
อตัราเงนิเฟอไมรวมราคาอาหารสดเดอืนตลุาคมปรบัตวัเพิม่ขึน้
สูงกวาเปาหมายของ BOJ ทีร่อยละ 2 เปนเดอืนที ่7 ตดิตอกนั 
ซึง่เปนการปรบัตวัเพิม่ขึน้มากทีส่ดุนบัจากป 2525 แรงขบัเคล่ือน
มาจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาอาหารแปรรูป 

การสงออกเดือนตุลาคมปรับตัวเพิ่มขึ้น แรงขับเคล่ือน
มาจากการสงออกรถยนต ชิป และชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 
เชนเดยีวกนักบัการนำเขาทีป่รบัตวัเพิม่ขึน้จากจากการนำเขา
น้ำมันดิบ ถานหิน และกาซธรรมชาติ

ยอดคาปลีกเดือนตุลาคมปรบัตวัเพิม่ขึน้ ทวาเปนระดับตำ่กวา
ที่คาดไว  สะทอนถึงผลกระทบจากการปรับตัวเพิ่มขึ้น
ของราคาสินคาและการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว 
เชนเดียวกับการใชจายของภาคครัวเรือนท่ีปรับตัวเพิ่มขึ้น
ต่ำกวาที่คาดไว

จีดพีไีตรมาส 3/65 หดตวัอยางทีม่ไิดคาดไวในระดบัรอยละ -1.2 
ตอป นับเปนการปรับตวัลดลงรายไตรมาสเปนครัง้แรกนบัจาก
ไตรมาส 3/64 ความออนแอเปนผลมาจากการออนคาของ
เงินเยน การปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟอ และความซบเซา
ของการบริโภค

ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของทางการ
ปรับตัวลดลงในเดือนพฤศจิกายนนับเปนระดับต่ำที่สุดใน
รอบ 7 เดือน อยางไรก็ตาม PMI ภาคการผลิตของ Caixin 
ปรับตัวเพิ่มขึ้น ในขณะที่ PMI นอกภาคการผลิตของทางการ 
และ PMI ภาคบริการของ Caixin ปรับตัวลดลง สะทอนถึง
ความออนแอของอปุสงคจากทัง้ภายในประเทศและตางประเทศ

การสงออกเดือนตุลาคมปรับตัวลดลงอยางที่มิไดคาดไว 
และกลับทิศทางอยางรุนแรงจากการปรับตัว เพิ่มขึ้น
ในเดือนกอน นับเปนการปรับตัวลดลงรายปเปนครั้งแรก
นับจากเดือนพฤษภาคม 2563 ความออนแอสะทอนจาก
อปุสงคจากตางประเทศทีซ่บเซาและการหยดุชะงกัของเศรษฐกจิ
ภายในประเทศจากมาตราการปองกันการแพรระบาด
ของ Covid-19

ยอดคาปลีกเดือนตุลาคมปรับตัวลดลงอยางที่มิไดคาดไว 
หลังจากที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนกอน ซึ่งนับเปนการปรับตัว
ลดลงเปนครั้งแรกในรอบ 5 เดือน

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ลงมติเปนเอกฉันท
ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายรอยละ 0.25 สูระดับ
รอยละ 1.25 ตามที่นักลงทุนสวนใหญคาดไว 

ความเชื่อมั่นของผูบริโภคเดือนพฤศจิกายนปรับตัวเพิ่มขึ้น
สูระดบัสูงทีส่ดุในรอบ 20 เดือน แรงสนบัสนนุมาจากการฟนตวั
ของกจิกรรมทางเศรษฐกจิตามการผอนคลายมาตรการควบคมุ
การแพรระบาดของ Covid-19 และปรมิาณนกัทองเทีย่วตางชาติ
ที่เพิ่มขึ้น

อัตราเงินเฟอทั่วไปปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 5.55 y-y ในเดือน
พฤศจกิายน ชะลอตวัจากเดือนกอน และนบัเปนระดับทีต่่ำท่ีสดุ
นับตั้งแตเดือนเมษายน 

จีดีพีไตรมาส 3/65 ขยายตัวรอยละ 4.5 y-y เรงตัวขึ้นจาก
ไตรมาส 2/65 สะทอนถงึการขยายตวัในทกุองคประกอบยกเวน
การใชจายของภาครฐั นำโดยการปรบัตวัเพิม่ข้ึนของการบรโิภค
ของภาคเอกชนและการสงออกในภาคบริการ

คณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ยังคง
มีความมุงม่ันในการลดอัตราเงินเฟอกลับสูเปาหมายที่ระดับ
รอยละ 2 โดยคณะกรรมการหลายทานเห็นถึงความสำคัญ
ในการปรบัลดขนาดของการปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้ เพือ่จำกดั
ผลกระทบตอเศรษฐกิจ

อัตราเงินเฟอทั่วไปของสหรัฐฯ  ปรับตวัเพิ่มขึ้นรอยละ 7.7 y-y 
ในเดือนตุลาคม ชะลอตัวลงจากในเดือนกอน และนับเปน
การปรับตัวเพิ่มขึ้นนอยที่สุดจากเดือนมกราคม

รายไดสวนบุคคลปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนตุลาคม ซึ่งเปน
ระดับแข็งแกรงกวาท่ีคาดไว สะทอนถึงการปรับตัวเพิ่มขึ้น
ของคาจาง และสวัสดิการสังคมจากรัฐบาล ในขณะที่ดัชนี
ราคารายจายเพื่อการบริโภคสวนบุคคล (Core PCE) 
เดือนตุลาคมปรับตัวเพิ่มขึ้น ทวาเปนระดับต่ำกวาที่คาดไว

อัตราเงินเฟอทั่วไปในเขตยูโรโซนเดือนพฤศจิกายนปรับตัว
เพิม่ขึน้รอยละ 10.0 y-y เปนระดับตำ่กวาทีค่าดไวและชะลอตวัลง
จากเดอืนกอน นบัเปนการชะลอตัวเปนเดอืนแรกในรอบ 1 ปครึง่ 
เนือ่งจากการชะลอตวัของราคาพลงังานและตนทนุการบรกิาร 

ดัชนีความเชื่อม่ันทางเศรษฐกิจในเขตยูโรโซนฟนตัวขึ้น
ในเดอืนพฤศจกิายน หลงัจากท่ีปรบัตวัลดลง 8 เดอืนตดิตอกนั 
และเปนระดบัสงูกวาทีค่าดไว ความเช่ือมัน่ของภาคการบรกิาร
และผูบริโภคฟนตัวขึ้นเล็กนอย แตถูกชดเชยบางสวนดวย
ความเชือ่ม่ันทีอ่อนแอลงในภาคอตุสาหกรรมและการกอสราง

จีดีพีไตรมาส 3/65 ขยายตัวรอยละ 0.3 q-q และรอยละ 
2.3 y-y ดีกวาคาดการณ ทวาชะลอตวัลงจากไตรมาสกอนหนา

