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ติดตามและเรียนรูเร�องการลงทุนไปกับเรา      Wealth Advisory
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

ผูลงทุนควรทําความเขาใจลักษณะสินคา (กองทุน) เง�อนไข ผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน
ขอมูล บทวิเคราะห ความคิดเห็นและ/หรือบทสรุปตางๆ ที่ปรากฎอยู ในรายงานฉบับนี้ จัดทําโดยอาศัยขอมูลมาจากแหลงที่ธนาคารเช�อวามีความนาเช�อถือ

และ/หรือถูกตอง อยางไรก็ตาม ธนาคารมิไดใหคํายืนยันและคํารับรองหรือรับประกันถึงความครบถวนสมบูรณหรือความถูกตองของขอมูลและรายละเอียดที่ปรากฎ
ในรายงานฉบับนี้แตอยางใด นอกจากนี้ธนาคารสงวนสิทธิในการแกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงรายงานฉบับนี้ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา

ประเภทกองทุน
ประเภทกองทุน
(AIMC)
นโยบายการจายปนผล
นโยบายการลงทุน

กองทุนตราสารทุน - กองทุนตราสารทุนตางประเทศ
Technology Equity 

ไมจายเงินปนผล
กองทุนจะลงทุนในหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนของ
กองทุนรวม และ/หรือ กองทุน Exchange Traded
Fund (ETF) ตางประเทศที่มีนโยบายลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศจีน 
หรือบริษัทที่มีการดําเนินธุรกิจในประเทศจีน หรือ
บริษัทที่มีรายไดหลักจากการประกอบกิจการใน
ประเทศจีนที่มีการทําธุรกิจที่หรือไดรับประโยชน
จากธุรกิจที่เกี่ยวของ กับเทคโนโลยี

ความเสี่ยงระดับ 6
คําแนะนํา : BUY ON DIP

PRINCIPAL CHTECH-A 
กองทุนเปดพรินซิเพิล ไชนา เทคโนโลยี A

ประเภทกองทุน
ประเภทกองทุน
(AIMC)
นโยบายการจายปนผล
นโยบายการลงทุน

กองทุนตราสารทุน - กองทุนตราสารทุนตางประเทศ
Global Equity

ไมจายเงินปนผล
กองทุนจะเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม
ตางประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ
กองทนุ Wellington Global Quality Growth Fund
ในหนวยลงทุนชนิดUSD Class S Accumulating 
Unhedged ในอัตราสวนโดยเฉลี่ยในรอบป บัญชี
ไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุน

ความเสี่ยงระดับ 6
คําแนะนํา : BUY ON DIP

TMBGQG
กองทุนเปดทหารไทย Global Quality Growth

ขอมูลกองทุนรวม

#ลงทุนอะไรดี?

ประเภทกองทุน
ประเภทกองทุน
(AIMC)
นโยบายการจายปนผล
นโยบายการลงทุน

กองทุนตราสารทุน - กองทุนตราสารทุนตางประเทศ
Vietnam Equity

ไมจายเงินปนผล
เนนลงทนุในตราสารทนุทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย
ประเทศเวียดนามรวมทั้งตราสารทุนอ�นใดที่
ดําเนินธุรกิจเกี่ยวของ, ไดรับผลประโยชนจากการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ, ทรัพยสินสวนใหญมาจากการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศหรือตราสารทุนของ
ผูประกอบการเวยีดนามทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย
ประเทศอ�น, กองทุนรวมอ�นที่มีนโยบายการลงทุนใน
ตราสารแหงทนุ, กองทนุ ETF ตางประเทศทีเ่นนลงทนุ
ในตราสารทุนประเทศเวียดนาม

ความเสี่ยงระดับ 6
คําแนะนํา : BUY ON DIP

PRINCIPAL VNEQ-A
กองทุนเปดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิต้ี ชนิดสะสมมูลคา

ประเภทกองทุน
ประเภทกองทุน
(AIMC)
นโยบายการจายปนผล
นโยบายการลงทุน

กองทุนตราสารทุน - กองทุนตราสารทุนตางประเทศ
Japan Equity (JP BM)

