
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคัม (KF-INCOME)

กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม 

(KF-CINCOME)

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ 

JPMorgan Investment Funds –

Global Income Fund

ภาวะตลาด ตลาดหุ้นโลกยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง และเผชิญกับแรงเทขาย

อย่างรุนแรงในเดือนกันยายน ตลาดตกอยู่ภายใต้แรงกดดันจากการที่

ธนาคารกลางเน้นย ้าว่าการต่อสู่กับอัตราเงินเฟ้อจะได้รับความส าคัญเป็น

ล าดับแรก แม้ว่าจะมีความเสี ่ยงต่อมุมมองการเติบโตของเศรษฐกิจ         

ทางด้านตลาดตราสารหนี้ ผลตอบแทนของตลาดตราสารหนี้ปรับตัวลดลง

ในเดือนกันยายนจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย 

ปัจจัยบวก/ลบ ต่อผลการด าเนินงาน

ปัจจัยบวก: ไม่มี

ปัจจ ัยลบ : ส ัดส ่วนการลงท ุนในตราสารหน ี ้ท ี ่ ให ้ผลตอบแทนสูง               

(high yield) ของสหรัฐฯ ตลาดหุ ้นโลก และทร ัสต์เพ ื ่อการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์ (REITs)

มุมมอง
การลงทุน

ผู้จัดการกองทุนคาดว่ากิจกรรมทางเศรษฐกจิทั่วโลกจะยังคงปรับตวัลดลง

และความอ่อนแอจะด าเนินต่อไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ ่งจะเป็นแรงกดดัน

เพิ ่มเติมต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี ่ยง ทิศทางการปรับตัวของอัตรา        

เงินเฟ้อทั่วโลกและระดับอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูงไปอีกสักระยะ     

จะเป็นปัจจัยขับเคล่ือนหลักในตลาด

กันยายน 2565

ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต



ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต

ในเดือนกันยายน กองทุนปรับลดลงร้อยละ -6.22 ในขณะที่ดัชนีอ้างอิงปรับตัวลดลงร้อยละ -5.91

สัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นปรับตัวลดลงในเดือนกันยายน ปัจจัยลบหลักมาจากสัดส่วน         

การลงทุนมากกว่าดัชนีในตลาดหุ้นโลก 

สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ที่ปรบัตัวผันผวนต่ออัตราดอกเบี้ย เช่น REITs และหุ้นบุริมสิทธิ์ตกอยู่

ภายใต้แรงกดดัน เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูงและอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น 

สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์บุริมสิทธิ์ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวยังคงเป็นปัจจัยบวก เนื่องจาก

หลักทรัพย์เหล่านี้มีความผันผวนต่ออัตราดอกเบี้ยในระดับต ่ากว่าตลาดโดยรวม การเน้นลงทุนในหุ้น

ปันผลนับจากต้นปีถึงปัจจุบันเป็นปัจจัยบวกต่อผลการด าเนินงานของกองทุนในช่วงที่ผ่านมาเช่นกัน 

อย่างไรก็ตามในรอบหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาหุ้นปันผลปรับตัวในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นโดยรวม

สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี ้ high yield ของสหรัฐฯ เป็นปัจจัยลบมากที ่สุดต่อผลการ

ด าเนินงานของกองทุนในรอบเดือน กองทุนยังคงเน้นการลงทุนในตราสารหนี ้ high yield ที ่มี

คุณภาพสูงกว่า ซึ่งยังคงเป็นปัจจัยบวกต่อพอร์ตการลงทุน 

ผู้จัดการกองทุนคงสัดส่วนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุ 10 ปีเพื่อการกระจายความเสี่ยง 

ทว่าจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในรอบเดือนส่งผลให้สัดส่วนการลงทุนนี้เป็นปัจจัยลบ

ต่อผลการด าเนินงานของกองทุน สัดส่วนการลงทุนอื่นในตราสารหนี้ปรับตัวลดลงเป็นปัจจัยลบ

เล็กน้อยต่อผลการด าเนินงานของกองทุน

ผู้จัดการกองทุนคาดว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะปรับตัวลดลงสู่ระดับประมาณร้อยละ 3 ในช่วง              

ไตรมาส 3/2566 ทว่ายังคงเป็นระดับที่สูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลาง และความเสี่ยงของ         

อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง

การด าเนินนโยบายของประเทศพัฒนาแล้วขนาดใหญ่ยังคงไม่มีความเข้มงวดมากนัก ดังนั ้น           

เมื่อพิจารณาจากอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลาง ผู้จัดการ

กองทุนคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปีนี้ต่อเนื่องไปถึงต้นปี 2565



สอบถามข้อมลูเพิ่มเติมหรอืขอรบัหนงัสือชีช้วนได้ท่ี  บริษัทหลักทรพัยจ์ัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด
โทร 0 2657 5757 ธนาคารกรงุศรอียธุยา จ ากัด (มหาชน) /ผู้สนับสนุนการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน

ค าเตือน: ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

เอกสารฉบับนี้เป็นการแปลเป็นภาษาไทยโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด (บริษัท) ซึ่งเป็น

การแปลจากต้นฉบับของกองทุนรวมต่างประเทศ JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund 

ณ ก.ย. 65 ในเนื้อหาเพียงบางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้ กองทุนหลักและบริษัทฯไม่รับรองความถูกต้องและครบถ้วน

ของเนื้อหาทั้งหมด โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิเ์ปล่ียนแปลงขอ้มลูทั้งหมดโดยไม่จ าเปน็ต้องแจง้ให้ทราบล่วงหน้า 

 กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ้ที ่มีอันดับความน่าเชื ่อถือต ่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-

investment grade) หรือไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated bond) ผู้ลงทุนอาจมีความเส่ียงสูงขึ้น

จากการไม่ได้รับช าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย  กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจ

ของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจท าให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับก าไรจาก

อัตราแลกเปล่ียน/หรือได้รับเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

รายละเอียด
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคัม 

(KF-INCOME)

กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม 

(KF-CINCOME)

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ JPMorgan 

Investment Funds - Global Income Fund 

(Class A (mth) - USD (Hedged)) โดยเฉลี่ย

รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ JPMorgan 

Investment Funds - Global Income Fund 

(Class A (acc) – USD (Hedged)) โดยเฉลี่ย

รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV

ระดับความเส่ียง

กองทุน
ระดับ 5

นโยบายป้องกันความ

เส่ียงด้านอัตรา

แลกเปลี่ยน

ป้องกันความเส่ียงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยปกติกองทุนจะป้องกันความเส่ียง

จากอัตราแลกเปล่ียนเฉล่ียไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

การรับซ้ือคืนแบบ

อัตโนมัติ

ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยจะท าการรับซื้อคืนหน่วย

ลงทุนกองทุน KF-INCOME และสับเปล่ียนเข้า

กองทุน KFCASH-A โดยอัตโนมัติ

(ทั้งน้ี ขึ้นกับการจ่ายเงินปันผลของกองทุนหลัก

และดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน)

ไม่มีนโยบายการรับซื้อคืนแบบอัตโนมัติ

ดาวน์โหลด

สรุปสาระส าคัญของ

กองทุน

ดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวน


