละ REITs ทัง้ในประเทศไทยและภูมภิาคเอเชยี

แปซฟิิก ซึง่ผลการดาํเนินงานและเงนิปันผลของไตรมาสที ่4 ทีเ่พิม่ขึน้ สะทอ้นถงึการฟ้ืนตวัทีด่หีลงัจากเปิดเศรษฐกจิ แมว้่าจะมกีารระบาดของโค

วดิสายพนัธุโ์อมคิรอน แต่กจิกรรมทางเศรษฐกจิยงัคงดาํเนินต่อไปได ้คาดว่าอตัราผลตอบแทนจากเงนิปันผลของ REITs ไทยและสงิคโปรอ์ยูท่ี่

ระดบัเฉลีย่ 4-6%  

ความเสีย่งจากวกิฤตรสัเซยี-ยูเครน ไม่ไดส่้งผลกระทบทางตรงต่อ REITs การลงทุนใน REITs มคีวามน่าสนใจในการกระจายการลงทุน

จากสนิทรพัยเ์สีย่งอื่น เช่น ตราสารทุน เพื่อลดความผนัผวนของราคาหุน้ และมโีอกาสสรา้งอตัราผลตอบแทนทีด่ใีนระยะขา้งหน้า ความเสีย่งสาํคญั

ยงัคงเป็นเรื่องอตัราดอกเบีย้ทีอ่าจจะปรบัขึน้เรว็กวา่ทีค่าดเพื่อสกดัปัญหาเงนิเฟ้อ หรอืเกดิภาวะ Stagflation หรอืการกลบัมา Lockdown เศรษฐกจิ 

สินค้าโภคภณัฑแ์ละทองคาํ โดยในระยะน้ีเราแนะนําใหนั้กลงทุนทีต่อ้งการลงทุนในสนิทรพัยเ์พื่อป้องกนัความเสีย่งจากอตัราเงนิเฟ้อทีเ่ร่งตวั

ทัว่โลก และราคาสนิคา้โภคภณัฑท์ีอ่ยูใ่นระดบัสงู รวมถงึความผนัผวนของตลาดทีม่มีากขึน้ เขา้ลงทุนในกองทุนรวมกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑซ์ึง่ไดแ้ก่ 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิต้ี (PRINCIPAL GCF) (กองทุนทีม่คีวามเสีย่งสงูหรอืซบัซอ้น) โดยเป็นกองทุนทีเ่น้นลงทุนในหน่วย

ลงทุนของกองทุน Merrill Lynch MLCX Commodity Enhanced Beta Fund ทีมุ่่งลงทุนเพื่อใหผ้ลตอบแทนเป็นไปตามดชันีอา้งองิ ICE BofAML 

Commodity Index eXtra 03 Index Total Return และ กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด ์อินคมั (PRINCIPAL iGOLD) ซึง่เป็นกองทุนทีเ่น้นลงทุน

ในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ทีมุ่่งลงทุนเพื่อใหผ้ลตอบแทนเป็นไปตามราคาทองคาํโลกโดยกองทุนมกีารอา้งองิราคาทองคาํตาม

ดชันี LBMA Gold Price PM 

อย่างไรกต็ามนักลงทุนไม่ควรจดัสรรน้ําหนักการลงทุนในสนิทรพัยก์ลุ่มดงักล่าวมากเกนิไปนักจากลกัษณะของสนิทรพัยท์ีม่คีวามผนัผวน

ค่อนขา้งมากเมือ่เทยีบกบัการลงทุนในตราสารประเภทอื่น และความผนัผวนทีสู่งของสนิทรพัยท์างเลอืกนัน้หมายถงึความเสีย่งทีอ่าจจะขาดทุนใน

จาํนวนทีส่งูดว้ยเช่นกนัหากสถานการณ์ความขดัแยง้ทางภูมริฐัศาสตรนั์น้มกีารคลี่คลายลง หรอือาจจะเป็นไปไดว้่าสถานการณ์ความตงึตวัทางดา้น

อุปทานของสนิทรพัย์ทางเลอืกประเภทต่างๆนัน้สามารถคลี่คลายไดเ้รว็ โดยอาจจะสงัเกตไดว้่าขณะน้ีราคากลางของนักวเิคราะห์ในตลาดกอ็ยู่ใน

ระดบัทีต่ํ่ากว่าราคาปัจจุบนัของสนิคา้โภคภณัฑ์ในตลาด ซึ่งอาจจะตคีวามไดว้่านักวเิคราะหไ์ดม้กีารคาดการณ์ถงึการคลี่คลายของสถานการณ์ใน

อนาคตขา้งหน้าทีจ่ะนําไปสู่การปรบัตวัลดลงของราคา อย่างไรกต็ามสาํหรบันักลงทุนทีต่อ้งการป้องกนัความเสีย่งจากสถานการณ์ความขดัแยง้และ

ผลกระทบต่อภาคพลงังานและสนิคา้โภคภณัฑ ์เราแนะนําใหม้สีดัส่วนการลงทุนโดยรวมในสนิคา้พลงังานและโภคภณัฑไ์ม่เกนิ 10% ของพอรต์การ

ลงทุนเพื่อสรา้งผลตอบแทนส่วนเพิม่ใหก้บัพอรต์การลงทุนในระดบัความเสีย่งทีเ่หมาะสม และจาํเป็นจะตอ้งตดิตามขา่วและปัจจยัทีก่ระทบกบัสนิคา้

พลงังานและโภคภณัฑอ์ย่างใกลช้ดิ 

กลยุทธก์ารบริหารกองทุนตราสารทางเลือก บลจ. ใหค้วามสนใจ REITs ในกลุ่มทีไ่ดร้บัประโยชน์จากการเปิดเศรษฐกจิ อาท ิกลุ่มบรโิภค

ในประเทศ (กลุ่มค้าปลีก) กลุ่มที่รายได้มีความมัน่คงในสถานการณ์ COVID-19 (กลุ่มอุตสาหกรรม หรือ Industrial) และหลีกเลี่ยงหรือ 

Underweight กลุ่ม Office ทีเ่ผชญิภาวการณ์เขา้มาของ Supply ใหม่ กดดนัต่ออุปสงคแ์ละการเตบิโตของค่าเชา่ในอนาคต  
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กองทุนสินค้าโภคภณัฑแ์ละทองคาํ (แนะนําสดัส่วนรวมท่ี 5%) 

 

กองทุนผสมท่ีปรบัสดัส่วนโดยผู้จดัการกองทุน 

 

 

กองทุนแนะนํา นโยบายการลงทุน 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พรอ็พเพอรต้ี์ อินคมั 

Principal Property Income Fund (PRINCIPAL iPROP) 
กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตวัในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย ์(Property Sector Fund) ดงันัน้หากมี

ปัจจยัลบทีส่่งผลกระทบต่อการลงทุนดงักล่าว ผูล้งทุนอาจสญูเสยีเงนิลงทุนจํานวนมาก 

มุ่งเน้นการลงทุนใน REITs และ Infrastructure ที่ให้อัตราผลตอบแทน

จากเงนิปันผลในระดบัสูงและสมํ่าเสมอในประเทศไทยและสงิคโปร์เป็น

หลกั 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอน็แฮนซ์ พรอ็พเพอรต้ี์ แอนด ์อินฟราสตรคัเจอร ์

เฟลก็ซ์ อินคมั  

Principal Enhanced Property and Infrastructure Flex Income Fund 

(PRINCIPAL iPROPEN) 

มุ่งเน้นการลงทุนใน REITs และ Infrastructure ในประเทศแถบเอเชีย

แปซิฟิก อาทิ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่ น สิงคโปร์ ฮ่องกง และประเทศไทย 

(สดัส่วนเฉลีย่ ประเทศ DM Asia 75% และประเทศไทย 25% ซึง่จะมกีาร

กระจายการลงทุนทีม่ากกว่ากองทุน PRINCIPAL iPROP) 

กองทุนแนะนํา นโยบายการลงทุน 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิต้ี 

Principal Global Commodities Fund 

(PRINCIPAL GCF) 

(กองทุนทีม่คีวามเสีย่งสงูหรอืซบัซ้อน) 

โดยเป็นกองทุนทีเ่น้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Merrill Lynch MLCX Commodity 

Enhanced Beta Fund ที่มุ่งลงทุนเพื่อให้ผลตอบแทนเป็นไปตามดัชนีอ้างอิง ICE 

BofAML Commodity Index eXtra 03 Index Total Return  

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด ์อินคมั 

Principal Gold Income Fund 

(PRINCIPAL iGOLD) 

ซึ่งเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ที่มุ่งลงทุน

เพื่อใหผ้ลตอบแทนเป็นไปตามราคาทองคําโลกโดยกองทุนมกีารอ้างองิราคาทองคําตาม

ดชันี LBMA Gold Price PM 

กองทุนแนะนํา นโยบายการลงทุน 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคมั 

