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CIO’s View: September 2022

Tough times ahead, but pockets of opportunities remain
โดย คุณศุภกร ตุลยธญั, CFA - ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน 27 กนัยายน 2565

Source: Projection Materials, Federal Open Market Committee, Board of Governors of the Federal Reserve System, released 21 September 2022.

Table: Economic projections of Federal Reserve Board members and Federal Reserve Bank presidents, 

under their individual assumptions of projected appropriate monetary policy, September 2022

เมื่อชว่งวนัที่ 20 - 21 กนัยายน ทีผ่่านมาคณะกรรมการนโยบายการเงนิสหรฐัฯ หรอื FOMC ไดป้รบัอตัราดอกเบีย้นโยบายขึน้

0.75% มาอยู่ทีร่ะดบั 3.00% ถงึ 3.25% ตามทีน่กัวเิคราะหส์ว่นใหญ่คาดการณ์ สง่ผลใหค่้ากลางของประมาณการอตัราดอกเบีย้ของ Fed

อยู่ที่ 4.40% ในสิน้ปี 2022 และ 4.60% ในสิน้ปี 2023 ซึง่สามารถสะทอ้นออกมาเป็นการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.75% ในการประชมุเดอืน

พฤศจกิายน 0.50% ในเดอืนธนัวาคม และอกี 0.25% ในเดอืนมกราคม ตาม Dot Plot ของ Fed ทัง้น้ีประมาณการอตัราดอกเบีย้นโยบายที่

4.60% ณ สิน้ปี 2023 นัน้สงูกว่าทีน่กัวเิคราะหส์ว่นใหญ่ไดค้าดการณ์ไวก่้อนการประชมุทาํใหต้ลาดมกีารตอบสนองเชงิลบทนัทภีายหลงั

การประชมุ นอกจากน้ีตวัเลขประมาณการใน Dot Plot ยงัแสดงใหเ้หน็ถงึแนวโน้มการปรบัลดอตัราดอกเบีย้ 175 bps ของ Fed ในช่วง

ตัง้แต่ปี 2024 เป็นตน้ไป ทัง้น้ี Fed ยงัคาดการณ์ว่าตวัเลข Core PCE ซึง่เป็นตวัเลขอตัราเงนิเฟ้อสาํคญัจะปรบัตวัเขา้ใกลเ้ป้าหมายที่

2.00% มาอยู่ที่ 2.30% ในปี 2024 และ 2.10% ในปี 2025 นอกจากน้ีประมาณการตวัเลขทางเศรษฐกจิของ Fed ในการประชมุครัง้ล่าสดุ

ไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึแนวโน้มการปรบัเพิม่ประมาณการอตัราว่างงานอย่างมนียัสาํคญัจาก 3.70% เป็น 3.80% ในช่วงสิน้ปี 2022 และ 4.40%

ในปี 2023 และ 2024 และยงัไดป้รบัลดประมาณการการขยายตวัของเศรษฐกจิในปี 2022 ลงเหลอืเพยีง 0.20% จากเดมิที่ 1.70% รวมถงึ

ปรบัลดประมาณการของปี 2023 ลงจาก 1.70% เป็น 1.20% และจาก 1.90% เป็น 1.70% ในปี 2024 ในขณะทีย่งัคงประมาณการ GDP

ของปี 2025 และประมาณการระยะยาวไวค้งเดมิที่ 1.80%

ดา้นธนาคารกลางยุโรป หรอื ECB ได้ประกาศขึน้อตัราดอกเบี้ยนโยบาย 0.75% เมื่อวนัที่ 8 กนัยายนที่ผ่านมา มากกว่าที่

ตลาดคาดการณ์ นอกจากน้ียงัปรบัอตัราดอกเบีย้นโยบายทีใ่ชส้าํหรบัการปล่อยสภาพคล่องใหร้ะบบธนาคาร (Main refinancing rate)

อตัราดอกเบีย้ขา้มคนืทีใ่หส้ถาบนัการเงนิกูย้มื (Marginal lending facility rate) และอตัราดอกเบีย้เงนิสาํรองของธนาคารพาณิชยท์ีฝ่าก

