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#ลงทุนอะไรดี?



สัปดาหนี้คำแนะนำของเรายังมีมุมมองที่ดีตอกองทุนหุนจีน โดยเฉพาะกลุมเทคโนโลยีและกลุมที่ ไดรับการสนับสนุนเม็ดเงินจากภาครัฐและคาดวาชวงที่
เหลือของปนี้กองทุนหุนจีนจะมีโมเมนตัม ที่ดีขึ้นหลังจากทางการนาจะเพิ่มสภาพคลองเขาสูตลาดอยางตอเน�อง เพ�อชวยอุตสาหกรรมที่ชะลอตัว และเราก็ยังช�น
ชอบกองทุนหุนเวียดนาม เน�องจากกำไรของบริษัทจดทะเบียนสวนใหญ ยังทำไดตามเปาหมายและมีแรงขับเคล�อนจากเศรษฐกิจภายในประเทศที่ยังคงขยายตัว 
สวนทางกลับในหลายประเทศที่ยังเสี่ยงตอการหดตัวทางเศรษฐกิจ รวมถึงแนะนำการจัดสรรเงินสดบางสวนไวเพ�อควาโอกาสการลงทุนที่จะเขามา ลาสุด
ประธานาธิบดีจีน Xi Jinping ไดเนนย้ำความสำคัญของภาคเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการประชุมใหญของพรรคคอมมิวนิสตจีนครั้งที่ 20

PRINCIPAL CHTECH-A เนนลงทุนในหุนกลุมเทคโนโลยีจีน ในทั้งตลาดหุนฮองกงและเซียงไฮ โดยเนน H-Shares เปนหลัก หุนเทคโนโลยีจีน
ไดปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กนอยหลังแตะจุดต่ำสุดไปเม�อตนป Tencent ไดรับการอนุมัติสำหรับเกมใหมเปนครั้งแรกนับตั้งแตหนวยงานกำกับดูแลของจีนระงับการออก
ใบอนุญาตทั้งหมดในป 2564 เกมที่สรางโดย Wandian ซึ่งเปนบริษัทที่ควบคุมโดยผูบริหารของ Tencent พรอมกับเกม 73 รายการไดรับการอนุมัติ เปนอีก
สัญญาณหนึ่งวากฎระเบียบกำลังผอนคลายสำหรับภาคเทคโนโลยีจีน โดยรัฐบาลจีนพรอมสนับสนุนบริษัทเทคโนโลยีเหลานี้เพ�อใหไดเปาหมายการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการจางงาน ลาสุดยอดคาปลีกของจีนเพิ่มขึ้น 5.4% YoY ในเดือนสิงหาคม เพิ่มขึ้นจาก 2.7%% YoY ในเดือนกรกฎาคม valuation  หุนเทค
จีน ณ ปจจุบันนาสนใจเปนอยางมาก Hang Seng TECH Index ปจจุบันมี P/E ที่ 4.84 เทานั้น ต่ำที่สุดในประวัติการและเม�อเทียบกับ NASDAQ 100 
Index ที่ 20.96 เทา ถือวาเแพงกวามากเปนชวงเวลาที่ดีในการเลือกสะสมกองทุนหุนเทคโนโลยีจีน (แนะนำน้ำหนักการลงทุนที่  15-20% ของพอรต)

PRINCIPAL VNEQ-A เนนลงทุนตรงในหุนขนาดใหญรวมถึงหุนขนาดกลางและเล็กบางสวนในเวียดนาม ซึ่ง P/E ตลาดหุนเวียดนาม ณ ปจจุบัน
อยูที่ 8.67 เทา นับวาอยู ในระดับต่ำที่สุดในรอบ 10 ป ใกลเคียงชวงเริ่มตนของ COVID-19 เม�อตนป 2020  ซึ่งตรงกันขามกับคาดการณ EPS จาก 
Bloomberg ยังเติบโตดีตอเน�องที่ 7.15% และ 27.13% สำหรับป 2022 และ 2023 ตามลำดับ  และคาดการณ GDP ป 2022 เติบโต 7.30%  สูงสุดในรอบ
หลายป โดยผลตอบแทนของผูถือหุนตลาดหุนเวียดนาม (ROE) ป 2022 คาดวาจะแตะระดับสูงสุดในรอบ 10 ปที่ 20.70% โดยทางการเวียดนามกำลังผลักดัน
ใหตลาดหุนมีความโปรงใสมากขึ้น ซึ่งถาพิจารณาผลตอบแทนกองทุน ลาสุด GDP Q3 เวียดนาม เติบโต 13.67% เม�อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่แลวอัตรา
เงินเฟอใน Q3 อยู ในระดับต่ำกวาหลายประเทศที่ 3.32% เม�อเทียบกับปกอนหนา  ดังนั้นเราแนะนำใหซื้อเพิ่มนับวาเปนโอกาสที่นาเขาลงทุน 
(แนะนำน้ำหนักการลงทุนที่  15-20% ของพอรต)

KT-ENERGY-A กองทุนมีนโยบายการลงทุนในกองทุน BlackRock World Energy Fund เพียงกองทุนเดียว เนนลงทุนในบริษัทที่มีกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจโดดเดนในการสำรวจพัฒนา การผลิต และการกระจายพลังงาน โดยกองทุนเนนน้ำหนักการลงทุนในบริษัทพลังงานบูรณาการ สำรวจและผลิต และ
การกระจายพลังงาน คิดเปนสัดสวน 39.67% 32.54% และ 15.47% ของกองทุนตามลำดับ ตัวอยางบริษัทที่กองทุนลงทุนไดแก Shell ConocoPhillips 
Exxon Mobil Chevron EOG Resources เปนตน คิดเปน 9.97% 9.61% 9.16% 5.70 % 5.08% ตามลำดับ  ลาสุดประเทศกลุมสมาชิก OPEC และ 
OPEC+ประกาศลดกำลังการผลิตสำหรับเดือน พ.ย. ลง  2 ลานบารเรลตอวันนับเปนการปรับลดกำลังการผลิตที่สูงสุดนับตั้งแตเกิดการแพรระบาดของ 
COVID-19 ประกอบกับการที่ยุโรปออกมาตรการคว่ำบาตรการนำเขาน้ำมันจากรัสเซีย ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในเดือนธ.ค.นี้ ถือเปนปจจัยบวกตอราคาน้ำมัน 
เน�องจากตลาดยังคงใหน้ำหนักกับปจจัยอุปทานน้ำมันที่ลดลงในชวง Q4/2022  ขณะที่แนวโนมการเกิด Global recession ที่สูงขึ้นอาจ เปนปจจัยกดดันตอ
ราคาน้ำมันในระยะขางหนา เราจึงแนะนำ Buy on dip  (แนะนำน้ำหนักการลงทุนที่  5-10% ของพอรต)

PRINCIPAL GCLEAN-A กองทุนมีนโยบายการลงทุนในกองทุน iShares Global Clean Energy ETF เพียงกองทุนเดียว เนนลงทุนในบริษัท
ที่มีโมเดลธุรกิจเช�อมโยงกับพลังงานสะอาด สงครามยูเครนรัสเซียสงผลตอตลาดพลังงานทั่วโลกอยางมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ รัฐบาลทั่วโลกโดยเฉพาะในประเทศ
ที่พัฒนาแลวไดกำหนดนโยบายการกระจายแหลงพลังงานออกจากเช้ือเพลิงฟอสซิลเพ�อเพิ่มความมั่นคงดานพลังงานซึ่งในระยะยาวจะเปนประโยชนตอธุรกิจ
กองทุน โดยกองทุนเนนน้ำหนักการลงทุน ในประเทศสหรัฐอเมริกา จีน เดนมารก คิดเปน 47.12% 11.54% และ 9.86% ตามลำดับ โดยกองทุนเนนน้ำหนักการ
ลงทุนกลุม สาธารณูปโภค (Utilities) และ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของกับพลังงานสะอาด (IT) คิดเปน 39.67% และ 32.97% ตามลำดับ ตัวอยางบริษัทที่
กองทุนลงทุนไดแก Enphase Energy Solaredge Technologies Vetas Wind Systems Consolidated Edison และ Plug Power เปนตน คิดเปน 
9.87% 8.13% 6.95% 5.42 % 4.53% ตามลำดับ  กองทุนนี้ยังคงมีโมเมนตัมที่ดีตอเน�องเม�อหลายประเทศมีความตองการพลังงานทดแทนอีกมาก โดย
เฉพาะกลุมประเทศยุโรป ที่กำลังเผชิญปญหาวิกฤตราคาพลังงานที่สูงอยู ณ ปจจุบัน ดังนั้นคำแนะนำของเราจึงแนะนำลงทุนสะสม  (แนะนำน้ำหนักการลงทุนที่ 
5-10% ของพอรต) 

PRINCIPAL DPLUS เน�องจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายธนาคารกลางทั่วโลกมีแนวโนมปรับตัวสูงเพิ่มขึ้นอีกในระยะเวลาอันใกล นักลงทุนควรเก็บ
เงินสดไวบางสวนและรอโอกาสการลงทุนโดยเนนลงทุนกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น duration ต่ำเชนตราสารหนี้ทางการเงิน และเงินฝากทั้งในประเทศและตาง
ประเทศ ตราสารที่ออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ ภาคเอกชนที่ ไดรับการจัดอันดับความนาเช�อถือ โดยอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้กองทุน 
PRINCIPAL DPLUS อยูที่ 4 เดือน 13 วันเทานั้น ฉะนั้นจะไดรับผลกระทบเพียงเล็กนอยจากการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย โดยกองทุนลงทุน
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศระยะสั้น อายุไมเกิน 1 ป คิดเปน 50.76% ของกองทุน (แนะนำน้ำหนักการลงทุน ที่ 15-20% ของพอรต) 

ขอมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565

ปจจัยที่นาสนใจ

ติดตามและเรียนรูเร�องการลงทุนไปกับเรา Wealth Advisory ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย



ประเภทกองทุน
ประเภทกองทุน
(AIMC)
นโยบายการจายปนผล
นโยบายการลงทุน

กองทุนตราสารทุน - กองทุนตราสารทุนตางประเทศ
Technology Equity 

ไมจายเงินปนผล
กองทุนจะลงทุนในหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือ 
กองทุน Exchange Traded Fund (ETF) ตางประเทศท่ีมีนโยบาย
ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทท่ีจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศจีน หรือ
บริษัทท่ีมีการดําเนินธุรกิจในประเทศจีน หรือบริษัทท่ีมีรายไดหลักจาก
การประกอบกิจการในประเทศจีนท่ีมีการทําธุรกิจท่ีหรือไดรับประโยชน
จากธุรกิจท่ีเกี่ยวของ กับเทคโนโลยี

ความเสี่ยงระดับ 6
คําแนะนํา : BUY ON DIP

กองทุนเปดพรินซิเพิล ไชนา เทคโนโลยี A
PRINCIPAL CHTECH-A

ประเภทกองทุน
ประเภทกองทุน
(AIMC)
นโยบายการจายปนผล
นโยบายการลงทุน

กองทุนตราสารทุน -กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม
Global Equity

ไมจายเงินปนผล
กองทุนรวมเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน BGF World 
Energy Fund (กองทุนรวมหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยใน
รอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุน ท่ีเนนลงทุนบริษัทช้ันนําท่ัวโลกซึ่งมีธุรกิจหลักในการสํารวจ
พัฒนาและจัดจําหนายพลังงาน และอาจลงทุนในบริษัทท่ีมุงเนนการ
พัฒนาและใชประโยชนจากพลังงานทดแทน

ความเสี่ยงระดับ 7
คําแนะนํา : BUY ON DIP

กองทุนเปดกองทุนเปด เคแทม เวิลล เอ็นเนอรจี ฟนด
KT-ENERGY

ประเภทกองทุน
ประเภทกองทุน
(AIMC)
นโยบายการจายปนผล
นโยบายการลงทุน

กองทุนตราสารหน้ี
Short Term General Bond

ไมจายเงินปนผล
กองทุนมีนโยบายเนนลงทุนในตราสารแหงหน้ี ตราสารทางการเงินไม
นอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ท่ีเสนอขาย
ท้ังในประเทศและ/หรือตางประเทศ ท่ีออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ 
สถาบันการเงิน และ/หรือ ภาคเอกชนท่ี ไดรับการจัดอันดับ
ความนาเช�อถือจากสถาบันการจัดอันดับความนาเช�อถือท่ี ไดรับการ
ยอมรับจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีอันดับ
ความนาเช�อถือของตราสารอยู ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได 
(Investment Grade)

ความเสี่ยงระดับ 4
คําแนะนํา : BUY ON DIP

กองทุนเปดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด
PRINCIPAL DPLUS

ประเภทกองทุน
ประเภทกองทุน
(AIMC)
นโยบายการจายปนผล
นโยบายการลงทุน

กองทุนตราสารทุน - กองทุนตราสารทุนตางประเทศ
Global Equity

ไมจายเงินปนผล
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนของกองทุนรวม 
ตางประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ iShares Global Clean Energy 
UCITS ETF (กองทุนหลัก) ชนิดหนวยลงทุน (Share Class) 
USD (Dist) โดยเฉลี่ยใน รอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund)

ความเสี่ยงระดับ 4
คําแนะนํา : BUY ON DIP

กองทุนเปดพรินซิเพิล โกลบอล คลีน เอ็นเนอรจี
PRINCIPAL GCLEAN-A

ประเภทกองทุน
ประเภทกองทุน
(AIMC)
นโยบายการจายปนผล
นโยบายการลงทุน

กองทุนตราสารทุน - กองทุนตราสารทุนตางประเทศ
Vietnam Equity

ไมจายเงินปนผล
เนนลงทุนในตราสารทุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประเทศ
เวียดนามรวมท้ังตราสารทุนอ�นใดท่ีดําเนินธุรกิจเกี่ยวของ, ไดรับ
ผลประโยชนจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ, ทรัพยสินสวนใหญมาจาก
การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศหรือตราสารทุนของผูประกอบ
การเวียดนามท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประเทศอ�น, กองทุน
รวมอ�นท่ีมีนโยบายการลงทุนในตราสารแหงทุน, กองทุน ETF 
ตางประเทศท่ีเนนลงทุนในตราสารทุนประเทศเวียดนาม

ความเสี่ยงระดับ 6
คําแนะนํา : BUY ON DIP

กองทุนเปดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลคา
PRINCIPAL VNEQ-A

ขอมูลกองทุนรวม
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ผูชวยผูอํานวยการ ที่ปรึกษาทางการเงิน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

  ผูลงทนุควรทาํความเขาใจลกัษณะสนิคา (กองทนุ) เง�อนไข ผลตอบแทน และความเสีย่งกอนตดัสนิใจลงทนุ
ขอมูล บทวิเคราะห ความคิดเห็นและ/หรือบทสรุปตางๆ ที่ปรากฎอยู ในรายงานฉบับนี้ จัดทําโดยอาศัยขอมูล
มาจากแหลงที่ธนาคารเช�อวามีความนาเช�อถือ และ/หรือถูกตอง อยางไรก็ตาม ธนาคารมิไดใหคํายืนยันและคํารับรอง
หรือรับประกันถึงความครบถวนสมบูรณ หรือความถูกตองของขอมูลและรายละเอียดที่ปรากฎในรายงานฉบับนี้
แตอยางใด นอกจากนีธ้นาคารสงวนสทิธิในการแกไข เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลงรายงานฉบบันี ้ไมวาทัง้หมด หรือบางสวน
โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
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