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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 

• Pacer Benchmark Data & Infrastructure 

    Real Estate ETF 

• Pacer Benchmark Industrial Real Estate  

   Strategy ETF 

• Fidelity MSCI Information Technology  

   Index ETF 

 

 

 

 

 

 

  

• E-sports  

จ ำนวนผูช้มกฬีำ E-sports เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนื่องปีละมำกกว่ำ 10% และ

คำดกำรณ์ว่ำจะมจี ำนวนผู้ชมกว่ำ 600 ล้ำนคนภำยในปี 2566 น ำโดย

ผู้ชมกีฬำ E-sports จำกจีน ส่วนภูมิภำคอื่นๆเช่น Southeast Asia, 

Middle East และ Africa ก็ให้ควำมสนใจกีฬำ E-sports มำกเช่นกัน 

สำเหตุหลกัของกำรเตบิโตอย่ำงรวดเรว็คอืกำรเพิม่ขึน้ของประชำกรชน

ชัน้กลำงที่มรีำยได้จบัจ่ำยใช้สอยในสิ่งบนัเทงิมำกขึ้น และกำรเพิม่ขึ้น

ของประชำกร new-generation ที่มีควำมคุ้นเคยกับเทคโนโลยีต่ำงๆ  

จำกข้อมูล research พบว่ำ รำยได้จำกกีฬำ E-sports มีโอกำสสูงถึง 

1,500 ล้ำนดอลลำสหรฐั ภำยในปี 2566 กองทุน PWIN ลงทุนใน ESPO 

ETF ที่เน้นลงทุนในหุน้เกี่ยวกบักฬีำ E-sports  ซึ่ง ESPO ETF บรหิำร

จดักำรโดยผูเ้ชีย่วชำญทีพ่รอ้มปรบัพอรต์ใหส้อดคล้องกบัโอกำสต่ำงๆใน

อนำคต 

• DNA sequencing  

ในอดีตกระบวนกำรศึกษำล ำดบัเบสในดีเอ็นเอ (DNA sequencing) มี

ตน้ทุนสงู, ใชเ้วลำนำน และไม่สำมำรถศกึษำปรมิำณมำกในครัง้เดยีวกนั

ได้ แต่ป จัจุบัน Next-generation DNA sequencing (NGS) ได้แก้ไข

ปญัหำเหล่ำน้ี ซึ่งช่วยสร้ำงควำมต้องกำรในอุตสำหรรมกำรแพทย์และ

กำรวิจัยมำกขึ้น ปจัจุบันมีกำรน ำกำรเทคโนโลยี NGS ไปใช้ เช่น 

กำรศกึษำกำรกลำยพนัธุ์ของยนี, กำรรกัษำมะเร็ง และ กำรตรวจครรภ์ 

เป็นตน้ 
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สดัสว่นการลงทนุ ณ 31 สงิหาคม 2563 

8.31% 

6.16% 

3.11% 

นับตัง้แต่ต้นปีกองทุน PWIN สร้ำงผลตอบแทนไดสู้งถึง 61.33%  (ขอ้มูลวนัที ่31 สงิหำคม 2563) สถำนกำรณ์ทีต่ลำดปรบัตวัลงในช่วงทีผ่่ำนมำ  

เรำมองว่ำเป็นกำรปรบัฐำนทีป่จัจยัพืน้ฐำนต่ำงๆของหุน้ยงัคงไม่เปลี่ยนแปลง กำรย่อตวัของตลำดนัน้มสีำเหตุมำจำกกำรเกง็ก ำไรใน Options ของ

กลุ่มบรษิทั SoftBank และแรงซื้อ Options ในระยะสัน้ของนักลงทุนรำยย่อย แต่อย่ำงไรกต็ำมเรำมองว่ำกำรปรบัตวัทีผ่่ำนมำนัน้ไม่น่ำกงัวลอย่ำงที่

หลำยท่ำนคดิ เนื่องจำกสำเหตุทีท่ ำใหต้ลำดปรบัตวัลงนัน้แตกต่ำงจำกช่วงฟองสบู่ดอทคอม (dot-com bubble) ขณะนัน้น ้ำมนัดบิในตลำดมรีำคำสงู 

และอตัรำดอกเบี้ยไดเ้พิม่ขึน้กว่ำ 1.75% แต่ในช่วงนี้อตัรำดอกเบีย้ทัว่โลกอยู่ระดบัต ่ำเป็นประวตักิำรณ์ และตลำดมอีตัรำกำรเตบิโตต ่ำยกเวน้หุน้ที่

เกี่ยวกบัเทคโนโลยแีละนวตักรรมซึ่งมปีจัจยัพืน้ฐำนดยีงัคงมอีตัรำกำรเตบิโตสูง ดงันัน้จงึมโีอกำสน้อยทีจ่ะเกดิวกิฤตฟองสบู่ โดยปจัจยัพืน้ฐำนของ

บรษิัทที่กองทุนเรำลงทุนนัน้ยงัมโีอกำสที่จะสร้ำงผลตอบแทนได้ในระยะยำว สำเหตุหลกัมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมผู้บรโิภคอย่ำงถำวร    

และควำมกำ้วหน้ำในเทคโนโลย ี,นวตักรรมอย่ำงรวดเรว็ ดงันัน้เรำจงึมองว่ำกำรปรบัฐำนของตลำดเป็นโอกำสกำรลงทุนใน megatrends ในรำคำถูก 