ไวก้บั ECB (Deposit facility rate) เป็น 1.25%, 1.50% และ 0.75% ตามลําดบั โดยจะมผีลบงัคบัใชว้นัที ่14 กนัยายน 2022 ทัง้น้ีสภา

กรรมการนโยบายการเงนิของยุโรปคาดว่าจะมกีารปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายอย่างต่อเน่ืองในการประชุมอกี 2-3 ครัง้ถดัไปเพื่อชะลอ

ผลกระทบและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากอัตราเงินเฟ้อและการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าเป้าหมายของ ECB

ค่อนขา้งมาก โดยอตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปของสหภาพยุโรปซึง่ประเมนิโดย Harmonized Index of Consumer Prices (HICP) เร่งตวัขึน้กว่า 

9.10% ในเดอืนสงิหาคมทีผ่่านมา ซึง่เป็นผลมาจากราคาพลงังานและอาหารสด ความตอ้งการการบรโิภคทีเ่พิม่ขึน้ภายหลงัการเปิดเมอืง 

(re-opening) และปัญหาคอขวดของห่วงโซ่อุปทาน อย่างไรกด็ ีECB ไดป้รบัประมาณการอตัราเงนิเฟ้อเพิม่ขึน้เป็น 8.10% ในปี 2022 

5.50% ในปี 2023 และ 2.30% ในปี 2024 ดา้นแนวโน้มการเตบิโตทางเศรษฐกจิของสหภาพยุโรปหลงัจากทีเ่ร่งตวัดใีนช่วงครึง่แรกของ

ปี 2022 กลบัสง่สญัญาชะลอตวัลงในช่วงครึง่หลงัของปี โดยตวัเลขดชันี Composite PMI ซึง่ถูกประกาศมาเมื่อวนัที่ 23 กนัยายน อยู่ที่

ระดบั 48.20 จุด ปรบัตวัลดลงจาก 48.90 จุดในเดอืนก่อนหน้าโดยเป็นการหดตวัตดิต่อกนัถงึ 3 เดอืน ทัง้น้ี ECB มองว่าแม้ว่าปัญหา

ดา้นอุปทานจะคลีค่ลายลงไปมากแลว้ แต่ราคาพลงังานทีอ่ยู่ในระดบัสงูเป็นปัจจยัหลกัทีก่ดดนักาํลงัซือ้ของผูบ้รโิภค
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นอกจากน้ีปัญหาดา้นภูมริฐัศาสตรร์ะหว่างรสัเซยีและยูเครนทีย่งัคงยดืเยือ้อยู่กเ็ป็นอกีปัจจยัสาํคญัทีก่ดดนักจิกรรมทางเศรษฐกจิของทัง้

ภาคธุรกจิและผูบ้รโิภค ดงันัน้จงึไดม้กีารปรบัประมาณการการเตบิโตของเศรษฐกจิลงเป็น 3.10% ในปี 2022 0.9% ในปี 2023 และ 1.9%

ในปี 2024
Chart: Harmonized Index of Consumer Prices: All Items for Euro area (19 countries)

Source: Eurostat, Harmonized Index of Consumer Prices: All Items for Euro area (19 countries) [CP0000EZ19M086NEST], retrieved 

from FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis; https://fred.stlouisfed.org/series/CP0000EZ19M086NEST, 25 September 2022..
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Chart: S&P Global Flash Eurozone PMI Composite Output Index)

Source: S&P Global, Eurostat, released on 23 September 2022.

ในช่วงเดยีวกนักบัการประชุม FOMC ธนาคารกลางญี่ปุ่ น หรอื BOJ กม็กีารประชุมเพื่อตดัสนิใจดา้นนโยบายการเงนิ อย่างไรก็

ตามคณะกรรมการไดม้มีตเิอกฉันทท์ีจ่ะคงนโยบายการเงนิเดมิเอาไวอ้ย่างครบถ้วนทัง้การควบคุมเสน้อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาล 

(Yield Curve Control) การเขา้ซือ้ทรพัยส์นิ (Asset Purchase Program) และทศิทางของนโยบายการเงนิ (Forward Guidance) โดยใน

