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สรปุเหตุการณ์ส าคญั (Market Update)  

ตัง้แต่ช่วงเดอืน ม.ีค. 2565 ตลาดหุน้จนีเริม่ outperform ดกีว่า
ตลาดหุ้นทัว่โลก โดยเฉพาะกลุ่มประเทศพฒันาแล้ว สาเหตุหลกัมาจาก
การเร่งตวัของอตัราเงนิเฟ้อทีต่่างกนั โดย US Core PCE ณ เดอืน เม.ย.
2565 อยู่ที่ 4.9% ในขณะที่ Euro Area HICP อยู่ที่ 8.8% ซึ่งต่างจาก
อตัราเงนิเฟ้อของจนีทีอ่ยู่ในระดบัต ่าที่ 2.1% ส่งผลใหน้โยบายการเงนิใน
ฝัง่ของกลุ่มประเทศพฒันาแล้วกลบัมาเขม้งวดมากขึน้ดว้ยความรวดเร็ว
และแรงกว่าทีต่ลาดคาดการณ์ ในขณะที่จนีไม่มแีรงกดดนัทางดา้นอตัรา
เงนิเฟ้อจงึสามารถอดัฉีดสภาพคล่องและปรบัลดอตัราดอกเบีย้ เพื่อกระตุน้
เศรษฐกิจหลงัการ Lock Down ป้องกนัการแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 ตัง้แต่ช่วงเดอืน พ.ค. 2565 ที่ผ่านมาทางการจนีไดท้ยอย
คลายมาตรการ Lock down และผ่อนคลายมาตรการตรวจและกกักนัโควดิมากขึน้ เพื่อลดผลกระทบต่อเศรษฐกจิใหน้้อยทีสุ่ด ตามการ
ก าชบัของผูน้ าจนีทีต่ัง้เป้าการเตบิโตของเศรษฐกจิจนีปีนี้ที ่5.5% โดยไตรมาสที ่1 เตบิโตเพยีงแค่ 4.8% ในขณะทีไ่ตรมาสที ่2 มกีาร Lock 
Down ตามเขตเศรษฐกจิส าคญั จงึคาดว่าในช่วงครึง่หลงัของปีจะมมีาตรการกระตุน้เศรษฐกจิขนาดใหญ่เพื่อใหเ้ศรษฐกจิเตบิโตไดต้ามเป้า  

 โดยล่าสุดมีการออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ
เพิม่เตมิทีร่วมถงึ 33 นโยบายย่อย ซึง่จะเป็นการกระตุน้การ
บริโภคและการลงทุน รวมถึงการช่วยเหลือกลุ่มที่ได้รับ
ผลกระทบจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส 
COVID-19 ผ่านกลไกทางด้านภาษี การออกพนัธบตัรเพื่อ
การลงทุน การเร่งใช้จ่ายงบประมาณ โดยนโยบายที่ออก

จนถงึเดอืน ม.ิย. 2565 มมีลูค่าสงูกว่าปี 2564 และเทยีบเท่าปี 2563 ทัง้ปีและยงัมแีนวโน้มทีจ่ะเพิม่มากขึน้ในชว่งครึง่หลงัของปีนี้ตาม การ
เน้นย ้าของนาย Xi JinPing ทีเ่น้นใหร้ฐับาล “รกัษาสมดุลระหว่างการเตบิโตของเศรษฐกจิและการควบคุมการโรคระบาด” สะทอ้นถงึความ
ผ่อนคลายมาตรการ ZERO COVID 

 ถึงแม้ว่าบรรยากาศการลงทุนในตลาดทุนจีนก่อนหน้านี้ถูกกดดันด้วยการแทรกแซงภาคอุตสาหกรรมโดยภาครัฐ เช่น 
อุตสาหกรรมการศึกษานอกระบบ  (ติวเตอร์), อุตสาหกรรมธุรกิจ Internet/ Platform หรือธุรกิจภาคอสังหาฯ แต่ปัจจุบนัทางการจีน 
โดยเฉพาะนาย Li Keqiang ประธานคณะมนตรรีฐักจิสาธารณรฐัประชาชนจนี ออกมาเน้นย ้าถงึการสนับสนุนธุรกจิ Online Platform และ
ออกมาตรการกระตุน้ภาคอสงัหาฯ เพิม่เตมิในแต่ละมณฑล ล่าสุดทางการจนีเองมกีารอนุมตัแิผนสนับสนุนและพฒันา Payment System 

รวมถงึอุตสาหกรรม FinTech พรอ้มทัง้มรีบัพจิารณาการยื่นเสนอทีจ่ะจดัตัง้ Financial Holding Company ของ Ant Group สรา้งโอกาสใน
การกลบัมาเตรยีม IPO อกีครัง้ ซึง่จะช่วยสรา้งบรรยากาศการลงทุนในตลาดอุตสาหกรรม Internet / Platform จนีกลบัมาอกีครัง้ หลงัจาก
ทีน่ักลงทุนเทขายหลบความเสีย่งดา้นนโยบายภาครฐัโดยทีธุ่รกจิในอุตสาหกรรมนี้ไดร้บัผลกระทบจาก COVID-19 เพยีงระยะสัน้และยงัคง
เตบิโตไดต้่อเนื่องในระยะยาว 
 
 

  

Source: Principal Asset Management; Bloomberg as of 27 June 2022 

Source: Principal Asset Management; Premia Partners as of June 2022 
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มุมมองการลงทุน (Outlook) 

• เศรษฐกิจกลบัมาฟ้ืนตวัตามการเปิดเศรษฐกิจ และมาตรการจดัการการแพร่ระบาดไวรสั COVID-19 ท่ีผ่อนคลายมากขึ้น 
• นโยบายการคลงักระตุ้นเศรษฐกิจเพ่ิมเติม ตามเป้าหมายการเติบโตของเศรษฐกิจในปีน้ีท่ี 5.5% 
• นโยบายการเงินท่ีผ่อนคลายสวนทางกบักลุม่ประเทศพฒันาแล้ว อตัราเงินเฟ้ออยูใ่นระดบัท่ีควบคมุได้ 
• การส่งสญัาณสนับสนุนกลุม่อตุสาหกรรมท่ีเคยถกูแทรกแซง เช่น Internet Platform และ Property 

• ค่าสหสมัพนัธ ์(Correlation) ของตลาดหุ้นจีนกบัตลาดหุ้นโลกอยูใ่นระดบัต า่ จึงเหมาะลงทุนเพื่อกระจายความเส่ียง
พอรท์การลงทุนในช่วงท่ีตลาดหุ้นโลกผนัผวนสูง 

• Valuation ของตลาดหุ้นจีน ถือว่าอยูใ่นระดบัท่ีน่าสนใจ แนะน า “ซื้อ” 

 
 บรรยากาศและปัจจยัการลงทุนในตลาดหุ้นจีนในปัจจุบนัถือว่าน่าสนใจเป็นอย่างมาก ตามการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจและการ
กลบัมาเปิดประเทศ ซึ่งเหน็ไดจ้ากตวัเลขเศรษฐกจิของจนีหลายตวัฟ้ืนตวัขึน้อย่างชดัเจนในเดอืน พ.ค. 2565 ทีผ่่านมาทัง้ภาคการผลติ 
บรกิาร และการส่งออก ในขณะนโยบายการเงนิและการคลงัอยู่ในโหมดผ่อนคลายเพิม่เตมิสวนทางกบัธนาคารกลางหลายแห่งทัว่โลก 
โดยเฉพาะ FED และ ECB และคาดว่าจะเพิม่มากขึน้ในช่วงครึง่ปีหลงัเพื่อกระตุน้เศรษฐกจิใหเ้ตบิโตไดต้ามเป้าที ่5.5%  

โดยปัจจยัเสี่ยงด้านนโยบายภาครฐัก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นการแซกแทรงภาคธุรกิจ และนโยบาย Zero-Covid มแีนวโน้มทีจ่ะ
ผ่อนคลายลงตามค าแถลงจุดยนืทีจ่ะสนับสนุนอุตสาหกรรมต่างๆและการด าเนินตามแผนยุทธศาสตร์เศรษฐกจิ 5 ปี ฉบบัที ่14 และการ
รกัษาสมดุลระหว่างการเตบิโตของเศรษฐกจิและการแพร่ระบาดของเชือ้ COVID-19  

  
 

นอกจากนัน้ตลาดหุ้นจีนยงัมีสหสมัพนัธ์ (Correlation) ที่ต ่าเมื่อเทียบกับดชันีหุ้นโลก ซึ่งถือว่าการลงทุนในตลาดหุ้นจีนจะ
สามารถช่วยกระจายความเสีย่งพอร์ทการลงทุนไดใ้นระดบัหนึ่ง โดยเฉพาะในช่วงทีต่ลาดหุน้ทัว่โลกผนัผวนอยู่ในระดบัสูง โดยเฉพาะใน
ปัจจุบนัที่ปัจจยัทางด้านเศรษฐกิจ และนโยบายทางการเงนิและการคลงัมแีนวโน้มสวนทางกนั โดยจนีเองอยู่ในโหมดผ่อนคลาย  และ
กระตุน้เศรษฐกจิเพิม่ขึน้ 