มุมมองเชิงบวก มุมมองเชิงลบ

ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดย บลจ.กรุงศรี

กองทุนแนะนำ

เดือนนี้

เดือนกอน

เดือนนี้

เดือนกอน

เดือนนี้

เดือนกอน

เดือนนี้

เดือนกอน

เดือนนี้

เดือนกอน

เดือนนี้

เดือนกอน

เดือนนี้

เดือนกอน

เดือนนี้

เดือนกอน

อเมริกา ญี่ปุนจีนยุโรป

ภาวะเศรษฐกิจรอบโลกในเดือนที่ผานมา

มุมมองการลงทุนของผูจัดการกองทุน

KFHAPPY
KFGOOD
KFSUPER

KFSMART

KF-HCHINAD
KFACHINA

KF-GOLD

KF-HGOLD

KFTRB

KFHASIAKFCMEGA

KFYENJAI

KF-SINCOME
KF-CSINCOM

กองทุนกลุมตราสารหนี้ระยะกลาง-ยาว ยังคงจะเผชิญกับความผันผวนใน
ระดบัสงูมากตอไป จากทัง้ปจจยัภายนอกและภายในประเทศ โดยอตัราดอกเบีน้โยบาย
ของไทยจะทยอยปรับขึ้นอยางคอยเปนคอยไปตามการฟนตัวของเศรษฐกิจ โดย
คาดวาความเส่ียงดานเงินเฟอผานพนจุดสูงสุดไปแลว อยางไรก็ตามจากการท่ี
ดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐฯ ที่ยังคงปรับขึ้น ถึงแมวาอาจจะชะลอไดบางตามลำดับ 
จะยังคงเปนปจจัยกดดันสำหรับการลงทุนในกองทุนกลุมนี้ไปอีกอยางนอยถึง
กลางป 2566 หากธนาคารกลางสหรฐัฯ จะสามารถหยดุการปรับข้ึนอตัราดอกเบีย้
นโยบายไดหลังจากการปรบัขึน้สูชวง 5.00% - 5.25% ในชวงครึง่ปแรกของป 2566 
อยางไรก็ตามยังไมมีแนวโนมสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในลำดับถัดไป

ในดานตลาดตราสารหนีเ้อกชน ปจจุบนัมีอตัราผลตอบแทนท่ีนาสนใจ ทำใหกองทุน
ที่มีการลงทุนในหุนกูเอกชนสามารถชวยลดความผันผวนของตลาดลงไดบาง 
โดยคาดการณผลตอบแทนจากการลงทนุของกองทนุกลุมนีย้งัคงมคีวามนาสนใจ
สำหรับเงินลงทุนระยะยาวที่ไมตองการสภาพคลองในระยะสั้น อาทิเชน กองทุน 
KFMTFI (ขั้นต่ำ 6 เดือนขึ้นไป) กองทุน KFAFIX (ขั้นต่ำ 1 ป ขึ้นไป) และกองทุน 
KFENFIX (ขั้นต่ำ 2 ป ขึ้นไป) โดยปจจุบันกรอบ Duration เฉลี่ยของกองทุน 
KFMTFI = 0.5 – 2.0 ป KFAFIX = 1.9 – 2.5 ป และ KFENFIX = 3 - 5 ป

กองทุนที่เนนลงทุนในหุนเติบโตสูง (KFSEQ-D หรือ KFSEQ หรือ KFGROWTH) 
รวมไปถงึกองทนุทีเ่นนการเฟนหาหุนท่ีเหมาะสมท่ีสดุในแตละภาวะตลาด (KFDNM-D 
หรือ KFDYNAMIC หรอื KFTSTAR) มแีนวโนมใหผลตอบแทนดีในระยะกลางถึงยาว
ตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่กองทุนฯ คัดเลือกลงทุน ในขณะที่ กองทุน
ทีเ่นนลงทุนในหุนปนผลด ี(KFSDIV หรือ KFVALUE) เปนกองทนุท่ีเหมาะสมสำหรับ
นักลงทุนที่มีความประสงคเนนลงทุนในบริษัทคุณภาพที่มีแนวโนมการจายปนผล
ดีอยางสม่ำเสมอ ทามกลางภาวะตลาดที่มีความผันผวน

กองทนุเนนลงทนุในหลากหลายสินทรพัย พรอมปรับสดัสวนใหเหมาะสมกับภาวะตลาด  
สำหรบั KFHAPPY คงสัดสวนตราสารหนีภ้าคเอกชนในระดับไมเกนิรอยละ 60 ของ     
ตราสารหนีภ้าคเอกชนและรกัษา Duration กองทุนไวทีร่ะดบัไมเกนิ 3 ป สำหรบั KFGOOD 
และ KFSUPER การลงทุนในตราสารหนีภ้าคเอกชนอยูในระดับไมเกนิรอยละ 70 ของ
นำ้หนกัการลงทนุในตราสารหนี ้ในสวนตราสารทุนในประเทศ เนนการลงทุนในหุนทีม่ี 
market cap ขนาดใหญ มฐีานะการเงนิและผลประกอบการท่ีแข็งแกรง ชวยใหกองทุนมี
สภาพคลองในการซือ้ขายสงู ในสวนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย, REITs และกองทุนรวม
โครงสรางพืน้ฐาน เนนลงทนุในหลกัทรพัยทีส่นิทรพัยอางอิงทีม่คีณุภาพ มีประวตัิ
การจายเงนิปนผลอยางตอเนือ่ง นอกจากนีก้องทนุยงัไดใหนำ้หนกัการลงทนุในกองทนุ
รวมทีม่นีโยบายทีมุ่งเนนลงทุนในตราสารทุนตางประเทศ และอาจมกีารเพิม่น้ำหนกั
สนิทรพัยเสีย่งเพิม่ขึน้อกีหากมสีญัญาณวาธนาคารกลางตาง ๆ  ควบคุมการคาดการณ
เงินเฟอไดดมีากขึน้

กองทุนที่เนนลงทุนในประเทศ 

กองทุนกลุมนี้เนนลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น ทั้งตราสารภาครัฐ ตราสารหนี้
ภาคเอกชนไทยทีม่คีณุภาพดานเครดิตด ี เงนิฝากทัง้ในและตางประเทศกบัสถาบนั
การเงนิทีม่คีวามแข็งแกรง และมสีภาพคลองสูง โดยแนวโนมในชวง 1-3 เดือนขางหนา
คาดวาอัตราผลตอบแทนของกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นจะทยอยปรับตัวเพิ่มข้ึน
อยางตอเนือ่ง ตามการทยอยปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียนโยบายของกนง. ภายหลงั
จากทีป่รบัข้ึนสูระดบั 1.25% ตามคาด ท้ังนีผู้จดัการกองทุนยงัคงแนะนำกองทุน 
KFSMART นอกเหนอืจากอตัราดอกเบีย้ระยะสัน้ท่ีทยอยปรับข้ึนแลว กองทุนจะยงัคง
ไดรบัประโยชนจากการลงทนุในตราสารหนีภ้าคเอกชนคณุภาพดีซ่ึงไดรับผลตอบแทน
สวนเพิ่มตามบรรยากาศการลงทุนที่ดีขึ้น ภายหลังจากท่ีคาดวาการปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยไทยจะยังคงเปนแบบคอยเปนคอยไป หากแตยังมีโอกาสท่ีกองทุน
จะมรีะดับความผนัผวนทีสู่งกวาปกตอิยูบาง อยางไรกต็ามหากสามารถถอืครอง
ขัน้ตำ่ 3 เดอืนขึน้ไป จะชวยลดผลกระทบได โดยปจจบุนักรอบ Duration เฉลีย่ของ
กองทนุตราสารหนีร้ะยะส้ัน KFSPLUS = 0.1 –  0.3 ป และ KFSMART = 0.5 - 0.8 ป

ตราสารหนี้
ระยะสั้น

ตราสารหนี้
ระยะกลาง-ยาว

หุนไทย

กองทุนผสม
(KFHAPPY
KFGOOD 
KFSUPER)

มุมมองการลงทุนในชวง 3 เดือนขางหนา

KFYENJAI

KF-SINCOME
KF-CSINCOM

KFTRB

กองทุนเพ่ิมอายุเฉลี่ยขึ้นใกลระดับ 4 ป โดยเพิ่มสถานะซื้อบนตราสารหนี้สหรัฐฯ
ระยะกลางมากขึ้น และลดสถานะขายบนตราสารหนี้ในประเทศอังกฤษลงจากการ
ที่ยีลดตราสารหนี้อังกฤษเพ่ิมขึ้นมากในชวงที่ผานมา และยังเพิ่มสัดสวน
ตราสารหนี้ที่ใหคูปองสูง เพื่อลดความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียในตลาด

KFDIVERSE
อายุเฉล่ียของกองทุนอยู ในระดับที่ ไม เปล่ียนแปลงไปจากเดิม โดยยังคง
อายุเฉลี่ยต่ำกวาตลาด กองทุนมีแนวโนมลดสัดสวนตราสารหนี้ High yield ลง 
และเพ่ิมตราสารหนี้ระดับ Investment grade ในภาคธนาคารของอังกฤษมากข้ึน 
และมีการเพิ่มสัดสวนตราสารหนี้ประเทศตางๆ ในตลาดเกิดใหมท่ีเนนสงออก
สินคาโภคภัณฑ

กองทุนยังคงอายุเฉลี่ยต่ำกวาตลาด และเนนลงทุนบนตราสารหนี้สหรัฐฯ 
ระยะกลาง โดยมีสถานะชอรตในประเทศญี่ปุน และมองเห็นโอกาสการลงทุนบน
ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพสูง ทาทีของธนาคารกลางสหรัฐฯ ท่ีมี
ความเขมงวด (Hawkish) ลดลงจะสงผลดีตอตลาดตราสารหนี้สหรัฐฯ

กองทุนที่เนนลงทุนใน
ตราสารหนี้ตางประเทศ

KFAHYBONกองทุนไดรับประโยชนจากราคาตราสารหนี้ High yield ที่ตลาดมองวาราคา
คอนขางถกูในชวงทีผ่านมา ในระยะถดัไปนำ้หนกัการลงทนุของตราสารหนีก้ึง่ทุน
มีแนวโนมเพิ่มขึ้น รวมถึงตราสารหนี้ High yield ที่มีแนวทาง ESG ในระดับที่ดี และ
ตราสารหน้ีบริษัทในประเทศอินโดนีเซียที่ไดรับประโยชนจากราคาสินคาโภคภัณฑ

KF-EUROPE 
KFHEUROP ตลาดยุโรปมีความผันผวน โดยยังมีความเสี่ยงจากเร่ืองวิกฤตพลังงานใน

ชวงปลายปและโอกาสท่ีเศรษฐกจิยโุรปจะเขาสูภาวะเศรษฐกจิถดถอย ทัง้นี ้ ทาง
ธนาคารกลางยุโรปยังคงสงสัญญาณการใชนโยบายการเงินที่เขมงวดขึ้นเพื่อ
ชะลออตัราเงินเฟอ โดยกองทนุหลกัเนนลงทุนในหุนทีม่กีารเตบิโตท่ีแข็งแกรงและ
สามารถสงผานตนทนุทีเ่พิม่ข้ึนตอไปใหผูบริโภคได

กองทุนที่เนนลงทุนในหุน
ตางประเทศ ตลาดพัฒนาแลว

ตลาดญี่ปุนจะไดรับแรงสงจากการดำเนินนโยบายการเงินที่ยังผอนคลายและ
การกลับมาเปดรับนักทองเที่ยวตางชาติ นอกจากนี้ทางรัฐบาลยังออกนโยบาย
สงเสริมการทองเที่ยวในประเทศตอเนื่องเพื่อชวยภาคบริการ โดยกองทุนหลัก
เนนลงทุนในหุนกลุมที่มีการเติบโตสูง รวมถึงหุนขนาดกลางและเล็ก ซึ่งอาจ
ยังคงมีความผันผวนในการฟนตัวอยางตอเนื่อง

KF-HJAPAND
KFJPSCAP

KF-JPSCAPD

KFJPINDX ตลาดญี่ปุนมีทิศทางที่ดีขึ้นหลังจากกลับมาเปดรับนักทองเที่ยวตางชาติอีกครั้ง 
ซึง่จะชวยสนบัสนนุการฟนตวัของเศรษฐกจิ ดานคาเงนิเยนมทิีศทางทรงตวัในชวง
เดอืนท่ีผานมา เน่ืองจากทิศทางคาเงินดอลลารออนคาลง ทัง้นี ้ธนาคารกลางญีปุ่น
ยงัคงดำเนนินโยบายการเงนิทีผ่อนคลาย ซึง่จะสนบัสนนุใหเศรษฐกจิทยอยฟนตวั 
โดย valuation ของตลาดญี่ปุนเองยังคงอยูในระดับต่ำเมื่อเทียบกับอดีต

KF-GLS

KFGBRAND

KFGTECH
KFHTECH

KFHEALTH
KFHHCARE

KFGPROP

KF-SMCAPD

กลุม REITs เริ่มฟนตัวขึ้น หลังแรงกดดันจาก Bond Yield เร่ิมลดลง ขณะท่ี
ผลประกอบการของกลุม REITs ยังเติบโตไดดี

KFGDIV กองทุนเนนผสมผสานการลงทุนในหุนปนผลสูงและหุนคุณภาพสุง ไดแก 
หุนกลุมการเงิน เชน ตลาดหลักทรัพยและบริษัทประกัน หุนกลุมวัตถุดิบ และ
สินคาจำเปน สงผลใหมีความแข็งแกรงในภาวะที่เต็มไปดวยความผันผวนจาก
การเรงขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางท่ัวโลก สถานการณสงคราม และเงินเฟอท่ี
เรงตัวขึ้น กองทุนมีระดับเงินปนผลท่ีสูงกวาดัชนีโดยรวม และมีแนวโนมผันผวน
นอยกวาหุนเติบโต

หุนขนาดกลาง-เลก็ยงัคงไดรบัผลกระทบจากปจจยัมหภาคทัว่โลก อยางไรกต็าม 
เงินเฟอสหรัฐฯท่ีมีแนวโนมผานจุดสูงสุด, ทาทีที่ลดความเขมงวดลงของ
ธนาคารกลางสหรัฐฯ, แนวโนมการผอนคลายนโยบาย Zero-covid ของจีน 
รวมทั้งการเติบโตที่สูงของหุนขนาดกลาง-เล็ก จะชวยลดแรงกดดันตอ
ผลการดำเนนิงานของกองทุนในระยะถัดไป

กองทุนมีสถานะซื้อสุทธิ (Net Long) อยูประมาณ 23.6% (ณ สิ้นเดือน ต.ค. 65)
 โดยเปน  Net Long มากที่สุดในกลุม Healthcare

กองทุนมีการลงทุนในหุนท่ีมีคุณภาพสูง มีรายได และกำไรเติบโตสม่ำเสมอ 
ทำใหกองทุนมีความผันผวน และการปรับตัวลดลงนอยกวาตลาด

กลุมเทคโนโลยีเริ่มฟนตัวจาก Bond Yield ท่ีปรับลดลง หลังจากท่ี FED
สงสัญญาณชะลอความเร็วในการปรับข้ึนดอกเบี้ยจาก 0.75% มาเปน 0.5% 
ในการประชุมเดือน ธ.ค. โดยแนวโนมการชะลอความเร็วในการปรับข้ึน
อัตราดอกเบี้ยในระยะขางหนา และการท่ี FED มีแนวโนมท่ีจะหยุดข้ึนดอกเบี้ย
ในปหนา จะลดแรงกดดันตอหุนกลุมเทคโนโลยี และทำใหกลุมเทคโนโลยีมีโอกาส
ฟนตวัไดแรง

Healthcare เปนอุตสาหกรรมท่ีมีลักษณะเชิงรับ มีพื้นฐานแข็งแกรง จึงสามารถ
ชวยลดความผันผวนของพอรตการลงทนุ รวมทัง้ยงัมีระดบัราคาไมแพง และกำไร
สทุธมิคีวามมัน่คงผนัผวนนอยกวาตลาดโดบรวม ทามกลางแนวโนมการชะลอตวั
ของเศรษฐกิจ

กองทุนที่เนนลงทุนใน
หุนตางประเทศ ตลาดกําลังพัฒนา

KF-BRIC

KF-CHINA

KF-LATAM

KF-HCHINAD
KFACHINA

KF-INDIA

KFVIET

KFHASIA

ตลาด BRIC ปรับตัวดีขึ้น นำโดยตลาดจีนที่เร่ิมสงสัญญาณการผอนคลาย
นโยบาย Zero-Covid โดยลดมาตรการการลอ็คดาวนในหลายพืน้ท่ี ดานตลาดบราซลิ
ยังมีความผันผวนหลังราคาสินคาโภคภัณฑและราคาน้ำมันปรับตัวลดลงมาจาก
ความกังวลเรือ่งเศรษฐกจิโลกจะชะลอตวั ดานตลาดอนิเดยีนัน้ ภาพของอตัราเงนิเฟอ
ที่ยังอยูในระดับสูงและการดำเนินนโยบายการเงินที่เขมงวดมากขึ้นอาจสงผล
ตอตลาดหุนอินเดีย

ตลาดลาตนิอเมรกิาเริม่ปรบัตวัลดลง หลังจากราคาสินคาโภคภณัฑสงสญัญาณ
ชะลอตัวจากความกังวลวาเศรษฐกิจโลกจะเขาสูภาวะถดถอย อยางไรก็ดี 
ตลาดบราซิลนาจะไดแรงสงหลังจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม Lula da 
Silva ซึ่งมีนโยบายจะมุงเนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และเพิ่มรายไดใหกับ
ประชากร

ตลาดจีนสงสัญญาณการฟนตัวอีกครั้ง หลังจากทางการจีนเริ่มผอนคลาย
นโยบาย Zero-Covid โดยมกีารลดมาตรการการกักตวัและการตรวจเชือ้ลง อกีท้ัง
ลดการล็อคดาวนในบางพื้นที่ นอกจากนี้ ทางรัฐบาลยังออกมาตรการชวยเหลือ
ในภาคอสังหาฯ เพ่ือชวยเพิม่สภาพคลองใหกบัตลาด โดยตลาดจบัตามองการประชมุ
นโยบายในรอบเดอืนธนัวาคมถงึมาตรการกระตุนรอบใหม และทศิทางการผอนคลาย
นโยบาย Zero-Covid ในปหนา ซึ่งจะเปนแรงสงสำคัญใหตลาดจีน อยางไรก็ดี 
การฟนตัวจะยังคงมีความผันผวน โดยแรงกดดันจะมาจากปญหาการเมือง
ระหวางประเทศ

ตลาดหุนจนีปรบัตวัดขีึน้หลงัจากทางการจีนทยอยผอนคลายนโยบาย Zero-Covid 
ทำใหนกัลงทนุคาดวาจะเหน็กจิกรรมทางเศรษฐกิจทีก่ลับมาดขีึน้อกีครัง้ โดยเฉพาะ
ในฝงการบรโิภค นอกจากนี ้นโยบายสงเสรมิในดานพลงังานสะอาดและรถยนตไฟฟา
ยังคงอยู ซ่ึงจะเปนผลดีตอกองทุนที่เนนลงทุนในบริษัทที่ไดรับประโยชนจาก
การเตบิโตของเมกะเทรนดในจนี เชน การเตบิโตของภาคการบริโภค (e-commerce 
และ delivery platform) เทคโนโลยี พลังงานสะอาด การใชจายดานสุขภาพ และ
รถยนตไฟฟา โดยเมกะเทรนดเหลานี้จะมีการขยายตัวสูงในระยะยาว 

ตลาดอินเดียไดรับแรงสงจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงมา อยางไรก็ตาม
ตลาดอินเดียยังคงมีความผันผวนจากอัตราเงินเฟอท่ีเพิ่มขึ้นและแนวโนมการขึ้น
ดอกเบีย้นโยบายของ FED ทีส่งผลใหธนาคารกลางอนิเดยีตองใชนโยบายการเงนิ
ที่เขมงวดขึ้นตาม ทั้งนี้ valuations ของตลาดอินเดียอยูในระดับที่คอนขางสูงเมื่อ
เทียบกับอดีต

การฟนตัวของตลาดเวียดนามยังคงมีความผันผวน โดยแรงกดดันมาจาก
เรื่องคาเงิน VND ที่มีทิศทางออนคาอยางรวดเร็วเมื่อเทียบกับดอลลารสหรัฐ 
อีกทั้งความกังวลจากการปราบปรามคอรรัปชันในตลาดที่ยังคงมีอยู ขณะที่
นกัลงทุนตางประเทศเองกย็งัคงมแีนวโนมการขายตอเนือ่ง อยางไรก็ดีแรงเทขาย
ที่ผานมาทำให valuations ของตลาดเวียดนามกลับมานาสนใจอีกครั้ง ดาน
ภาพพืน้ฐานนัน้เศรษฐกจิเวียดนามยงัสามารถเตบิโตไดด ีสนบัสนุนดวยภาคบริโภค
และการสงออกที่แข็งแกรง

ตลาดเอเชยีไมรวมญีปุ่นไดรบัแรงสงจากตลาดหุนจนีท่ีฟนตวั หลงัมีการผอนคลาย
นโยบาย Zero-Covid ตอเน่ือง ทำใหคาดวาจะเห็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับ
มา โดยตลาดคาดวาจีนจะผอนคลายนโยบายเกี่ยวกับ Covid-19 อยางตอเนื่อง
และมีมาตรการกระตุนออกมาสนับสนุนในปหนา ซึ่งจะสงผลดีตอตลาดเอเชีย 
นอกจากนี้ แนวโนมเงินเฟอในกลุมเอเชียท่ีมีทิศทางชะลอตัวลงซึ่งจะทำใหการขึ้น
ดอกเบี้ยนโยบายอาจมีทิศทางชะลอลงได

ตลาดฮองกงปรับตัวดีขึ้นตอเนื่อง หลังจีนเริ่มสงสัญญาณการผอนคลาย
นโยบาย Zero-Covid และลดมาตรการการล็อคดาวนในหลายพื้นที่ โดย
ตลาดคาดวาจีนจะทยอยลดมาตรการการควบคุม Covid ที่เขมงวดลงในชวง
ถดัไป พรอมทัง้มนีโยบายกระตุนเศรษฐกจิออกมาชวยเหลอืภาคอสงัหาฯ ตอเนือ่ง