Principal Balanced Income 

(PRINCIPAL iBALANCED) 

กองทนุผสมทีป่ระกอบดว้ยตราสารหน้ี 40% หุน้ไทย 15% หุน้ต่างประเทศ 15% ตราสาร

ทางเลือก 25% และทองคํา 5% โดยจะมผีู้จดัการกองทุนคอยปรบัน้ําหนักสนิทรัพย์ให้

เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ เพื่อเพิม่ผลตอบแทนและลดความเสีย่งโดยรวมของพอร์ต

ลงทุนในระยะยาว  
กองทุนเปิด พรินซิเพิล โกลบอล มลัติ แอสเซท 

Principal Global Multi Asset Fund 

(PRINCIPAL GMA) 

กองทุนผสมที่กระจายการลงทุนทัว่โลกผ่านหุ้น 70% และตราสารหน้ี 30% โดยมงีาน

ระดบัโลกอย่าง Principal Global Asset Allocation (PGAA) เป็นทีป่รกึษาดา้นการลงทุน  

https://www.principal.th/en/principal/GMA-A


 

9 
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรินซิเพิล จาํกดั   44 อาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย  ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพ 10330  
โทรศพัท ์0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167  www.principal.th 

 

2Q/2022 Principal Asset Allocation Recommendation 

สาํหรบักองทุนทีล่งทุนในสนิทรพัยผ์สม แนะนําเพิม่น้ําหนักหุน้ไทย และหุน้ต่างประเทศเลก็น้อย ขณะทีล่ดสดัส่วนตราสารหน้ีไทย 

สดัส่วนการลงทุนท่ีเหมาะสม/ การจดัสรรเงินลงทุน 

 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 เป็นบรกิารการแนะนํา การจดัพอร์ตการลงทุนแบบการกระจายการลงทุนไปในสนิทรพัย์ ต่างๆ (Asset Allocation) ตามระดบั

ความเสี่ยงในการลงทุนของผู้ลงทุน โดยเป็นการพจิารณาและประเมนิภาวะการลงทุน เพื่อการสร้างและปรบัพอร์ตอย่างสมดุล และอาจจะพจิารณาและ นําเสนอการ

ปรบัเปลี่ยนสดัส่วนการลงทุนหรอืปรบัพอร์ตลงทุนเป็นรายไตรมาส เพื่อใหม้ัน่ใจได้ว่าพอร์ตการลงทุนมกีารกระจาย ความเสีย่งอย่างเหมาะสม และสอดรบักบัภาวะการ

ลงทุน เนื่องจากการเปลีย่นแปลงของราคาที่เปลีย่นไปตามภาวะตลาด ส่งผลใหส้ดัส่วนของแต่ละสนิทรพัยท์ีล่งทุนมกีารปรบัเปลีย่นไปจากสดัส่วนการลงทุนที่เหมาะสม อาจ

ทําใหพ้อร์ตการลงทุนม ีความเสีย่งสูงหรอืตํ่าไปกว่าที่ควรจะเป็น เพื่อใหส้ดัส่วนการลงทุน เขา้สู่สดัส่วนการลงทุนที่เหมาะสม Principal Asset Allocation Plan เป็นเพยีง

คาํแนะนําของ บรษิทัจดัการ ผูล้งทุนอาจ ไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามคาดหวงั ทัง้นี้ ผูล้งทุนควรทําความ เขา้ใจการจดัสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation) ตามคาํแนะนํา

ของสาํนักงาน ก.ล.ต. 

พอรต์การลงทุนดงักล่าวเป็นเพยีงการประมาณการสดัส่วนการลงทนุ ซึง่สามารถเปลีย่นแปลงไดเ้มื่อลงทุนจรงิ ขึน้อยู่กบัสภาพตลาด การลงทุนและโอกาสการลงทุนในแต่ละ

ขณะ ทัง้นี้ ประมาณการ ผลตอบแทนไม่ใช่การรบัประกนัหรอืยนืยนัถงึผลตอบแทนในอนาคต/ ผูล้งทุนควรทําความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และ

ความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน 
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คาํอธิบายของพอรต์การลงทนุ Principal Asset Allocation Plan 

คาํนิยามของกลุม่ตราสารหน้ี กลุ่มตราสารหนี้ระยะกลาง Mid-Term Fixed Income คอื กองทุนรวมตราสารหนี้ทัว่ไป เน้นลงทุนในตราสารหนี้ระยะกลาง ม ีPortfolio 