การแถลงขา่วผูว้่า BOJ ไดก้ล่าวว่าญีปุ่่ นยงัอยู่ในช่วงของการฟ้ืนตวัจากผลกระทบของการแพร่ระบาด และอาจจะต้องใชเ้วลาอกี 2 - 3 ปี

กว่าทีเ่ศรษฐกจิจะฟ้ืนตวัจนอตัราเงนิเฟ้อปรบัตวัเขา้สู่ระดบั 2% ตามเป้าหมายของ BOJ อกีทัง้ยงัไดเ้น้นยํ้าว่าทศิทางการดําเนินนโยบาย

ของ BOJ นัน้ยงัคงเดมิและไม่มคีวามจําเป็นทีจ่ะต้องปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ในระหว่างนัน้ โดยในปัจจุบนัญี่ปุ่ นเป็นเพยีงชาตเิดยีวทีย่งัคง

ดาํเนินนโยบายอตัราดอกเบีย้แบบตดิลบภายหลงัธนาคารแห่งชาตขิองสวสิเซอรแ์ลนดป์รบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.75% มาอยู่ทีร่ะดบั 0.50%

ในวนัเดยีวกนั
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ทัง้น้ีการตดัสนิใจคงอตัราดอกเบีย้ของ BOJ ได้ส่งผลใหค่้าเงนิเยนอ่อนค่าลงอย่างรุนแรงจนหลุดระดบั 145 เยนต่อดอลล่าร์สหรฐั ตํ่าสุด

เป็นประวตัิการณ์จนทําให้นายมาซาโตะ คนัดะ รฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลงัฝ่ายกิจการต่างประเทศของญี่ปุ่นต้องออกมา

แถลงการณ์เตอืนเกีย่วกบัการอ่อนค่าดงักล่าวทนัทหีลงัการประชุม BOJ และหลงัจากนัน้ไม่นานกระทรวงการคลงัญี่ปุ่ นกไ็ดเ้ขา้แทรกแซง

ค่าเงนิเยนเป็นครัง้แรกในรอบ 24 ปีเพื่อชะลอการอ่อนค่าของค่าเงนิเยน ทัง้น้ีในปัจจุบนัญี่ปุ่ นมเีงนิทุนสาํรองระหว่างประเทศ (Foreign 

reserve) อยู่ทีป่ระมาณ 1.3 ล้านลา้นดอลล่ารส์หรฐั การเขา้แทรกแซงค่าเงนิเยนของรฐับาลญี่ปุ่ นจะส่งผลให้มกีารขายพนัธบตัรรฐับาล

สหรฐัฯ เป็นจาํนวนมาก และทาํใหอ้ตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัฯปรบัตวัเพิม่ขึน้ อย่างไรกด็ดีว้ยอตัราเงนิเฟ้อทีเ่ร่งตวัมาอยู่ใน

ระดบัสงูสุดที ่3.0% ในเดอืนสงิหาคม เราคาดว่าญี่ปุ่ นจะไม่สามารถ ดําเนินนโยบายการเงนิดว้ยอตัราดอกเบี้ยตดิลบต่อเน่ืองไปไดใ้นอกี

2 - 3 ปีขา้งหน้าอย่างทีผู่ว้่าคุโรดะไดก้ล่าวไว ้เรามองว่าญีปุ่่ นอาจมกีารปรบัเปลีย่นนโยบาย yield curve control ภายหลงัจากทีผู่ว้่าคุโรดะ

ครบวาระในเดอืนเมษายน 2023
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Chart: Yen breached JPY145 versus the dollar during intraday of 22 September 2022

Source: TradingView, as of 26 September 2022.

Chart: Japan’s inflation rate reached 3% in August

Source: TradingEconomics.com, Ministry of Internal Affairs & Communications, released on 20 September 2022

สาํหรบัประเทศจนี เมื่อวนัศุกรท์ี่ 24 กนัยายนทีผ่่านมา ทางสาํนกัขา่ว Bloomberg News รายงานวา่ ธนาคาร China

Construction Bank (CCB) ซึง่เป็น 1 ใน 4 ธนาคารผูใ้หกู้ร้ายใหญ่ของจนีจะจดัตัง้กองทุนมลูค่า 3 หมื่นลา้นหยวน หรอืราว 1.6 แสนลา้น

