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• ARKK Innovation ETF  

• VanEck Vectors Video Gaming and  
   eSports ETF 

• First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 

• ARK Genomic Revolution ETF 

• KraneShares CSI China Internet ETF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• อินเทอรเ์น็ตและอีคอมเมิรซ์ของจีน 

ในขณะที่โลกก ำลังเผชิญกับโรค Covid 19 แต่ธุรกิจอีคอมเมิร์ซและ

อนิเทอรเ์น็ตของจนีก ำลงัฟ้ืนตวัอย่ำงรวดเรว็ ในเดอืนนี้ บรษิทั Ctrip ซึง่

ให้บริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวออนไลน์ของประเทศจีน คำดว่ำจะมีกำร

เดินทำงมำกกว่ำ 600 ล้ำนครัง้ ในช่วงวนัหยุดยำวเพื่อเฉลิมฉลองวนั

ชำตจินี ในช่วง 8 วนั ซึง่แตกต่ำงจำกหลำยประเทศทีย่งัคงมกีำรปิดกัน้

กำรเดินทำง โดยขณะนี้ เรำก ำลังเพิ่ม สัดส่วนกำรถือครองธุ รกิจ

อินเทอร์เน็ตของจีน รวมถึงบริษัท Ctrip ท ำให้ PWIN เป็นกองทุน

นวตักรรมระดบัโลกทีม่องหำโอกำสกำรลงทุนทีด่ทีีส่ดุอย่ำงต่อเนื่อง 

• ส่ือสตรีมม่ิง 

ในปัจจุบัน ผู้ผลิตเนื้ อหำรำยกำร (เช่น รำยกำรโทรทัศน์ เพลง 

ภำพยนตร์) และผู้ถ่ำยทอดรำยกำร (เช่น ช่อง แพลตฟอร์ม) ได้ผสำน

รวมรูปแบบธุรกจิเขำ้ด้วยกนัและเพิม่กำรใหบ้รกิำรสื่อสตรมีมิง่แก่ผูช้ม 

นอกจำกนี้ ตน้ทุนของสือ่สตรมีมิง่ เช่น Netflix นัน้ต ่ำกว่ำเคเบลิทวีอีย่ำง

มำกถึงประมำณ 70% ดงันัน้ผู้ชมจงึมแีนวโน้มที่จะสมคัรกำรรบัชมสื่อ

ออนไลน์สตรมีมิง่มำกขึน้ โดยกำรวจิยัของ ARK เชื่อว่ำปัจจยันี้สำมำรถ

สร้ำงกำรเติบโตของรำยได้ธุรกจิสตรมีมิง่ประมำณ 30% ต่อปี ตัง้แต่ปี 

2562 จนถึง ปี  2567 ซึ่งจะท ำให้รำยได้ในปี 2567 สูงกว่ ำ ปี  2562 

ประมำณ 4 เท่ำ 

  

 

 

 

ประเด็นกำรลงทุน   

 

สดัสว่นการลงทนุ ณ 30 กนัยายน 2563 

 

9.85% 

มองไปขำ้งหน้ำในไตรมำสที ่4 ของปี 2563 พบว่ำยงัมปัีจจยัเรื่องของกำรกลบัมำแพร่ระบำดของโควดิ 19 รวมถึงกำรที่ประธำนำธบิดี

โดนัลด ์ทรมัป์แห่งสหรฐัอเมรกิำ ตดิเชือ้โควดิ 19 และประเดน็เรื่องสภำคองเกรสไม่สำมำรถออกมำตรกำรกระตุน้เศรษฐกจิได ้จงึจะส่งผลต่อควำม

ผนัผวนของตลำดในระยะสัน้ อย่ำงไรกต็ำมทำงเรำมคีวำมเหน็ว่ำควรมองภำพในระยะยำวมำกกว่ำ เนื่องจำกเรำคำดว่ำกำรพฒันำวคัซีนและ

นโยบำยกำรคลงัของสหรฐัอเมรกิำทีเ่ขม้แขง็ขึน้ในกำรกระตุน้เศรษฐกจิ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่หลังกำรเลอืกตัง้ของสหรฐัอเมรกิำ จะน ำไปสู่รำคำหุน้ที่

สงูขึน้ในรอบ 12 เดอืน อย่ำงไรกต็ำมตรำสำรหนี้ยงัคงใหร้ะดบัผลตอบแทนค่อนขำ้งต ่ำและในหลำยประเทศใหอ้ตัรำผลตอบแทนติดลบ จงึเป็นปัจจยั

บวกต่อกำรลงทุนในหุน้ทีม่อีตัรำกำรเตบิโตสงูทัว่โลก ไม่ว่ำหุน้ทีเ่ตบิโตดงักล่ำวจะอยู่ในสภำพกำรเมอืง สงัคมและเศรษฐกจิแบบใดตำม นอกจำกนัน้

กำรปรบัฐำนในระยะสัน้อำจเป็นจุดเขำ้ลงทุนที่ดสี ำหรบันักลงทุนที่มคีวำมต้องกำรลงทุนระยะยำว ในช่วงเวลำที่มคีวำม ไม่แน่นอน สิง่ที่ควรให้

ควำมส ำคญัคอืที่สิง่เรำรู้แน่ชดัว่ำมกีำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงถำวร ได้แก่ พฤติกรรมของผู้บรโิภคและนวตักรรมทำงเทคโนโลย ีเพรำะว่ำสิง่เห ล่ำนี้