Duration โดยเฉลีย่อยู่ประมาณ 1 - 3 ปี 

คาํอธิบายประกอบ 5 Asset Allocation Model พอรต์ลงทุนแนะนํา  

• สาํหรบัผูล้งทุนทีม่รีะดบัความเสีย่ง “ตํ่า” และ “ปานกลางค่อนขา้งตํ่า” แนะนําใหท้่านเลอืกลงทุนในกองทุนตราสารหนี้  

• สาํหรบัผูล้งทุนทีม่รีะดบัความเสีย่ง “ปานกลางค่อนขา้งสงู” แนะนําพอรต์การลงทุน “Income”  

• สาํหรบัผูล้งทุนทีม่รีะดบัความเสีย่ง “สงู” ท่านสามารถลงทุนในพอรต์การลงทุน “Income” และ “Balance” 

• สาํหรบัผูล้งทุนทีม่รีะดบัความเสีย่ง “สงูมาก” ท่านสามารถลงทุนในพอรต์การลงทุน “Income”, “Balance”, “Growth”, “Active Growth”, “Global Equity” 

ทัง้นี้ หากท่านผูล้งทุนมคีวามประสงคจ์ะลงทุนในพอรต์ลงทุนทีม่รีะดบัความเสีย่งสงูกว่าระดบัความเสีย่งการลงทุนของท่าน ท่านจะตอ้ง “ยนืยนั” รบัทราบความเสีย่งของ

พอรต์ลงทุนทีท่่านไดเ้ลอืกลงทุน 

คาํอธิบายประกอบ Expected Return และ Return Volatility (ความผนัผวนของอตัราผลตอบแทนคาดการณ์ในระยะเวลา 3 ปี ขา้งหน้า) 

Expected Return และ Return Volatility หมายถงึ อตัราผลตอบแทนและคา่ความเสีย่งคาดการณ์เฉลีย่ต่อปี สาํหรบัการลงทุนในระยะ 3 ปีขา้งหน้า ซึง่มาจากการศกึษา

ขอ้มลู ในอดตียอ้นหลงัเป็นฐานในการคาํนวณ ดงันัน้ ชุดขอ้มลูดงักล่าว จงึมไิดย้นืยนัถงึอตัราผลตอบแทนทีจ่ะเกดิขึน้จรงิในอนาคต

Expected Return และ Return Volatility คาํนวณมาจาก อตัราผลตอบแทนและค่าความเสีย่งทีเ่กดิขึน้จรงิในอดตีของตราสารทุนไทย ตราสารทุนต่างประเทศ และการลงทุน

ทางเลอืกในกองทุนอสงัหารมิทรพัยแ์ละ REITs ผ่านดชันีทีใ่ชเ้ป็นตวัแทนแต่ละสนิทรพัย ์ขอ้มลูยอ้นหลงั 10 ปี (ตัง้แต่ ธนัวาคม 2554 ถงึ ธนัวาคม 2564) ขณะทีต่ราสาร

หนี้ไทย คาํนวณมาจาก แนวโน้มอตัราผลตอบแทนจากเสน้อตัราผลตอบแทนของตลาดตราสารหนี้ หรอื Bond Yield Curve 

ดชันีทีใ่ชใ้นการคาํนวณอตัราผลตอบแทนในอดตีของแตล่ะ สนิทรพัย ์ไดแ้ก่ 

• ตราสารทุนไทย - ดชัน ีSET Total Return Index  

• ตราสารทุนต่างประเทศ - ดชันี MSCI ACWI Total Return Index  

• ตราสารหนี้ - ดชันี GovBond 1-3Yrs NTR Index (50%) + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index (25%) + Avg12MFixed(BBLc,KBANK,SCB) (25%) 

• การลงทุนทางเลอืกในกองทุนอสงัหารมิทรพัยแ์ละ REITs - ดชันี SET PF&REIT Total Return Index (50%) + ดชัน ีFTSE ST Real Estate Investment 

Trusts Total Return Index (50%) 

ผูล้งทนุควรทําความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน/ กองทุน PRINCIPAL GOPP กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในอเมรกิาเหนือ ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทนุ

โดยรวมของตนเองดว้ย/ กองทุน PRINCIPAL GBRAND กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศสหรฐัอเมรกิา ผูล้งทนุจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย/ กองทุนหลกัมกีารลงทุนกระจุกตวัในกลุม่สนิคา้อุปโภค