ในส่วน Valuation ถือว่าอยู่ในระดบัที่น่าสนใจ โดยค่า PER ของ ดชันี
หุ้นจีนส่วนใหญ่ อยู่ในระดับต ่ากว่าค่าเฉลี่ย 2 ปี (ดัชนี Hangseng Tech และ 
STAR50 จดัตัง้ขึน้ในปี 2020) และใกล้ระดบั -2SD  และศกัยภาพในการเตบิโต
ของเศรษฐกิจจนีเอง สามารถผลกัดนัใหแ้นวโน้มเริม่ฟ้ืนตวัเพิม่ขึน้ไดอ้กีในช่วง
ครึง่ปีหลงั ยิง่ท าให ้valuation น่าสนใจมากยิง่ขึน้ จงึแนะน า “ซื้อ” 

 
     Source: Principal Asset Management; Bloomberg as of 27 June 2022 

Source: Principal Asset Management; Bloomberg as of 27 June 2022 
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กองทุนท่ีเก่ียวข้อง/แนะน า  
 ทาง บลจ.พรนิซเิพลิ มกีองทุนเปิดทีล่งทุนในหุน้จนี 2 กอง ทีล่งทุนผ่านกองทุนรวม และ/หรอื กองทุน Exchange Traded Fund 
(ETF) ต่างประเทศ  

กองแรก คือ กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิต้ี (PRINCIPAL CHEQ) มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที ่
จดทะเบยีนจดัตัง้ในประเทศจนีหรอืบรษิทัทีม่กีารด าเนินธุรกจิในประเทศจนี ทีม่กีารเตบิโตในระยะยาว และสอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลง
ทางโครงสร้างเศรษฐกิจของจนี ส าหรบัในระยะสัน้ การกลบัมาเปิดประเทศและจบัจ่ายใชส้อยของประชากรในเมอืงใหญ่ๆ ในจนีจะส่ง
ผลบวกโดยตรงต่อกองทุน โดยหมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนจะมนี ้าหนักส่วนใหญ่ทัง้ในกลุ่ม Financial Services, Communication 

Services และ Consumer Defensive เหมาะส าหรบันักลงทุนทีต่อ้งการลงทุนแบบกระจายความเสีย่งในหลายอุตสาหกรรมและเน้นลงทุน

ในหุน้กลุ่ม A-Share 
 

กองท่ี 2 คือ กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า เทคโนโลยี (PRINCIPAL CHTECH) จะเน้นลงทุนบริษัทที่มีการด าเนินธุรกิจ 
ในประเทศจนีที่ท าธุรกจิเกี่ยวขอ้งกบันวตักรรมและเทคโนโลย ี(เป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ชาต ิฉบบัที ่14) โดยกองทุนจะแบ่งน ้าหนัก
การลงทุนในธีม Soft Tech (eCommerce, Cloud, Internet) และ Hard Tech (New-generation information technology, Biomedicine, 
New energy) ในดชันี Hangseng Tech และ STAR50 ในสดัส่วน 70 : 30 โดยความเสีย่งทางดา้นนโยบายภาครฐัทีล่ดลงจะเป็นปัจจยับวก
ในระยะสัน้ เหมาะส าหรบันักลงทุนทีต่อ้งการเน้นลงทุนกระจุกตวัในกลุ่มอุตสาหกรรมเกีย่วเน่ืองกบันวตักรรมและเทคโนโลย ี

PRINCIPAL CHEQ PRINCIPAL CHTECH 

 

 

บริหารจดัการโดย  
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จากดั  
44 อาคาร ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถ. หลงัสวน แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทร. 02 686-9595 โทรสาร. 02 657-3167   
Website www.principal.th 

ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณสนิค้า (กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตดัสนิใจลงทุน  / กองทุน PRINCIPAL CHEQ และ PRINCIPAL 
CHTECH กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศจีน ผู้ลงทุนจึงควรพจิารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / กองทุนมี
นโยบายลงทุนในต่างประเทศ ผูล้งทุนอาจจะขาดทุนหรอืได้รบัก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน/หรอืได้รบัเงนิคนืต ่ากว่าเงนิทุนเริม่แรกได้/บรษิทั จดัการใช้สญัญาซื้อ
ขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมอืในการป้องกนัความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน / ผูล้งทุนควรศกึษา
ขอ้มูลในหนังสอืชี้ชวนใหเ้ขา้ใจและควรเก็บหนังสอืชี้ชวนไวเ้ป็นขอ้มูลอ้างองิในอนาคตและเมื่อมขีอ้สงสยัใหส้อบถามผู้ ตดิต่อกบัผูล้งทุนใหเ้ขา้ใจก่อนซื้อหน่วย
ลงทุน / ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 
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