
กองทุนเดนสัปดาหนี้

10 - 14 ตุลาคม 2565
#ลงทุนอะไรดี?



สัปดาหน้ีคำแนะนำของเรายังมีมุมมอง ท่ีดีตอกองทุนหุนจีน โดยเฉพาะกลุมเทคโนโลยีและกลุมท่ี ไดรับการสนับสนุนเม็ดเงินจากภาครัฐและคาดวาชวงท่ีเหลือของป
น้ีกองทุนหุนจีนจะมีโมเมนตัม ท่ีดีข้ึนหลังจากทางการนาจะเพิ่มสภาพคลองเขาสูตลาดอยางตอเน�อง เพ�อชวยอุตสาหกรรมท่ีชะลอตัว และเราก็ยังช�นชอบกองทุนหุนเวียดนาม 
เน�องจากกำไรของบริษัทจดทะเบียนสวนใหญ ยังทำไดตามเปาหมายและมีแรงขับเคล�อนจากเศรษฐกิจภายในประเทศท่ียังคงขยายตัว สวนทางกลับในหลายประเทศท่ียังเสี่ยงตอ
การหดตัวทางเศรษฐกิจ รวมถึงแนะนำการจัดสรรเงินสดบางสวนไวเพ�อควาโอกาสการลงทุนท่ีจะเขามา จับตาการประชุมใหญพรรคคอมมิวนิสตจีน วันอาทิตยท่ี 16

PRINCIPAL CHTECH-A เนนลงทุนในหุนกลุมเทคโนโลยีจีน ในท้ังตลาดหุนฮองกงและเซียงไฮ โดยเนน H-Shares เปนหลัก หุนเทคโนโลยีจีนไดปรับตัวเพิ่ม
ข้ึนหลังแตะจุดต่ำสุดไปเม�อตนป Tencent ไดรับการอนุมัติสำหรับเกมใหมเปนครั้งแรกนับตั้งแตหนวยงานกำกับดูแลของจีนระงับการออกใบอนุญาตท้ังหมดในป 2564 เกมท่ี
สรางโดย Wandian ซึ่งเปนบริษัทท่ีควบคุมโดยผูบริหารของ Tencent พรอมกับเกม 73 รายการไดรับการอนุมัติ เปนอีกสัญญาณหน่ึงวากฎระเบียบกำลังผอนคลาย
สำหรับภาคเทคโนโลยีจีน โดยรัฐบาลจีนพรอมสนับสนุนบริษัทเทคโนโลยีเหลาน้ีเพ�อใหไดเปาหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจและการจางงาน ลาสุดยอดคาปลีกของจีนเพิ่มข้ึน 
5.4% YoY ในเดือนสิงหาคม เพิ่มข้ึนจาก 2.7%% YoY ในเดือนกรกฎาคม valuation  หุนเทคจีน ณ ปจจุบันนาสนใจเปนอยางมาก Hang Seng TECH Index ปจจุบัน
มี P/E ท่ี 5.35 เทาน้ัน ต่ำท่ีสุดในประวัติการและเม�อเทียบกับ NASDAQ 100 Index ท่ี 21.60 เทา แพงกวามากเปนชวงเวลาท่ีดีในการเลือก สะสมกองทุนหุนเทคโนโลยีจีน 
(แนะนำน้ำหนักการลงทุนท่ี  15-20% ของพอรต) 