บาท เพื่อซือ้อสงัหารมิทรพัยจ์ากบรษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ (Developer) โดยจะซือ้โครงการอสงัหารมิทรพัยท์ีม่อียู่เดมิและปรบัปรุง

อสงัหารมิทรพัยใ์หเ้ป็นบา้นเชา่ โดยกองทุนจะมอีายุ 10 ปี แต่อาจจะขยายเวลาไดต้ามดุลยพนิิจของธนาคาร CCB การจดัตัง้กองทุน

ดงักล่าวมจีุดประสงคเ์พือ่สนบัสนุนตลาดอสงัหารมิทรพัยใ์หเ้ตบิโตอย่างยัง่ยนืในระยะยาว ดงันัน้ถอืเป็นอกีหน่ึงปัจจยับวกในการ
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ช่วยเหลอืบรษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัยท์ีม่ปัีญหาทางดา้นการเงนิ นอกเหนือจากแผนการจดัหาเงนิกูพ้เิศษของทางภาครฐัมูลค่า 2 แสน

ล้านหยวน หรือราว 2.93 หมื่นล้านดอลลาร์สหรฐั ตามรายงานของสํานักข่าว Bloomberg News เมื่อวนัที่ 22 สงิหาคมผ่านมา และ

แผนการสนบัสนุนโครงการทีอ่ยู่อาศยัทีม่กีารจองซือ้แลว้ แต่ยงัก่อสรา้งไม่แลว้เสรจ็ผ่านโครงการเงนิกูพ้เิศษจากธนาคารนโยบายทีไ่ม่ไดม้ี

การเปิดเผยจาํนวนเงนิกูท้ีแ่น่ชดั ตามรายงานสือ่ทางการของจนีเมื่อวนัศุกรท์ี ่19 สงิหาคมทีผ่่านมา ในขณะเดยีวกนัเงนิหยวนอ่อนค่าแตะ

ระดบัตํ่าสดุในรอบ 28 เดอืนเมื่อเทยีบกบัดอลลารส์หรฐั โดยในวนัจนัทรท์ี ่26 กนัยายน ค่าเงนิหยวนอยู่ที ่7.16 หยวนต่อดอลลาร ์ส่งผลให้

ธนาคารกลางจนี (PBOC) ไดอ้อกมาตรการเพื่อรกัษาเสถยีรภาพเงนิหยวน โดยใหส้ถาบนัทางการเงนิเพิม่สดัสว่นการกนัเงนิสาํรองเมื่อทํา

ธุรกรรมฟอรเ์วริด์สกุลเงนิต่างประเทศเป็น 20% จากปัจจุบนัที ่0% ซึง่จะมผีลตัง้แต่วนัพธุที ่28 กนัยายน การเพิม่สดัสว่นการกนัเงนิสาํรอง

จะเป็นการเพิม่ตน้ทุน และลดแรงจงูใจในการทาํธุรกรรมแลกเปลีย่นสกุลเงนิต่างประเทศจากการขายสนิทรพัยท์ีอ่ยู่ในสกุลเงนิหยวน การใช้

มาตราการทางการเงนิดงักล่าวแสดงใหเ้หน็ถงึมุมมองของธนาคารกลาง PBOC ทีเ่ริม่มองว่าเงนิหยวนอ่อนค่าเรว็เกนิไป เมื่อเทยีบกบัการ

แขง็ค่าของเงนิดอลลาร์สหรฐัโดยภาพรวม ทัง้น้ีเรามองว่าความกงัวลเชงิลบต่อแนวโน้มเศรษฐกจิจนีมทีศิทางที่ดขี ึน้ เหน็ไดจ้ากตวัเลข

เศรษฐกจิทีป่ระกาศออกมาในเดอืนน้ี เมื่อวนัศุกรท์ี ่16 กนัยายน ยอดคา้ปลกีของจนีเดอืนสงิหาคม ขยายตวั 5.4% สงูกว่าการคาดการณ์

ของตลาดที ่3.5% โดยมาจากการเพิม่ขึน้ของยอดขายรถยนตน์ัง่สว่นบุคคล ภาคการจดัเลีย้ง ยอดขายสนิคา้ออนไลน์ และจากฐานทีต่ํ่าใน

ปีก่อนหน้า ตวัเลขการผลติของภาคอุตสาหกรรมในเดอืนสงิหาคมขยายตวั 4.2% สงูกว่าคาดการณ์ที ่3.8% โดยมาจากการผลติรถยนต์

สว่นบุคคลทีเ่พิม่ขึน้ถงึ 33% ทัง้น้ีการลงทุนในสนิทรพัยถ์าวรช่วง 8 เดอืนแรกของปีน้ี เตบิโตขึน้ 5.8% สงูกว่าคาดการณ์ที ่5.5% โดยส่วน

ใหญ่มาจากการลงทุนภาคการผลติทีเ่พิม่ขึน้ 10% อย่างไรกต็าม การลงทุนดา้นการพฒันาอสงัหารมิทรพัยข์องจนี ช่วง 8 เดอืนแรกปีน้ี 

ลดลง 7.4% เมื่อเทยีบกบัปีก่อนหน้า ถอืเป็นการลดลงทีม่ากขึน้เมื่อเทยีบกบัเดอืนทีแ่ลว้ทีล่ดลง 6.4% เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนักบัปีทีผ่า่น

มา
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Chart: Yuan hits 28-month low at CNY7.16 versus the dollar

Source: TradingView, as of 26 September 2022.

โดยภาพรวมจากทา่ทกีารดาํเนินนโยบายการเงนิแบบเขม้งวด (Hawkish) ของธนาคารกลางจนีในเดอืนทีผ่่านมา สง่ผลใหผ้ลต่าง

ระหวา่งผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลและอตัราเงนิเฟ้อ (Real Yield) ปรบัตวัเพิม่ขึน้ โดยอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอายุ 5 ปี

เพิม่ขึน้ 1.52% ในขณะทีอ่ตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอายุ 10 ปีเพิม่ขึน้ 1.20% การปรบัเพิม่ขึน้ดงักล่าวไดส้ง่ผลกระทบเชงิลบ

ต่อสนิทรพัยเ์สีย่งทัว่โลก อย่างไรกต็ามเรามองว่าตลาดหุน้เริม่สง่สญัญาณเชงิบวกในระยะสัน้จากการทีม่นีกัลงทุนถอืครองหลกัทรพัยใ์น

ปรมิาณทีต่ํ่า (Low level of positioning) สญัญาณทางเทคนิคแสดงสภาวะขายมากเกนิไป (Oversold) จากการปรบัตวัลดลงในชว่ง 2

เดอืนทีผ่่านมา ประกอบกบั Valuation อยู่ในระดบัทีน่่าสนใจมากขึน้ ดงันัน้เราจงึแนะนําใหล้งทนุใน กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิต้ี

(PRINCIPAL CHEQ) กองทนุเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคมั อิควิต้ี (PRINCIPAL APDI) ซึง่เป็นทางเลอืกทีด่ี

สาํหรบัการลงทุนในจนีและเอเชยีแปซฟิิก กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อิควิต้ี (PRINCIPAL USEQ) สาํหรบัลกูคา้ทีส่นใจลงทุนตลาด

หุน้สหรฐัฯ ซึง่อาจมกีารฟ้ืนตวัในระยะสัน้ นอกจากน้ี เราแนะนําถอื หุน้คุณภาพเป็นพอรต์การลงทุนหลกั (Core Portfolio) ในระยะยาว
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ผ่าน กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์ (PRINCIPAL GBRAND) กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรคัเจอร์ อิควิต้ี 

(PRINCIPAL GIF) และ กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี ESG (PRINCIPAL GESG) สดุทา้ยน้ี เรายงัคงชอบตลาดหุน้เวยีดนาม 

ดว้ยปัจจยัพืน้ฐานทีม่แีนวโน้มเตบิโตอย่างแขง็แกร่งในระยะยาว ซึง่นกัลงทุนสามารถลงทุนผ่าน กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิค

วิต้ี (PRINCIPAL VNEQ) ได ้อย่างไรกต็ามเน่ืองดว้ยตลาดหุน้เวยีดนามเป็นตลาดหุน้ชายขอบ (Frontier Market) จงึมคีวามผนัผวนสงู