บรโิภคทีจ่ําเป็น (Consumer Staples Sector) ซึ่งมคีวามเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของราคาสนิคา้ การ เปลีย่นแปลงของความต้องการของผูบ้รโิภค หรอืกฎระเบยีบของภาครฐั และ มกีารกระจุกตวัในกลุ่มเทคโนโลย(ีInformation Technology Sector) ซึง่ม ี

ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค และความลา้สมยัของสนิคา้ ดงันัน้หากมปัีจจยัลบทีส่ง่ผลกระทบต่อการลงทุนดงักล่าวผูล้งทุนอาจ สญูเสยีเงนิลงทนุจํานวนมาก และอาจมคีวามเสีย่งและความผนัผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทัว่ไปที่

มกีารกระจายหลายอุตสาหกรรม/ กองทุน PRINCIPAL USEQ กองทนุหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศสหรฐัอเมรกิา ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย/ กองทุน PRINCIPAL EUEQ กองทนุหลกัลงทนุ

กระจุกตวัในประเทศองักฤษ ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย/ กองทุน PRINCIPAL JEQ กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศญีปุ่่น ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การ

ลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย/ กองทุน PRINCIPAL APDI กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในฮ่องกง ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย/ กองทุน PRINCIPAL CHEQ กองทนุหลกัลงทุนกระจุกตวัในจนี ผู้

ลงทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย/ กองทุน PRINCIPAL GINNO กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศสหรฐัอเมรกิาและญี่ปุ่น ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทนุโดยรวม

ของตนเองดว้ย/ กองทุน PRINCIPAL VNEQ กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศเวยีดนาม ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย/ กองทุน PRINCIPAL iPROPEN เนื่องจากกองทุนเน้นลงทุนในหน่วย

ลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละ/หรอืทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย(์REITs) และ/หรอืกองทนุรวม โครงสรา้งพืน้ฐาน ซึ่งกองทนุดงักล่าวมคีวามเสีย่งในลกัษณะเดยีวกบัการลงทุนในธุรกจิอสงัหารมิทรพัยห์รอืโครงสรา้งพืน้ฐานโดยตรง เช่น 

ความเสีย่งจาก ความผนัแปรของค่าเช่าและอตัราการเช่า การเพิม่ขึน้ของภาษทีรพัยส์นิ การเปลีย่นแปลงของกฎหมายหรอืกฎระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้ง ความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้ม ความเสีย่งจากภยัธรรมชาตค่ิาเสื่อมราคาของอาคารเมื่อเวลาผ่านไป และการเพิม่ขึน้

ของอตัราดอกเบี้ย เป็นต้น รวมถงึความเสีย่งจากการกระจุกตวัอาจทําใหม้คีวามผนัผวนมากกว่าการลงทุนทีก่ระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม/ กองทุน PRINCIPAL iPROPEN ลงทุนกระจุกตวัในประเทศแถบเอเชยี ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจาย

ความเสีย่งของพอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย/ กองทุน PRINCIPAL GCF กองทุนหลกัมนีโยบายการลงทุนซึง่องิกบัดชันีICE BofAML Commodity Index eXtra 03 Index Total Return จากการเขา้ทําสญัญา Swap ดงันัน้ กองทุนหลกัจงึมคีวาม

เสีย่งทีม่อียู่กบัการลงทุนในตลาดสนิคา้โภคภณัฑแ์ละความผนัผวนของราคาสงูกว่ากองทุนรวมทัว่ไป ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วย ลงทุนควรศกึษาขอ้มูลเพื่อประกอบการตดัสนิใจลงทุนดว้ย/ กองทุนนี้มคีวามเสีย่งสูงและซบัซ้อน ผูล้งทนุควรขอคําแนะนําเพิม่เตมิจาก

เจา้หน้าทีก่่อนตดัสนิใจลงทุน/ กองทุนนี้มคีวามเสีย่งสงูกว่ากองทุนทัว่ไป ผูล้งทุนควรขอคําแนะนําเพิม่เตมิจากบรษิทัจดัการก่อนทําการลงทุน/ กองทุน PRINCIPAL GMA กองทุนหลกัลงทนุกระจุกตวัในประเทศสหรฐัอเมรกิา ผูล้งทนุจงึควรพจิารณาการ

กระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย/ กองทุนมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ ผูล้งทุนอาจจะขาดทุนหรอืไดร้บักําไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต่ํากว่าเงนิทุนเริม่แรกได/้บรษิทัจดัการใชส้ญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็น

เครื่องมอืในการป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นของกองทุน (Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน/ ผลการดําเนนิงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 