KF-EMตลาดเกิดใหมไดรับแรงสงจากการผอนคลายนโยบาย Zero-Covid ของจีน 
และแนวโนมการขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายทีช่ะลอลงของ FED โดยคาดวาจะขึน้อกี 
50bps ในการประชมุครัง้หนา สงผลใหแนวโนมการขึน้ดอกเบีย้ของตลาดเกดิใหม
ชะลอตัวลงเชนกัน นอกจากนี้ เงินดอลลารที่ปรับตัวออนคาลงในชวงที่ผานมา
ก็เปนอีกหนึ่งแรงสงใหกับตลาดเกิดใหม

ลงทุนทั่วโลก

KFINFRA
หุนกลุม Infrastructure ปรับตวัลงในชวงท่ีผานมาจากความกงัวลเร่ืองโอกาสท่ี
เศรษฐกิจจะเขาสูภาวะถดถอย โดยเฉพาะในฝงยุโรปและฝงสหรัฐฯ ซ่ึงจะทำให
ความตองการใช infrastructure พื้นฐานชะลอลง อยางไรก็ตามกองทุนไดมี
การลงทุนในกลุมพลังงานทางเลือก ซึ่งคาดวาจะไดรับผลประโยชนจากนโยบาย
ดาน clean energy ของรัฐบาลท่ัวโลกซึง่ยงัคงชวยสนบัสนนุผลการดำเนนิงาน
ของกองทนุ นอกจากนีร้าคาหุนท่ีปรับตวัลงไปมากในชวงกอนหนาสะทอนขาวราย
ในตลาดไปพอสมควรแลว ซึง่ในชวงท่ีเงนิเฟอยงัคงอยูในระดับสงู การปรับคาเชา
ในกลุม Infrastructure จะชวยลดความเสีย่งขาลงของกองทุน

KFINNO หุนนวัตกรรมทั่วโลกยังคงเผชิญแรงกดดันอยางตอเนื่องจากปจจัยดาน
มหภาคทั่วโลก อยางไรก็ตาม เงินเฟอสหรัฐฯที่มีแนวโนมผานจุดสูงสุด, ทาทีที่ลด
ความเขมงวดลงของธนาคารกลางสหรฐัฯ,  ผลประกอบการ Q3/2022 ท่ีออกมา
แข็งแกรง รวมทั้งการเติบโตท่ีสูงของหุนนวัตกรรม จะชวยลดแรงกดดันตอ
ผลการดำเนินงานของกองทุนในระยะถัดไป

KFGG กองทนุเนนลงทนุในหุนทัว่โลกท่ีมกีารเตบิโตสงู มพีืน้ฐานแข็งแกรง และไดประโยชน
จาก Megatrends แมในระยะสัน้ผลตอบแทนของกองทุนจะปรับตวัลดลงจากปจจัย
มหภาค อยางไรก็ตาม เงินเฟอสหรัฐฯท่ีมีแนวโนมผานจุดสูงสุด, ทาทีที่ลด
ความเขมงวดลงของธนาคารกลางสหรฐัฯ,  นโยบายกระตุนเศรษฐกจิและนโยบาย
การเงินผอนคลายในฝงจีน รวมท้ังการผอนคลาย Zero-Covid อาจเปน Upside 
ใหหุนที่กองทุนลงทุน และลดความเส่ียงขาลงในระยะถัดไปได

KFCLIMA
กองทุนเนนลงทุนในหุนที่ไดรับประโยชนจากนโยบายเปลี่ยนผานการใชพลังงาน 
จากพลังงานไมสะอาด เชน พลังงานจากฟอสซิล พลังงานจากถานหิน ไปสู
พลังงานสะอาด (Clean Energy) โดยในชวงที่ผานมารัฐบาลในหลายประเทศ
ทั่วโลกใชนโยบายสนับสนุนการลงทุนในกลุม Clean energy เชนลดภาษีนำเขา 
สนบัสนนุเงนิทนุผาน tax incentive เปนตน ซ่ึงในอนาคตหลายประเทศจะตองลงทุน
เพิม่อกีจำนวนมาก เพ่ือใหบรรลตุามขอตกลง Paris Agreement 2050  ซ่ึงจะเปน 
Upside ของหุนในกลุมน้ีในระยะยาว แมในระยะสั้นผลตอบแทนของกองทุนจะได
รับแรงกดดันจากภาพเศรษฐกิจมหภาคก็ตาม

KFESG กองทุนที่เนนธีมการลงทุนแบบยั่งยืนและ ESG มีโอกาสเติบโตตอเนื่องในระยะยาว
จากการกระจายการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ชวยแกปญหาใหกับสังคมและ
สิง่แวดลอม เชน การแกปญหาเรือ่งสภาวะอากาศ สขุภาพ และการเสรมิสรางบทบาท
และความเทาเทยีมในสงัคม แมในระยะสัน้กองทุนจะไดรบัผลกระทบจากปจจยัมหภาค 
อยางไรก็ตาม ปจจัยตาง ๆ  เริ่มคล่ีคลายลง เชน อัตราเงินเฟอสหรัฐฯ ที่มีแนวโนม
ผานจุดสูงสุด และทาทีที่ลดความเขมงวดลงของธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งจะชวย
สนับสนุนผลการดำเนินงานของกองทุนในระยะถัดไป

KFGMIL กองทนุเนนลงทนุในบรษิทัท่ีไดรบัประโยชนจากประชากรกลุม Millennials ซึง่เปน
กลุมผูบริโภคทีท่รงพลงัมากท่ีสดุในโลกจากฐานประชากรขนาดใหญและกำลงัซือ้ท่ี
แขง็แกรง แมในระยะส้ันกองทุนจะไดรับผลกระทบจากปจจยัมหภาค แตในระยะยาว
กองทุนมีแนวโนมไดรับปจจัยบวกจากการเติบโตของโลกออนไลน เชน 5G, 
e-commerce, social media, fintech และสือ่บนัเทิงออนไลน เปนตน ซึง่ถอืเปน 
Megatrends ในปจจบุนั

KFCMEGA

4

4

4

KFSPLUS

KFMTFI

KFAFIX

ลงทุนในประเทศในตราสารหนี้ภาครัฐ สถาบันการเงิน บริษัทเอกชนที่มีความมั่นคงและใหผลตอบแทน
ท่ีด ีหรือเงนิฝากธนาคาร โดยอาจลงทนุในตราสารหนีต้างประเทศบางสวน และทำสญัญาซ้ือขายลวงหนา
เพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน 

ลงทุนในประเทศในตราสารหนี้ภาครัฐโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา 50% ของ NAV สวนที่เหลือจะ
ลงทุนในเงินฝากธนาคาร หรือตราสารหนี้ของธนาคารพาณิชย รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชนทั่วไป ซึ่ง
มีอันดับความนาเชื่อถือระยะปานกลางหรือระยะยาวในระดับตั้งแต A- หรือ ระยะสั้นในระดับ F2, T2 ขึ้นไป 

4KFSMART เนนลงทุนท้ังในประเทศ และ/หรือตางประเทศ ในตราสารหนี้ และ/หรือ เงินฝากหรือตราสารเทียบ
เทาเงินฝากท่ีออกรับรอง รับอาวัล หรือค้ำประกันการจายเงิน โดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบัน
การเงิน และ/หรือภาคเอกชน ซึ่งมีอันดับความนาเชื่อถือของตราสารหรือผูออกตราสาร อยูใน
อันดับที่สามารถลงทุนได

นโยบายการลงทุนกองทุน ความเสี่ยง

ลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศ PIMCO Total Return Bond Fund (Class E Acc) (กองทุนหลัก) 

โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV

4

5
KF-CSINCOM
KF-SINCOME

KFDIVERSE

KFTRB

เนนลงทุนทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ ในตราสารหนี้ และ/หรือ เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา
เงนิฝาก ทีอ่อกรบัรอง รบัอาวัล หรือคำ้ประกนัการจายเงนิ โดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกจิ สถาบันการเงนิ 
และ/หรือภาคเอกชน ซึ่งมีอันดับความนาเช่ือถือของตราสารหรือของผูออกตราสารอยูในอันดับท่ี
สามารถลงทุนได และอาจลงทุนในตราสารหน้ีที่มีอันดับความนาเชื่อถือต่ำกวาอันดับท่ีสามารถลงทุน
ได หรือที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือ

4KFENFIX เนนลงทุนในประเทศและ/หรือตางประเทศ ในตราสารหนี้ และ/หรือ เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงิน
ฝาก ที่ออก รับรอง รับอาวัล หรือค้ำประกันการจายเงิน โดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน 
และ/หรือภาคเอกชน ซึ่งมีอันดับความนาเช่ือถือของตราสารหรือของผูออกตราสารอยูในอันดับท่ี
สามารถลงทุนได และอาจลงทุนในตราสารหน้ีที่มีอันดับความนาเชื่อถือต่ำกวาอันดับท่ีสามารถลงทุน
ได หรือที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือ

ลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศ PIMCO GIS Income Fund (Class I Acc) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ย

ในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV

5 ลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศ  PIMCO GIS Diversified Income Fund (Institutional – Income 

(USD)) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV

KFAHYBON 6 ลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศ  BGF Asian High Yield Bond Fund, Class D2 USD (กองทุนหลัก) 

โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV

ขอมูลกองทุน

กองทุนผสม

KF-INCOME
KFCINCOM
KFMINCOM
KFAINCOM

ผลตอบแทนกองทุนประเภท Multi-Asset Income Fund ดูดีข้ึน จากการท่ี 
Bond Yield ปรับลดลง ขณะที่ตลาดหุนปรับตัวสูงข้ึน โดยกองทุน 
KFMINCOM/KFAINCOM ฟนตัวไดดี เนื่องจากมีการลงทุนในเอเชียมากกวา
กองทุน KF-INCOME/KFCINCOM

กองทุนมีการปรับตัวขึ้นในเดือนท่ีผานมาตามการฟนตัวของตลาดทุนท่ัวโลก 
จากภาพของเงินเฟอสหรัฐฯ ที่มีแนวโนมผานจุดสูงสุด รวมท้ังทาทีที่
ลดความเขมงวดลงของธนาคารกลางสหรัฐฯ โดยในระยะถัดไปกองทุนยังไดรับ
อานิสงสจาก Yield ของพอรตที่อยูในระดับสูง ซึ่งจะชวงลดผลกระทบที่
เกิดจากความผันผวนท่ีสูงในตลาด โดยกองทุนหลักเนนลงทุนในกลุมโรงไฟฟา 
การเงิน บริษัทประกัน และพลังงาน

KFPREFER

KF-GOLD
KF-HGOLD

กองทุนที่เนนลงทุนใน
สินทรัพยโภคภัณฑ

KF-OIL ราคาน้ำมันในเดือนที่ผานมาปรับตัวลดลงอยางมีนัยสำคัญ สาเหตุหลักมาจาก
สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ในจีนที่ปรับตัวแยลง ซึ่งอาจ
สงผลใหความตองการนำ้มนัทัว่โลกปรับตวัลดลง อยางไรกต็าม ราคานำ้มนัดิบมี
แนวโนมทีย่งัคงยืนในระดับสงูได จากทาทีท่ีเขมงวดของกลุม OPEC, สถานการณ 
Covid-19 ที่จะดีขึ้นในจีน รวมทั้งแนวโนมการผอนคลายนโยบาย Zero-covid 
ของรัฐบาลจีน จะสนับสนุนเศรษฐกิจโลกในระยะถัดไป

กองทุนตราสารหนี้ในประเทศ

กองทุนตราสารหนี้ตางประเทศ

KFSDIV

KFVALUE

KFSEQ

KFSEQ-D

ลงทุนในประเทศในหุนจดทะเบียนของบริษัทที่มีแนวโนมจายปนผลดี โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา

รอยละ 80 ของ NAV

ลงทุนในตราสารทุนในประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV โดยเนนลงทุน

ในหลักทรัพยของบริษัทที่มีแนวโนมการเติบโตทางธุรกิจสูงหรือมีปจจัยพื้นฐานดี

ลงทุนในตราสารทุนในประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV โดยเนนลงทุน

ในหุนที่มีปจจัยพื้นฐานดีและมีแนวโนมการเติบโตในอัตราสูง

5

6

6

6

6

6

KFDYNAMIC

KFDNM-D

KFHAPPY

KFGOOD

KFSUPER

ลงทุนในตราสารทุนในประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV

ลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV โดยจะลงทุนในหุน

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) และหรือตลาดหลักทรัพย MAI และ

/หรือสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives) ท่ีอางอิงกับผลตอบแทนของหุนหรือกลุมบริษัท

จดทะเบียนฯ ทั้งนี้รวมถึงหุนที่อยูระหวาง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อในตลาดหลักทรัพยฯ ดวย

KFGROWTH

KFTSTAR

ลงทนุในหลกัทรพัยหรอืทรพัยสนิอยางใดอยางหน่ึงหรอืหลายอยางรวมกนั ดังตอไปน้ี  1) ตราสารหนี้ 

เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝาก ทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ 2) หุนจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย รวมถึงหุนที่อยูในระหวาง IPO และอาจมีการลงทุนในหนวย property หรือหนวย 

infra 3) หนวยลงทนุของกองทนุรวมภายใตการจดัการของบรษิทัจดัการ ในสดัสวนไมเกนิรอยละ 100 

ของมูลคาทรพัยสนิสทุธขิองกองทนุ โดยใหเปนไปตามหลกัเกณฑและเง่ือนไขทีส่ำนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. กำหนด 4) กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือต่ำกวาที่สามารถลงทุน

ได (Non – investment grade) หรือตราสารหนีท้ีไ่มไดรบัการจดัอนัดบัความนาเชือ่ถอื (Unrated bond) 

โดยมีสัดสวนการลงทุนในตราสารดังกลาวรวมกันไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ

กองทนุ และอาจลงทนุในตราสารทนุของบรษิทัทีไ่มไดจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ (Unlisted securities) 

และตราสารท่ีมีสัญญาซือ้ขายลวงหนาแฝง (Structured note) โดยใหเปนไปตามหลกัเกณฑของสำนกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.

5KFYENJAI ลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน ดังตอไปนี้

1) ตราสารหนี ้เงนิฝากหรือตราสารเทยีบเทาเงนิฝาก ทัง้ในประเทศและ/หรอืตางประเทศ รวมถึงหนวย

ลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้

2) หุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย รวมถึงหุนท่ีอยูในระหวาง IPO โดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมเกิน

รอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน

3) หนวยลงทุนของทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (REIT) และ/หรือหนวยลงทุนของ

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (Property) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมเกินรอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสิน

สุทธิของกองทุน

4) กองทุนอาจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยูภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ 

ในสัดสวนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมเกินรอยละ 79 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน

กองทุนตราสารทุนในประเทศ

กองทุนผสม ที่เนนลงทุนในประเทศ

ลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศ Morgan Stanley Investment Funds Emerging Leaders 

Equity Fund – Z Shares (กองทุนหลัก) โดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV

ลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศ Schroder ISF BRIC Fund (Class A Acc) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ย

ในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV

ลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศ Hang Seng China Enterprises Index ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ย

ในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV

ลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศ Templeton Latin America Fund (Class A Acc) (กองทุนหลัก)  

โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV

ลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศ FSSA Greater China Growth Fund (Class I) (กองทุนหลัก)  โดย

เฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV

ลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศ UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity Fund 

(Class P-Acc) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV

ลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศ FSSA Indian Subcontinent Fund (Class III USD) (กองทุนหลัก) 

โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV

ลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศ UBS (Irl) Investor Selection – Equity Opportunity Long Short 

Fund (Class I (acc)) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV

ลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศ Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund 

(Class Z) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV

ลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศ T. Rowe Price Funds SICAV – Global Technology Equity 

Fund (Class Q) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV

ลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศ BGF World Technology Fund (Class D2 USD) (กองทุนหลัก)

 โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80ของ NAV

ลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศ Janus Henderson - Global Real Estate Equity Income Fund 

(Class I1q USD) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV

ลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศ JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund (Class: JPM Global 

Healthcare C (acc) - USD) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV

ลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศ Baillie Gifford World Wide US Equity Growth Fund 

(Class B Acc) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV

ลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศ Allianz Europe Equity Growth Fund (Class AT) 

(กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV

ลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศ JPMorgan Japan (Yen) Fund, Class (acc) – JPY (กองทุนหลัก)  

โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV

KF-EM

KF-CHINA

KF-BRIC

KF-LATAM

KF-HCHINAD

KF-INDIA

KFACHINA

KFVIET

KFHASIA

KF-GLS

KFGTECH

KFHTECH

KFGBRAND

KFGPROP

KFHEALTH

KFHHCARE

KF-SMCAPD

KF-EUROPE

KFHEUROP

KFUS

KF-HJAPAND
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ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนตางประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตางประเทศ 

ที่มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียนในประเทศจีน และ/หรือมีธุรกิจหลักหรือมีรายไดสวนใหญ

มาจากการประกอบธรุกจิในประเทศจีน โดยกองทนุจะลงทนุอยางนอย 2 กองทนุ โดยเฉลีย่ในรอบปบัญชี

ไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV 

KFCMEGA 6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

6

6

6

ลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศ iShares Core S&P 500 ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ย

ในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV

KFUSINDX 6

ลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศ NEXT FUNDS Nikkei225 Exchange Traded Fund 

(กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV

KFJPINDX 6

6

6

ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนตางประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตางประเทศ

ทีม่นีโยบายการลงทนุในหลกัทรพัยจดทะเบียนในประเทศเวียดนาม และ/หรือมธีรุกจิหลกัหรือไดประโยชน

จากการประกอบธุรกิจในประเทศเวียดนาม โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV

ลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศ MUFG Japan Equity Small Cap Fund (Class I) (กองทุนหลัก) 

โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV 

KFJPSCAP

KF-JPSCAPD

ลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศ Baillie Gifford Pacific Fund (Class B Acc) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ย

ในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV

ลงทนุในกองทนุรวมตางประเทศ Schroder International Selection Fund - Global Smaller Companies 

(Class A Acc) (กองทนุหลกั) โดยเฉลีย่ในรอบปบญัชไีมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV

KFGDIV 6 ลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศ  Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-QINCOME(G)-USD 

(กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV

KFINFRA 6 ลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศ  Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund, Class IB USD 

(กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV

KFCLIMA 6 ลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศ  DWS Invest ESG Climate Tech, Class USD TFC (กองทุนหลัก) 

โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV

KFINNO 6 ลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศ  Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund, Class A (USD) 

(กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV

KFESG 6 ลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศ  AB Sustainable Global Thematic Portfolio, Class S1 USD 

(กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV

KFGG 6 ลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศ  Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund, 

Class B USD Acc (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV

KFGMIL 6 ลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศ  Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio, Class I 

Shares (Acc.)  (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV

KFCYBER 6 ลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศ  Allianz Global Investors Fund - Allianz Cyber Security, 

Class RT (USD) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV

กองทุนที่ลงทุนในตางประเทศ : Developed market equity

กองทุนที่ลงทุนในตางประเทศ : Emerging market equity

กองทุนที่ลงทุนในตางประเทศ : Global Equity

ลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศ JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund (กองทุนหลัก) 

โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV (กองทุน KF-INCOME ลงทุนใน share class A 

(mth) – USD Hedged และกองทุน KFCINCOM ลงทุนใน share class A (acc) - USD Hedged)

ลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศ Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund 

(Class A-MINC(G))  (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV

KF-INCOME

KFCINCOM

KFAINCOM

KFMINCOM

5

5

5

ลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศ SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชี

ไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV

ลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศ Invesco DB Oil Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชี

ไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV

ลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศ Schroder Asian Income Fund (Class SGD X Dis) (กองทุนหลัก) 

โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV

KFPREFER 5 ลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศ  Manulife Global Fund - Preferred Securities Income Fund 

(Class AA (USD)) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV

KFCORE 5 ลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศ  BGF ESG Multi-Asset Fund (Class I2 Hedged (USD)) 

(กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV

8

8

KF-GOLD 

KF-HGOLD

KF-OIL

กองทุนที่ลงทุนในตางประเทศ : Multi Asset

กองทุนที่ลงทุนในตางประเทศ : Commodity

หากทานมีขอสงสัย หรือตองการขอมูลเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวน 
โปรดติดตอ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

0-2657-5757 krungsriasset.clientservice@krungsri.com

@krungsriasset

www.krungsriasset.com

krungsriasset krungsriasset  krungsriasset

หมายเหตุ: 

(1)  กองทุน KFUS, KF-EUROPE, KF-EM, KF-BRIC, KF-CHINA, KF-LATAM, KF-INDIA, KF-GLS, KFGBRAND, KFGTECH, KFGPROP, KFCLIMA, 

KF-SMCAPD, KFHEALTH, KF-INCOME, KFCINCOM, KFJPSCAP, KF-JPSCAPD, KFVIET, KFACHINA, KFCMEGA, KF-OIL, KFCORE 

มีนโยบายปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน

(2)  กองทุน KFSPLUS, KFSMART, KFMTFI, KFAFIX, KFENFIX, KFHAPPY, KFGOOD, KFSUPER, KFYENJAI, KFTRB, KF-SINCOME, 

KF-CSINCOM, KFDIVERSE, KFAHYBON, KFMINCOM, KFAINCOM, KFPREFER, KF-HJAPAND, KF-HCHINAD, KFHEUROP, KFHTECH, 

KFHASIA, KFHHCARE, KFGDIV, KFINFRA, KFINNO, KFESG, KFGG, KFGMIL, KFCYBER, KF-HGOLD, KFUSINDX, KFJPINDX มนีโยบาย

ปองกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่นเตม็จำนวน (ไมนอยกวารอยละ 90 ของมูลคาเงนิลงทุนในตางประเทศ) 

(3)  ปจจุบันกองทุน KF-GOLD ไมใชเครื่องมือปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงิน 

คําเตือน ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียง กอนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีต

ของกองทุนรวม มิได เปนส่ิงยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต    กองทุน KFGTECH, KFHTECH, KFGPROP, KFHEALTH 

และ KFHHCARE มีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยง ท่ี ผูลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก 

ผูลงทุนควรขอคำแนะนำเพ่ิมเติมกอนการลงทุน   กองทุน  KF-GOLD,  KF-HGOLD,  KF-OIL  เปนกองทุนมีความเสี่ ยงสูง 

ผูลงทุนควรขอคำแนะนำเพ่ิมเติมกอนการลงทุน   กองทุน KFAHYBON เปนกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซอน ผูลงทุนควร

ขอคำแนะนำเพิ่มเติมกอนทำการลงทุน   กองทุนที่มีนโยบายปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพิ นิจของผูจัดการ

กองทุน มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน  ซึ่งอาจทำใหผูลงทุนขาดทุนหรือไดรับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือไดรับเงินคืนต่ำกวา

เงินลงทุนเร่ิมแรกได    กองทุนที่มีนโยบายปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน อาจมีตนทุนสำหรับการทำธุรกรรม

ปองกันความเส่ียงดังกลาว โดยทำใหผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กนอยจากตนทุนที่ เ พิ่มขึ้น    กองทุนที่ ไมมีนโยบาย

ปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมีความเสี่ยงสูงจากอัตราแลกเปลี่ยน  ซ่ึงอาจทำใหผูลงทุนขาดทุนหรือไดรับกำไรจาก

อัตราแลกเปลี่ยน/หรือไดรับเงินคืนต่ำกวาเงินลงทุนเริ่มแรกได    กองทุนอาจลงทุนในตราสารหน้ีที่มีอันดับความนาเช่ือถือต่ำกวาอันดับท่ี

สามารถลงทุนได  (non-investment grade) หรือไมมีการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (unrated bond) ผูลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงสูงข้ึนจาก

การไมไดรับชำระคืนเงินตน และดอกเบี้ย         เอกสารฉบับนี้จัดทำข้ึนเพื่อเผยแพรทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหลงขอมูลตาง ๆ  ที่นาเชื่อถือได ณ วันที่

แสดงขอมูลแตบริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกตองความนาเช่ือถือ และความสมบูรณของขอมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง

ขอมูลท้ังหมดโดยไมจำเปนตองแจงใหทราบลวงหนา    สอบถามขอมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือช้ีชวนไดที่บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 

กรุงศรี จำกัด โทร  0 2657 5757 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) /ผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน
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KFCYBER
กองทุนเนนลงทุนในหุนที่ไดประโยชนจาก Megatrends โดยกองทุนเนนลงทุน
ในกลุมบริษัทที่มีรายไดหลักจากดาน Cyber Security โดยตรง ซ่ึงไดรับอานิสงส
จากการขยายตัวของการลงทุนดาน Cyber security ท้ังจากภาครัฐและเอกชน 
เพื่อชวยปองกันภัยคุกคามจากการใช Internet, Smart devices และ Cloud 
computing แมในชวงสั้นผลการดำเนินงานของกองทุนจะไดรับผลกระทบจาก
ปจจยัมหภาค อยางไรกต็ามเงนิเฟอสหรฐัฯ ทีม่แีนวโนมผานจดุสงูสุด รวมทัง้ทาที
ที่ลดความเขมงวดลงของธนาคารกลางสหรัฐฯ จะชวยลดแรงกดดันตอ
ผลการดำเนินงานของกองทุนในระยะถัดไป

กองทุนมีการลงทุนในลักษณะ Multi asset strategy ท่ีมีการลงทุนท้ัง
ในตราสารทุน ตราสารหนีแ้ละตราสารอืน่ ๆ  ภายใตกรอบ ESG โดยเงนิเฟอสหรฐัฯ 
ที่มีแนวโนมผานจุดสูงสุด รวมทั้งทาทีที่ลดความเขมงวดลงของธนาคารกลาง
สหรัฐฯ จะชวยลดแรงกดดันทั้งในฝงตราสารหนี้และตราสารทุน นอกจากนี้
การลงทนุในธีม ESG มโีอกาสเตบิโตตอเนือ่งในระยะยาวจากการกระจายการลงทนุ
ในอุตสาหกรรมทีช่วยแกปญหาใหกบัสงัคมและสิง่แวดลอม เชน การแกปญหาเร่ือง
สภาวะอากาศ พลังงานสะอาด ซึ่งไดรับแรงหนุนจากรัฐบาลท่ัวโลก เปนตน

KFCORE

ราคาทองคำมกีารปรบัตวัสงูขึน้ในเดอืนทีผ่านมาจากทศิทางของคาเงนิ US Dollar 
ที่ปรับตัวออนคาลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่น ตัวเลขเงินเฟอของสหรัฐฯ 
ทีม่แีนวโนมผานจดุสูงสดุแลว รวมทัง้ทาทขีองธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ทีม่ี
แนวโนมลดความเขมงวดลง จะชวยหนนุทองคำในระยะถดัไป

KFUS
KFUSINDX

ตลาดสหรัฐฯ ทยอยปรับตัวดีขึ้นหลังจากเงินเฟอเริ่มสงสัญญาณวาอาจ
ผานจุดสูงสุดมาแลว โดยตลาดมองวา FED นาจะข้ึนดอกเบี้ยในอัตรา
ที่ชะลอลง โดยมองการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมที่ 50bps อยางไรก็ตาม 
การฟนตัวของตลาดสหรัฐฯ ในครั้งนี้ยังมีความผันผวน ซึ่งยังตองจับตามอง
ตัวเลขเงินเฟอและอัตราการจางงาน โดยหากภาพเศรษฐกิจยังคงแข็งแกรงและ
เงินเฟอยังทรงตัวในระดับสูงอาจทำให FED ยังใชนโยบายการเงินที่เขมงวด
ตอเนื่อง ซึ่งอาจทำใหการฟนตัวของกลุมหุนเติบโตสูงยังคงมีความผันผวน

กองทนุเนนลงทนุในตราสารหนีไ้ทยในระดับไมเกนิรอยละ 90 และลงทุนในหุนไทยและ 
REITs รวมกนัประมาณรอยละ 10  ท้ังนีก้ารลงทุนในตราสารหน้ีไทยจะมุงเนนการลงทุน
ตรงในตราสารหนี้และหนวยลงทุนตราสารหนี้ท่ีมีผลตอบแทนท่ีดีกวาเงินฝากและ
มสีภาพคลองสูง โดยจะปรับสดัสวนใหเหมาะสมกบัสภาวะตลาดในแตละชวง สำหรับ
การลงทนุในตราสารทนุในประเทศ เนนการลงทนุในหุนท่ีม ีmarket cap ขนาดใหญ และ
มีสภาพคลองในการซื้อขายสูง ในสวนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย กองทรัสต
เพือ่การลงทนุในอสังหารมิทรัพย และกองทุนรวมโครงสรางพืน้ฐาน เนนลงทุนใน
หลกัทรพัยทีส่นิทรพัยอางอิงมคุีณภาพ มปีระวตักิารจายเงนิปนผลอยางตอเนือ่ง และ
คาดวาจะมีการเพิม่นำ้หนกักองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย, REITs และกองทุนรวม
โครงสรางพื้นฐาน เพื่อทำใหน้ำหนักการลงทุนในสินทรัพยเสี่ยงเพ่ิมขึ้นใกลเคียง
กับเกณฑมาตรฐาน