เมื่อเทยีบกบัสนิทรพัยอ์ื่นๆ ดงันัน้นกัลงทุนควรทีจ่าํกดัความเสีย่งในการลงทุนในสนิทรพัยป์ระเภทน้ี ทัง้น้ีสามารถศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิของ

กองทุนทีแ่นะนําตามขอ้มลูดา้นล่าง และการแนะนํากองทุนทัง้หมดในไตรมาส 4 ผ่าน Monthly report เดอืนตุลาคม ในสว่น Quarterly 

Asset Allocation Recommendation
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Chart: Spike in US real yields since beginning of August have been significant

Source: Board of Governors of the Federal Reserve System (US), Market Yield on U.S. Treasury Securities at 5-Year Constant Maturity, Quoted on an 

Investment Basis, Inflation-Indexed [DFII5], retrieved from FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis; https://fred.stlouisfed.org/series/DFII5, 26 September 2022.

กองทุนแนะนํา ศึกษาข้อมูล

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอเชยี แปซฟิิก ไดนามกิ อนิคมั อคิวติี้ (PRINCIPAL APDI) https://www.principal.th/th/principal/APDI-A

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ไชน่า อคิวติี้ (PRINCIPAL CHEQ) https://www.principal.th/th/principal/CHEQ-A

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล แบรนด์ (PRINCIPAL GBRAND) https://www.principal.th/th/principal/GRAND-A

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อคิวติี ้ESG (PRINCIPAL GESG) https://www.principal.th/th/principal/GESG-A

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อนิฟราสตรคัเจอร ์อคิวติี้ (PRINCIPAL GIF) https://www.principal.th/th/principal/GIF

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ยเูอส อคิวติี้ (PRINCIPAL USEQ) https://www.principal.th/th/principal/USEQ-A

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เวยีดนาม อคิวติี ้(PRINCIPAL VNEQ) https://www.principal.th/th/principal/VNEQ-A

คาํเตอืน: ผูล้งทุนควรทาํความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน/ กองทุน PRINCIPAL APDI กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในฮ่องกง ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอร์ต

การลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย/ กองทุน PRINCIPAL CHEQ กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศจนีผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย/ กองทุน PRINCIPAL GBRAND กองทุนหลกั

ลงทุนกระจุกตวัในประเทศสหรฐัอเมรกิา ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย/ กองทุนหลกัมกีารลงทุนกระจุกตวัในกลุ่มสนิคา้อุปโภคบรโิภคทีจ่าํเป็น (Consumer Staples Sector) ซึง่มคีวาม

เสีย่งจากการเปลีย่นแปลง ของราคาสนิคา้ การเปลีย่นแปลงของความตอ้งการของผูบ้รโิภค หรอืกฎระเบยีบของภาครฐั และ มกีารกระจุกตวัในกลุม่เทคโนโลย ี(Information Technology Sector)ซึง่มคีวามเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของ

ผูบ้รโิภค และความลา้สมยัของสนิคา้ ดงันัน้หากมปัีจจยัลบทีส่่งผลกระทบต่อการลงทุนดงักล่าวผูล้งทุนอาจสญูเสยีเงนิลงทุนจานวนมาก และอาจมคีวามเสีย่งและ ความผนัผวนของราคาสงูกวา่กองทุนรวมทัว่ไปทีม่กีารกระจายหลายอุตสาหกรรม/ 

กองทุน PRINCIPAL GESG กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศสหรฐัอเมรกิา ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย/ กองทุน PRINCIPAL GIF กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศ

ยโุรปและอเมรกิาเหนือ ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย/ กองทุน PRINCIPAL USEQ กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศสหรฐัอเมรกิา ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่ง

ของพอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย/ กองทุน PRINCIPAL VNEQ กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศเวยีดนาม ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย/ กองทุนมนีโยบายลงทุนใน

ต่างประเทศ ผูล้งทุนอาจจะขาดทุนหรอืไดร้บักาํไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืตํ่ากวา่เงนิทุนเริม่แรกได/้ บรษิทัจดัการใชส้ญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมอืในการป้องกนัความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) 

ขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน/ ผลการดาํเนนิงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการดาํเนินงานในอนาคต
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