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• ARK Innovation ETF  

• VanEck Vectors Video Gaming and  
   eSports ETF 

• First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 

• ARK Genomic Revolution ETF 

• KraneShares CSI China Internet ETF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ชยัชนะของนายโจ ไบเดน สรา้งกระแสตอบรบัเชงิบวกจากตลาดหุน้ทัว่

โลก นอกจากต าแหน่งประธานาธบิดแีลว้สภาคองเกรสทีป่ระกอบดว้ย

สมาชกิวฒุสิภา และ สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรนัน้กม็สีว่นส าคญัในการ

อนุมตันิโยบายต่างๆ อย่างไรกต็ามเราเชื่อว่ากองทุนของเราจะไดร้บั

ประโยชน์ในอนาคตอย่างชดัเจนหากนโยบายต่างๆของนายโจ ไบเดน

ไดร้บัการอนุมตั ิ เช่น [1] นโยบายสนบัสนุนการตรวจและรกัษาโรคโควดิ 

19 ในลกัษณะต่างๆ จะสง่ผลบวกใหก้ลุ่ม Biotech เน่ืองจากจะมคีวาม

ตอ้งการมากขึน้ในการวเิคราะห ์DNA/RNA, การผลติวคัซนี [2] แนวโน้ม

การเขา้ร่วมขอ้ตกลง Paris Climate และการตัง้เป้าหมายลดการปล่อย

มลภาวะ (Target net zero emission) จะสรา้งประโยชน์ใหก้บักลุ่ม

พลงังานสะอาดทีเ่ราไดต้ดัสนิใจลงทุนในธมีนี้มาสกัระยะหนึ่งแลว้ โดยเรา

ยงัเชื่อว่าหุน้กลุ่มนี้จะยงัมโีอกาสเตบิโตไดอ้กีในอนาคต [3] แผนการ

กระตุน้เศรษฐกจิ Innovate in America จะสรา้งความตอ้งการใหก้บัธมี 

Internet innovation และ Industrial innovation ทัง้นี้ในชว่งทีต่ลาด

มคีวามผนัผวนนี้เรายงัคงบรหิารพอรต์การลงทุนอย่างใกลช้ดิเพือ่สรา้ง

ความสมดุลระหว่างความผนัผวนระยะสัน้ในตลาด และ โอกาสการลงทุน

ในอนาคตระยะยาว 
  

หลงัจากทีบ่รษิทั Pfizer และ BioNTech ประกาศความส าเรจ็ของการ

ทดลองวคัซนี mRNA เพื่อรกัษาโรคโควดิในระยะที ่ 3 ทีม่ปีระสทิธภิาพ

ถงึ 90% ตลาดหุน้ทัว่โลกไดป้รบัตวัขึน้อย่างมาก อย่างไรกต็ามหลงัจากนี้ 
 

 

 

ประเด็นการลงทุน   

 

สดัสว่นการลงทนุ ณ 30 ตลุาคม 2563 

 

7.68% 

ในช่วงเดือนที่ผา่นมามเีหตกุารณส์ าคญัที่สง่ผลกระทบตอ่การลงทนุสองเหตกุาณ ์ ไดแ้ก่ การเลอืกตัง้ประธานาธิบดีสหรฐั และ ความส าเรจ็ในการผลติ
วคัซีนรกัษาโรคโควิด 19 ในสว่นของการเลอืกตัง้ นายโจ ไบเดน จากพรรคเดโมแครตไดค้วา้ชยัชนะและมีโอกาสไดเ้ป็นประธานาธิบดีคนถดัไป โดย
ขณะนีย้งัอยูใ่นชว่งรอผลสรุปอยา่งเป็นทางการ อยา่งไรก็ตามแนวทางการบรหิารและนโยบายตา่งๆของ นายโจ ไบเดนมีแนวโนม้ที่จะสรา้งปัจจยับวก
ตอ่การลงทนุ ทางเราเช่ือวา่หุน้กลุม่นวตักรรมโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกลุม่ที่เก่ียวกบั สขุภาพ, พลงังานทางเลอืก, ความปลอดภยัทางไซเบอร ์และ บรษัิทท่ี
ไดร้บัประโยชนจ์ากการพฒันาของจีนจะมีโอกาสเติบโตสงูในอนาคตเพราะในปัจจบุนัราคายงัอยูใ่นระดบัต ่า ดงันัน้เราจึงมกีารพิจารณาลงทนุในหุน้
กลุม่นีเ้พิ่มเติมในชว่งที่ผา่นมา ในสว่นความส าเรจ็ของการผลติวคัซีนรว่มกนัระหวา่งบรษัิท Pfizer และ BioNTech ไดท้ าใหต้ลาดปรบัตวัขึน้อยา่งมาก
รบัขา่วดีแตก็่มีแรงเทขายระยะสัน้ในหุน้กลุม่ที่ไดป้ระโยชนจ์ากสถานการณโ์ควดิ 19 เช่น กลุม่เทคโนโลยี  นอกจากขา่วดีแลว้ยงัมีประเด็นทีต่อ้ง
พิจารณาเพิ่มเติม คือ การผลิตวคัซีนนีย้งัอยูใ่นระยะเริม่ตน้และยงัคงมีอปุสรรคในการขนสง่เนื่องจากตอ้งเก็บรกัษาวคัซีนในอณุหภมูิต  ่ากวา่ -70 องศา
เซลเซยีส อยา่งไรก็ตามความส าเรจ็ในการผลติวคัซีนชนิดนีถื้อไดว้า่เป็นปัจจยับวกส าหรบัหุน้ของบรษัิทท่ีลงทนุในการอา่น/ตดัตอ่พนัธุกรรมที่ใช้
เทคโนโลยีตา่งๆ เช่น CRISPR Cas9 และ CAR-T therapy ที่กองทนุของเราลงทนุอยู ่ทางเราไดต้ระหนกัถึงโอกาสและความเสีย่งทีอ่าจจะเกิดขึน้และได้
ใชก้ลยทุธก์ารบรหิารพอรต์แบบ Active ในการปรบัสดัสว่นการลงทนุใหเ้หมาะสมกบัสถานการณเ์พื่อบรหิารความเสีย่งและสรา้งผลตอบแทนสงูสดุ
ใหก้บัผูล้งทนุ 

มมุมองของผูจ้ดัการกองทุน 

 

6.75% 

7.88% 

32.23% 

6.24% 

• ผลการเลือกตัง้ต่อทิศทางการลงทุน 

 

PWIN +59.72% 

Morningstar Global Market Index NR +4.54% 

• ความหวงัของวคัซีนรกัษาโรคโควิด 19 

http://www.phillipasset.co.th/
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 Phillip World Innovation Fund 

ยงัคงตอ้งมขี ัน้ตอนของการตรวจคุณภาพและผลขา้งเคยีงของวคัซนี 

รวมถงึตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิาก FDA ก่อนน ามาใชจ้รงิ และการทีว่คัซนี

ตอ้งถูกเกบ็ทีอุ่ณหภูมติ ่าถงึ -70 องศาเซลเซยีส นัน้เป็นอุปสรรคในการ

ขนสง่ทัง้ในและต่างประเทศ แมว้่าความส าเรจ็ในครัง้นี้จะเป็นสญัญาณ

ทีด่สี าหรบัการผลติวคัซนีโดยใชเ้ทคโนโลย ี mRNA แต่ในระยะสัน้เรา

เชื่อว่าวคัซนีอาจยงัไม่สามารถมปีรมิาณเพยีงพอต่อความตอ้งการทัว่

โลก แต่ในระยะยาวนัน้มโีอกาสเป็นไปไดเ้น่ืองจากปัจจุบนัมกีารลงทุน

และวจิยัใน Biotech มากขึน้ กองทุนของเราไดม้กีารลงทุนใน ETF 

ARKG ทีเ่น้นลงทุนในหุน้กลุ่ม Biotech ตัง้แต่ตน้น ้า(การอ่าน

พนัธุกรรม)จนถงึปลายน ้า(การผลติวคัซนี) ในสว่นของวคัซนี mRNA 

ถอืเป็นวคัซนีชนิดใหม่ทีม่ปีระสทิธภิาพในการผลติและรกัษาดกีว่า

วคัซนีแบบเดมิในอดตี เน่ืองจากใชเ้พยีงโครงสรา้งของเชือ้ไวรสัในการ

ผลติวคัซนี ดงันัน้จงึมคีวามปลอดภยัมากกว่า นอกจากน้ียงัสามารถ

ผลติ และสรา้งภูมคิุม้กนัในมนุษยไ์ดเ้รว็กว่าอกีดว้ย 

TELEDOC HEALTH: บรษิทัผูใ้หบ้รกิารดา้นการแพทยท์างไกลและการ

รกัษาผ่านสือ่อนิเทอรเ์น็ตรายใหญ่ โดยมบีรกิารหลกั เช่น การรกัษา

ทางไกล การรกัษาโรคทางสขุภาพจติ, โรคเรือ้รงั รวมถงึการใหบ้รกิาร

ผ่านแพลตฟอรม์และแอพลเิคชัน่บนมอืถอื ความตอ้งการทางการ

แพทยไ์ม่ไดจ้ ากดัอยู่เพยีงการรกัษาโรคโควดิ 19 แต่ยงัรวมถงึโรค

ทัว่ไปอื่นๆ เช่น ความวติกกงัวล, ความเครยีด, โรคซมึเศรา้ หรอืแมแ้ต่

อาการปวดหลงั นอกจากนี้นโยบายเพิม่คุณภาพทางการแพทย์

โดยเฉพาะในพืน้ทีต่่างจงัหวดัของไบเดน (ในแง่ของค่าใชจ้่ายและการ

เขา้ถงึ) จะเป็นอกีปัจจยัส าคญัทีท่ าใหบ้รษิทันี้เตบิโตในอนาคต 

PURE STORAGE: บรษิทัผูใ้หบ้รกิารดา้นการจดัเกบ็ขอ้มลู โดยทาง

บรษิทัสรา้งแหล่งจดัเกบ็ขอ้มลูชือ่ว่า Flash-based ซึง่เป็นองคป์ระกอบ

หลกัของธุรกจิ Cloud Computing โดยขอ้ดขีอง Flash-based คอื

ความสามารถในการประมวลผลทีร่วดเรว็และสามารถย่อขอ้มลูใหม้ี

ขนาดเลก็ลงท าใหส้ามารถจดัเกบ็ไดม้ากขึน้กว่าใน hard disk แบบเดมิ 

นอกจากนี้บรษิทัยงัมกีารใหบ้รกิารส ารองขอ้มลูทีม่คีวามจ าเป็นกรณี

ขอ้มลูถูกขโมยหรอืถูกลอ็คการเขา้ถงึ เทรนดก์ารใชแ้ละเกบ็ขอ้มลูต่างๆ

ออนไลน์, เทคโนโลย ี 5G และความจ าเป็นของการลงทุนใน 

Cybersecurity จะเป็นพลงัขบัเคลื่อนใหธุ้รกจินี้ในระยะยาว 

 

 

ประเด็นการลงทุน   

 NAV (ณ 30/10/2563)              15.9724 

ผลตอบแทน 3 เดอืน     8.11% 

ผลตอบแทน 6 เดอืน      36.97% 

ผลตอบแทนตัง้แต่ตน้ปี (จนถงึ 30/10/2563)   58.05% 

ผลตอบแทน 1 ปี         71.00%            

ผลตอบแทน 3 ปี             -- 

ผลตอบแทนตัง้แต่วนัทีจ่ดัตัง้กองทุน (จนถงึ 30/09/2563) 59.72% 

มลูค่าทรพัยส์นิรวม (ลา้นบาท)   416.59 

วนัจดัตัง้กองทุน            08/10/2561 

http://www.phillipasset.co.th/