สำมำรถสรำ้งรำยได ้แมว้่ำจะมปัีจจยัภำยนอกต่ำงๆ เช่น กำรเลอืกตัง้ทำงกำรเมอืง สงครำมกำรคำ้ รวมถงึกำรระบำดใหญ่ของโควดิ 19 ทัว่โลก กล-

ยุทธ์คอืกำรสงัเกตุชวีติประจ ำวนัของเรำและดูว่ำมพีฤติกรรมบำงอย่ำงเปลี่ยนไปอย่ำงถำวรหรอืไม่ ตวัอย่ำงเช่น กำรซื้อของออนไลน์ เล่นเกมส์

โทรศพัทม์อืถอื หรอืแมแ้ต่นวตักรรมทำงกำรแพทยร์ุ่นใหม่ทีอ่อกแบบมำเพื่อเอำชนะโควดิ หลงัจำกนัน้จงึลงทุนในพฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นไปดงักล่ำว 

 

 

มมุมองของผูจ้ดักำรกองทุน 

 

8.02% 

9.96% 

40.08% 

PWIN +61.70% 

Morningstar Global Market Index NR +8.40% 

4.32% 

http://www.phillipasset.co.th/
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NAV (ณ 30/09/2563)    16.1700 

ผลตอบแทน 3 เดอืน     20.54% 

ผลตอบแทน 6 เดอืน      62.58% 

ผลตอบแทนตัง้แต่ตน้ปี (จนถงึ 30/09/2563)   60.01% 

ผลตอบแทน 1 ปี         73.83%            

ผลตอบแทน 3 ปี             -- 

ผลตอบแทนตัง้แต่วนัทีจ่ดัตัง้กองทุน (จนถงึ 30/09/2563) 61.70% 

มลูค่ำทรพัยส์นิรวม (ลำ้นบำท)   344.60 

วนัจดัตัง้กองทุน            08/10/2561 

Investors must understand fund features, performance, and risk before making any investment decision. 

 Phillip World Innovation Fund 

ROKU: แพลตฟอรม์สตรมีมิง่ออนไลน์ไดร้บัประโยชน์จำกเทรนดน์ี้อย่ำง

มำก ทำงบรษิทัยงัวำงแผนทีจ่ะซือ้รำยกำรอื่นเพิม่เขำ้มำ ไดแ้ก่ Peacock 

TV นอกจำกนี้คำดว่ำจ ำนวนบัญชีที่ใช้งำนรำยเดือนของ Roku ใน

ประเทศสหรฐัอเมรกิำ จะมทีัง้หมด 60 ล้ำนบญัชี ซึ่งคดิเป็น 47% ของ

จ ำนวนครวัเรอืนทีใ่ชอ้นิเทอรเ์น็ตในสหรฐัอเมรกิำภำยในปี 2567 

• ระบบอตัโนมติัและการใช้หุ่นยนต ์

หุ่นยนต์ถูกน ำมำใชอ้ย่ำงแพร่หลำยในอุตสำหกรรมกำรผลติ ภำคบรกิำร 

และระบบอัตโนมัติ เนื่องจำกใช้ต้นทุนน้อยกว่ำและสร้ำงผลผลิตได้

มำกกว่ำเมื่อเทยีบกบัแรงงำนมนุษย ์กำรวจิยัของ ARK คำดว่ำยอดขำย

หุ่นยนตจ์ะเตบิโตทีป่ระมำณ 25% ต่อปี และสงูถงึ 1,600,000 ลำ้นเครื่อง

ในปี 2567 โดยปีทีแ่ล้ว ในภำคบรกิำรของบรษิทั Amazon มอีตัรำส่วน

ของหุ่นยนต์ต่อพนักงำนทัง้หมดอยู่ทีป่ระมำณ 30% นอกจำกนี้ ต้นทุน

กำรขนส่งโดยหุ่นยนต์ยงัต ่ำกว่ำต้นทุนกำรขนส่งโดยมนุษย์ ประมำณ 

95% 

• การพิมพ ์3 มิติ 

จำกกำรผสมผสำนระหว่ำงหุ่นยนต์และเทคโนโลยี AI ในกระบวนกำร

ผลติ ท ำใหเ้รำสำมำรถพมิพว์ตัถุหรอืตน้แบบในรปูทรง 3 มติไิด ้วธินีี้เป็น

กำรพมิพว์ตัถุทลีะชัน้ซึง่แตกต่ำงจำกวธิดีัง้เดมิ ขอ้ดขีองกำรพมิพ ์3 มติิ 

คอืช่วยลดเวลำในกำรผลติและลดปรมิำณของเสยี เน่ืองจำกวธินีี้รวมกำร

ออกแบบและกระบวนกำรผลิตเข้ำด้วยกัน กำรพิมพ์ 3 มิติสำมำรถ

น ำไปใชใ้นอุตสำหกรรมรถยนต ์เครื่องบนิ อำกำศยำน และ อวกำศ เป็น-

ต้น กำรวจิยัของ ARK คำดว่ำ อตัรำกำรเตบิโตโดยเฉลีย่ของกำรผลติจะ

ประมำณ 65% ต่อปี ในปี 2561 ถึง 2567 เนื่องจำกได้รบัผลประโยชน์

จำกนวตักรรมกำรพมิพ ์3 มติ ิ

PROTO LABS: บรษิทัทีท่ ำกำรผลติโดยใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั โดยบรษิทั

จะได้รบัประโยชน์จำกควำมต้องกำรในกำรสร้ำงต้นแบบที่เพิ่มขึ้นใน

อุตสำหกรรมต่ำงๆ เช่น กำรแพทย ์กำรบนิ และ อวกำศ เป็นตน้ 

 

 

 

 

ประเด็นกำรลงทุน  

   

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