ไมจายเงินปนผล
กองทุนจะเนนการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน 
United Japan Small And Mid Cap Fund 
(กองทุนหลัก) โดยเนนลงทุนในหลักทรัพยประเภท
ตราสารทุนของบริษัทที่มีมูลูคาตลาดขนาดเล็กถึง 
กลาง และมีแนวโนม การลงทุน ในระยะยาวที่ดีี 
ซึ่งเปนบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยของ
ประเทศญี่ปุน 

ความเสี่ยงระดับ 6
คําแนะนํา : BUY ON DIP

UOBSJSM
กองทุนเปด ยูโอบี สมารท เจแปน สมอล 
แอนด มิด แคป ฟนด
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 ตลาดหุนสหรัฐ ดัชนี Dow Jones ผลตอบแทนรายสัปดาหปรับตัวลดลง -0.94%, ดัชนี S&P500 ผล
ตอบแทนรายสัปดาหปรับตัวลดลง -1.20% และดัชนี Nasdaq ปรับตัวลดลง -0.98% จากขอมูล ดัชนี ISM Manu-
facturing PMI ขยายตัวที่ 56.1 ดีกวาที่ตลาดคาดการณไวที่ระดับ 54.5 ขณะที่การจางงานนอกภาคการเกษตร (Non-
farm payrolls) เพิ่มข้ึน 390,000 ราย ดีกวาที่ตลาดคาดการณไวที่ระดับ 325,000 ราย แมตัวเลขอัตราการวางงานจะเพิ่ม
ข้ึนเล็กนอยที่ 3.6% มากกวาที่ตลาดคาดไวที่ระดับ 3.5% และทางกลุมโอเปกมีการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมัน 648,000 
บารเรลตอวัน สูงกวาที่คาดการณไว แตตลาดก็ยังมองวาไมเพียงพอตออุปสงคที่เพิ่มข้ึน รวมถึงสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐ
ลดลง 5.1 ลานบารเรล มากวาที่คาดไววาจะลดลงเพียง 500,000 บารเรล ทำใหราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นแตะระดับ 120 
เหรียญตอบารเรลอีกครั้ง เปนภาวะกดดันตลาดหุน และตลาดมองวา FED จะยังคงเดินหนาปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยตอไป
เน�องจากตัวเลขเศรษฐกิจยังออกมาดี
 ตลาดหุนฝงยุโรป ผลตอบแทนรายสัปดาห ดัชนี Euro Stoxx 50 ปรับตัวลดลง -0.66% ตัวเลขเงินเฟอ 
(CPI) เดือน พ.ค. เบื้องตนของยูโรโซนเพิ่มข้ึน 8.1% มากกวาที่คาดการณไวที่ 7.7% ดัชนี Manufacturing PMI เพิ่ม
ข้ึน 54.6 ดีกวาที่คาดไวที่ 54.5 และนางคริสติน ลาการด ประธาน ECB ระบุวาอาจจะปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ย 0.25% ใน
เดือน ก.ค. และ ก.ย. นี้เพ�อสกัดเงินเฟอ ขณะที่ดัชนี FTSE 100 ของอังกฤษปรับตัวลดลง -0.69% ดัชนีราคาที่อยู
อาศัยในอังกฤษปรับตัวเพิ่มข้ึน 11.2% มากกวาที่คาดการณไวที่ 10.5% และ ดัชนี Manufacturing PMI ขยายที่ที่
ระดับ 54.6 เทากับที่ตลาดคาดการณไว โดยเงินเฟออังกฤษก็ยังสูงอยูที่ระดับ 9%
 ตลาดหุนฝงเอเชีย ผลตอบแทนรายสัปดาห ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุนปรับตัวเพิ่มข้ึน 3.66% ยอดคาปลีก
เดือน เม.ย. ของญี่ปุนเพิ่มข้ึน 2.9% ดีกวาที่คาดการณไวที่ 2.6% และญี่ปุนจะมีการเปดรับนักทองเที่ยวมากข้ึนตั้งแตวัน