PRINCIPAL VNEQ-A เนนลงทุนตรงในหุนขนาดใหญรวมถึงหุนขนาดกลางและเล็กบางสวนในเวียดนาม ซึ่ง P/E ตลาดหุนเวียดนาม ณ ปจจุบันอยูท่ี 8.48 
เทา นับวาอยู ในระดับต่ำท่ีสุดในรอบ 10 ป ใกลเคียงชวงเริ่มตนของ COVID-19 เม�อตนป 2020  ซึ่งตรงกันขามกับคาดการณ EPS จาก Bloomberg ยังเติบโตดีตอเน�อง
ท่ี 7.63% และ 27.35% สำหรับป 2022 และ 2023 ตามลำดับ  และคาดการณ GDP ป 2022 เติบโต 7.20%  โดยผลตอบแทนของผูถือหุนตลาดหุนเวียดนาม (ROE) ป 
2022 คาดวาจะแตะระดับสูงสุดในรอบ 10 ปท่ี 20.71% โดยทางการเวียดนามกำลังผลักดันใหตลาดหุนมีความโปรงใสมากข้ึน ซึ่งถาพิจารณาผลตอบแทนกองทุน 
PRINCIPAL VNEQ-A สามปยอนหลังอยูท่ี 7.14% ตอป ลาสุด GDP Q3 เวียดนาม เติบโต 13.67% เม�อเทียบกับเม�อเทียบกับชวงเดียวกันของปท่ีแลวแตอัตราเงินเฟอ
ยัง Q3 อยู ในระดับต่ำกวาหลายประเทศท่ี 3.32% สำหรับ เม�อ เทียบกับปกอนหนา  ดังน้ันเราแนะนำใหซื้อเพิ่มนับวาเปนโอกาสท่ีนาเขาลงทุน (แนะนำน้ำหนักการลงทุนท่ี  
15-20% ของพอรต) 

KRUNGSRI CMEGA-A เนนลงทุนหุนจีนขนาดใหญในรูปแบบท้ัง H-Shares, A-Shares and ADR ท่ีจะเติบโตดีในระยะยาวตามอัตราการขยายตัวของ
เศรษฐกิจจีนผานกองทุน ETF ท้ังหมด 4 กองทุนไดแก 1.) Global X MSCI China Consumer Discretionary 2.) KraneShares MSCI China Clean Technolo-
gy 3.) Invesco China Technology และ 4.) KraneShares MSCI All China Healthcare ท่ี 51.57% 20.33% 18.64% และ 8.02% ตามลำดับ ตัวอยางบริษัทท่ี
กองทุนลงทุนไดแก BYD, TRIP.COM, VIPSHOP, YUMC, TAL เปนตน โดยบริษัทเหลาน้ีจะสะทอนการฟนตัวของกำลังซื้อผูบริโภคจีนไดเปนอยางดีตามการฟนตัวของ
เศรษฐกิจจีนโดยกองทุนเนนน้ำหนักการลงทุนกลุมสินคาฟุมเฟอย (Consumer discretionary) มากท่ีสุด ท่ี 51.57% ซึ่งเปนกลุมท่ี ไดรับประโยชนจากการฟนตัวของ
เศรษฐกิจโดยตรง  และมีธีมท่ีเกี่ยวของกับพลังงานสะอาดดวยเชนกัน ซึ่งเปนธีมท่ีทางรัฐบาลจีนใหการสนับสนุนดวยเชนกัน การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI) เขาสู
ประเทศจีนในชวงมกราคมถึงสิงหาคม 2565 เพิ่มข้ึน 20.2% เม�อเทียบกับปกอนหนา  เปน 138.4 พันลานดอลลารสหรัฐ โดยเงินลงทุนจากสหภาพยุโรปเพิ่มข้ึน 123.7% 
เม�อเทียบกับปกอนหนา  รวมท้ังการสงออกแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตยของจีนในซึ่งแบงออกเปนเซลลและโมดูลเซลลแสงอาทิตย ไปยังสหภาพยุโรป (EU) เพิ่มข้ึน 
138% ปน้ี ในชวงเดือนมกราคมถึงสิงหาคมของปเม�อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันในป 2564 ดังน้ันเราจึงแนะนำซื้อสะสม (แนะนำน้ำหนักการลงทุนท่ี  15-20% ของพอรต) 

PRINCIPAL GCLEAN-A กองทุนมีนโยบายการลงทุนในกองทุน iShares Global Clean Energy ETF เพียงกองทุนเดียว เนนลงทุนในบริษัทท่ีมีโมเดล
ธุรกิจเช�อมโยงกับพลังงานสะอาด สงครามยูเครนรัสเซียสงผลตอตลาดพลังงานท่ัวโลกอยางมีนัยสำคัญ นอกจากน้ี รัฐบาลท่ัวโลกโดยเฉพาะในประเทศท่ีพัฒนาแลวไดกำหนด
นโยบายการกระจายแหลงพลังงานออกจากเชื้อเพลิงฟอสซิลเพ�อเพิ่มความม่ันคงดานพลังงานซึ่งในระยะยาวจะเปนประโยชนตอธุรกิจในกองทุน โดยกองทุนเนนน้ำหนักการ
ลงทุน ในประเทศสหรัฐอเมริกา จีน เดนมารก คิดเปน 47.12% 11.54% และ 9.86% ตามลำดับ โดยกองทุนเนนน้ำหนักการลงทุนกลุม สาธารณูปโภค (Utilities) และ 
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับพลังงานสะอาด (IT) คิดเปน 39.67% และ 32.97% ตามลำดับ ตัวอยางบริษัทท่ีกองทุนลงทุนไดแก 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  กองทุนน้ียัง
คงมีโมเมนตัมท่ีดีตอเน�องเม�อหลายประเทศมีความตองการพลังงานทดแทนอีกมากโดยเฉพาะกลุมประเทศยุโรป ท่ีกำลังเผชิญปญหาวิกฤตราคาพลังงานท่ีสูงอยู ณ ปจจุบัน 
ดังน้ันคำแนะนำของเราจึงแนะนำลงทุนสะสม  (แนะนำน้ำหนักการลงทุนท่ี 10% ของพอรต)

PRINCIPAL DPLUS เน�องจากอัตราดอกเบ้ียนโยบายธนาคารกลางท่ัวโลกมีแนวโนมปรับตัวสูงเพิ่มข้ึนอีกในระยะเวลาอันใกล นักลงทุนควรเก็บเงินสดไวบาง
สวนและรอโอกาสการลงทุนโดยเนนลงทุนกองทุนตราสารหน้ีระยะสั้น duration ต่ำเชนตราสารหน้ีทางการเงิน และเงินฝากท้ังในประเทศและตางประเทศ ตราสารท่ีออกโดยภาค
รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ ภาคเอกชนท่ี ไดรับการจัดอันดับความนาเช�อถือ โดยอายุเฉลี่ยของตราสารหน้ีกองทุน PRINCIPAL DPLUS อยูท่ี 4 เดือน 13 วัน
เทาน้ัน ฉะน้ันจะไดรับผลกระทบเพียงเล็กนอยจากการปรับข้ึนของอัตราดอกเบ้ียนโยบาย โดยกองทุนลงทุนพันธบัตรธนาคารแหงประเทศระยะสั้น อายุไมเกิน 1 ป คิดเปน 
50.76% ของกองทุน (แนะนำน้ำหนักการลงทุน ท่ี 15-20% ของพอรต) 

ขอมูล ณ วันที่ 10 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

กองทุนรวมท่ีลงทุนในตางประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
Greater China Equity

ไมจายเงินปนผล
กองทุนจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนตางประเทศ 
และ/หรือ กองทุนรวม ETF ตางประเทศท่ีมีนโยบายลงทุนใน
หลักทรัพยท่ีจดทะเบียนในประเทศจีน และ/หรือมีธุรกิจหลักหรือ
มีรายไดสวนใหญมาจากการประกอบธุรกิจในประเทศจีนโดยเปน
หลักทรัพยของบริษัทท่ีเกี่ยวของหรือไดรับประโยชนจากการเติบโตของ
เมกะเทรนด (Mega Trends)  เชน การเติบโตของ E-Commerce 
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี สังคมผูสูงอายุ

ความเสี่ยงระดับ 6
คําแนะนํา : BUY ON DIP

กองทุนเปดกรุงศรี ไชนาเมกะเทรนด ชนิดสะสมมูลคา
KFCMEGA-A

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 ไดรับการจัดอันดับความ
นาเช�อถือจากสถาบันการจัดอันดับความนาเช�อถือท่ี ไดรับการยอมรับ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีอันดับความนาเช�อถือ
ของตรา

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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