อย่ำงไรกต็ำมเรำไดม้กีำรขำยท ำก ำไรในหุน้บำงตวัทีร่ำคำปรบัขึน้มำมำก และจดัสรรสดัส่วนกำรลงทุนไปยงัหุน้เทคโนโลยใีนฝ ัง่เอเชยีมำกขึน้ เช่น 

E-commerce ในประเทศจนี รวมถงึเพิม่สดัส่วนกำรลงทุนใน Video games and E-sports โดยเฉพำะอย่ำงยิง่กำรลงทุนในเทรนด ์AI และ Machine 

Learning   

 

 

มุมมองของผูจ้ดักำรกองทุน 

2.51% 

2.51% 

4.82% 

9.42% 

44.93% 

PWIN +63.04% 

 

Morningstar Global Market 
Index NR +10.05% 
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Source: http://www.morningstarthailand.com/th/  

NAV (ณ 31/08/2563)    16.3036 

ผลตอบแทน 3 เดอืน     28.49% 

ผลตอบแทน 6 เดอืน      50.78% 

ผลตอบแทนตัง้แต่ตน้ปี (จนถงึ 31/08/2563)  61.33% 

ผลตอบแทน 1 ปี         71.38%            

ผลตอบแทน 3 ปี             -- 

ผลตอบแทนตัง้แต่วนัทีจ่ดัตัง้กองทุน (จนถงึ 31/08/2563) 63.04% 

มลูค่ำทรพัยส์นิรวม (ลำ้นบำท)   313.19 

วนัจดัตัง้กองทุน              08/10/2018 

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

 Phillip World Innovation Fund 

ARK และทมีของเรำมัน่ใจวำ่เทคโนโลยใีหมน่ี้จะสรำ้งอตัรำกำรเตบิโตของ

รำยไดก้ว่ำ 40% ต่อปี และมลูค่ำรำยไดม้โีอกำสสงูถงึ 21,000 ลำ้นดอลลำ

สหรฐั ภำยในปี 2567 ในส่วนของกองทุน PWIN เรำไดม้กีำรลงทุนในหุน้ 

ILLUMINA ทีม่ส่ีวนแบ่งตลำดสงูสุดในดำ้นกำรท ำ DNA sequencing 

• Digital wallet 

ในปจัจุบันธุรกิจ digital wallet เติบโตอย่ำงมำก เนื่องจำกต้นทุนกำร

บรหิำรจดักำรต ่ำกว่ำ และสำมำรถเขำ้ถึงลูกค้ำได้มำกกว่ำธนำคำรแบบ

ดัง้เดมิ เช่น หุน้ SQUARE ที ่PWIN ลงทุน โดย SQUARE เป็นบรษิทัผู้

ใหบ้รกิำรทำงกำรเงนิ เช่น กำรช ำระเงนิผ่ำนมอื และกำรใหกู้เ้งนิดอกเบี้ย

ต ่ำ ARK research รำยงำนว่ำอัตรำกำรเติบโตของจ ำนวนผู้ใช้ digital 

wallet มีโอกำสสูงถึง 24%  ต่อปี อย่ำงไรก็ตำมขณะนี้ตลำดยังไม่ให้

ควำมส ำคญักบัหุน้กลุ่มนี้ ส่งผลให้รำคำต ่ำกว่ำรำคำที่ควรจะเป็น เรำจงึ

มองว่ำเป็นโอกำสในกำรเขำ้ลงทุน 

• Chip processors 

หนึ่งในหุน้ทีเ่รำลงทุนอย่ำง NVIDIA เป็นบรษิทัเทคโนโลยขีองสหรฐัอเมรกิำ 

โดยส่วนใหญท่ ำกำรผลติกรำฟฟิกในคอมพวิเตอร,์ มอืถอื และผลติระบบ

ในชพิต่ำงๆในอุตสำหกรรม smartphone ล่ำสุด NVIDIA ไดป้ระกำศ

แผนกำรเขำ้ซื้อ ARM บรษิทัผูผ้ลติชพิรำยใหญ่ขององักฤษจำกกลุ่ม 

SoftBank ดว้ยรำคำ 40,000 ลำ้นดอลลำสหรฐั เป็นเงนิสด หุน้ และ 

futures กำรเขำ้ซื้อน้ีเป็นประโยชน์ต่อ NVIDIA เน่ืองจำกเป็นกำรควบรวม

กจิกำรตัง้แต่ตน้น ้ำถงึปลำยน ้ำ และยงัท ำให ้NVIDIA สำมำรถขยำยตลำด

ไดม้ำกขึน้ เน่ืองจำก ARM มส่ีวนแบ่งกำรตลำดกว่ำ 95% ทัว่โลก 

Jensen Huang CEO ของ NVIDIA  กล่ำวว่ำอ ีกไม่กีปี่ขำ้งหน้ำ AI จะ

เขำ้มำมบีทบำทในชวีติประจ ำวนัและจะท ำใหเ้ขำ้สู่ยุค internet-of-things 

มำกยิง่ขึน้กว่ำปจัจบุนั กำรซื้อกจิกำรในครัง้น้ีจะท ำให ้NVIDIA เป็นผูน้ ำ

ในธุรกจิกำรผลติอุปกรณ์เทคโนโลยแีละไดร้บัประโยชน์ในระยะยำว 
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