ที่ 10 มิ.ย. ตามมาตรการผอนปรน และการจัดกลุมประเทศตนทางวามีการระบาดของโควิด-19 มากนอยเพียงใด ขณะที่
ดัชนีตลาดหุนจีน CSI 300 ผลตอบแทนรายสัปดาหปรับตัวเพิ่มข้ึน 2.21% ดัชนีตลาดหุนฮองกง Hang Seng ปรับตัว
เพิ่มข้ึน 1.86%  ตัวเลข Manufacturing PMI เพิ่มข้ึน 49.6 ดีกวาที่คาดไวที่ 48.0 แตะยังอยู ในโซนหดตัว เปนเดือนที่ 
3 ติดตอกัน ทำใหทางการจีนยังตองกระตุนเศรษฐกิจตอไป โดยมีการใหสิทธิทางภาษีกับภาคธุรกิจที่ ไดรับผลกระทบจาก 
โควิด-19 และเงินชดเชยในการซื้อรถไฟฟา (EV) สวนดัชนีตลาดหุนเวียดนาม VN Index ผลตอบแทนรายสัปดาหเพิ่มข้ึน 
0.20% ตลาดเริ่มทรงตัวหลังจากที่มีการรีบาวดข้ึนมาจากสัญญาณทางเทคนิคและการปราบปรามการปนหุน
 เรายังคงแนะนำใหนักลงทุนเนนการกระจายการลงทุน โดยหาจังหวะเขาซื้อในลักษณะ Buy on Dip ซื้อเม�อราคาปรับ
ตัวลดลงมา  ตลาดหุนทั่วโลกนาจะเคล�อนไหว Sideway เพ�อรอผลการประชุม FOMC และ ECB ในสัปดาหหนา ใน
กองทุนเปดทหารไทย Global Quality Growth (TMBGQG) ที่ลงทุนหุนเติบโตที่มีปจจัยพื้นฐานดี และมีกระแสเงินสดที่
แข็งแกรงทั่วโลก, กองทุนเปดพรินซิเพิล ไชนา เทคโนโลยี A (PRINCIPAL CHTECH-A) ที่ลงทุนในหุนเทคโนโลยีของจีน
ทั้งตลาดหุนฮองกงและตลาดหุนจีน โดยมี P/E Ratio ที่ถูกเม�อเทียบกับในอดีต Valuation นาสนใจ, กองทุนเปด ยูโอบี 
สมารท เจแปน สมอล แอนด มิด แคป ฟนด (UOBSJSM) ที่ลงทุนในหุนขนาดกลางและขนาดเล็กในญี่ปุน ไดรับผลดีจาก
มาตรการผอนคลายทางการเงิน รวมถึงการเปดประเทศรับนักทองเที่ยว และกองทุนเปดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ ชนิด
สะสมมูลคา (PRINCIPAL VNEQ-A) ที่เนนลงทุนหุนขนาดใหญและมีการลงทุนในหุนขนาดกลางและเล็กบางสวน ในตลาดหุน
เวียดนามซึ่งเริ่มมีการรีบาวดหลังจากตลาดหุนปรับตัวลดลงกวา 20%

ปจจัยที่นาสนใจ

ขอมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2565

ติดตามและเรียนรูเร�องการลงทุนไปกับเรา      Wealth Advisory
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
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ผูลงทุนควรทําความเขาใจลักษณะสินคา (กองทุน) เง�อนไข ผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน
ขอมูล บทวิเคราะห ความคิดเห็นและ/หรือบทสรุปตางๆ ที่ปรากฎอยู ในรายงานฉบับนี้ จัดทําโดยอาศัยขอมูลมาจากแหลงที่ธนาคารเช�อวามีความนาเช�อถือ

และ/หรือถูกตอง อยางไรก็ตาม ธนาคารมิไดใหคํายืนยันและคํารับรองหรือรับประกันถึงความครบถวนสมบูรณหรือความถูกตองของขอมูลและรายละเอียดที่ปรากฎ
ในรายงานฉบับนี้แตอยางใด นอกจากนี้ธนาคารสงวนสิทธิในการแกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงรายงานฉบับนี้ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา


