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ร้อยละ -2.51 ในเดือนมีนาคม 2566

ผลการด าเนินงานกองทุนหลัก

ในเดือนมีนาคม กองทุน BGF Asian High yield bond

ปรับตัวลดลงร้อยละ -2.71 สุทธิหลังหักค่าธรรมเนียม

ปัจจัยต่อผลการด าเนินงาน
ปัจจัยลบหลักมาจากสัดส่วนการลงทุนมากกว่าตลาดโดยรวม

ในหมวดการเงิน, หมวดอสังหาฯ ของจีน รวมไปถึงสัดส่วน   

การลงทุนในฮ่องกง, ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม

มุมมองการลงทุน
กองทุนปรับสัดส่วนการลงทุนแบบระมัดระวังเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับบรรยากาศการลงทุน โดย

สัดส่วนการถือครองเงินสดปรับเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 4.8 และปรับลด Credit beta สู่ระดับ 0.88

รวมท้ังปรับลดสัดส่วนการลงทุนโดยรวมในหลายหมวดธุรกิจ

กองทุนรวมท่ีมีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

กองทุนนี้ลงทุนกระจกุตวัในตราสารท่ีมีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพ

คล่อง จึงมีความเสี่ยงท่ีผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจ านวนมาก

มีนาคม 2566

ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเส่ียง ก่อนตัดสินใจลงทุน 
กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมที่มีความเส่ียงสูงหรือซับซ้อน ผู้ลงทุนควรขอค าแนะน าเพิ่มเติมก่อนท าการลงทุน



ตลาดตราสารหนี้ high yield ของเอเชีย ปรับตัวลดลงร้อยละ -2.51 ในเดือนมีนาคม 2566 โดย

ผลตอบแทนร้อยละ -3.07 มาจากการปรับตัวลดลงของราคา และร้อยละ 0.55 มาจากกระแสเงินสดรับ

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยในตลาดตราสารหนี้ high yield ของเอเชียปรับตัวกว้างขึ้นในเดือนมีนาคม 

สาเหตุหลักมาจากความอ่อนแอของบรรยากาศการลงทุนในรอบเดือน

การปิดธนาคาร Silicon Valley Bank (SVB) รวมไปถึงปัญหาเกี่ยวกับ Credit Suisse (CS) สร้าง

ความตื่นตระหนกให้แก่ตลาดในเดือนมีนาคม ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองว่าผลกระทบโดยตรงต่อ

ธนาคารของภูมิภาคเอเชียอยู่ในระดับจ ากัด เนื่องจากมิได้มีความเกี่ยวข้องอย่างมีนัยส าคัญกับ SVB 

นอกจากนี้ธนาคารในภูมิภาคเอเชียต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเข้มงวดในด้านสภาพคล่อง และ

เสถียรภาพของเงินทุน ซึ่งส่วนใหญ่มิได้เผชิญกับการขาดทุนจ านวนมากจากการลงทุน โดยปัจจัย

สนับสนุนมาจากการบริหารจัดการสินทรัพย์และหนี้สินแบบระมัดระวัง เมื่อพิจารณาตามโครงสร้าง 

ธนาคารในภูมิภาคเอเชียมีเสถียรภาพของเงินลงทุนและมีสภาพคล่องเพียงพอ การปรับขึ้นอัตรา

ดอกเบี้ยในภูมิภาคเอเชียมีระดับความเร็วและความมีนัยส าคัญในระดับต ่ากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ

สหรัฐฯ ในด้านความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับปัญหาตราสารหนี้ AT1s ของ CS ตราสารหนี้ AT1 ในตลาด

เอเชียมีการปรับตัวลดลง ทว่าคาดการณ์ว่าจะยังคงปรับตัวเข้มแข็งกว่าในภูมิภาคยุโรป โดยธนาคาร

กลางฮ่องกง (HKMA) และธนาคารกลางสิงคโปร์ (MAS) ได้ออกมาสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนว่า

ธนาคารกลางยังคงให้ความส าคัญกับล าดับของสิทธิในการเรียกร้องตามปกติ

การประชุมสมัชชาประชาชนแห่งชาติ (NPC) และการประชุมสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีน 

(CPPCC) เสร็จส้ินลงในเดือนมีนาคม เป้าหมายการเติบโตของเศรษฐกิจในปี 2566 ถูกตั้งขึ้นในระดับ

ระมัดระวังที่ประมาณร้อยละ 5 ตามรายงานของรัฐบาล ทั้งนี้การประชุม NPC ได้เน้นย ้าถึงมุมมองด้าน

กฎระเบียบในภาคอสังหาริมทรัพย์ และแสดงถึงการด าเนินนโยบายสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดย

แนวทางการด าเนินนโยบายหลักเกี ่ยวข้องกับการสนับสนุนพัฒนาการอย่างมีเสถียรภาพของ                  

หมวดอสังหาริมทรัพย์, การสนับสนุนความเข้มแข็งของอุปสงค์ส าหรับผู้ซื ้อบ้านหลังแรก และ             

การสร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการก าหนดราคาที่ผู้ซื้อบ้านสามารถซื้อได้ นอกจากนี้ ทิศทางการ

ด าเนินนโยบายแสดงถึงมุมมองของทางการที่ยงัคงใหค้วามส าคัญกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างมี

เสถียรภาพ ตามที่ได้เกิดขึ้นในช่วง 2 - 3 เดือนที่ผ่านมา

แม้ว่าทางการจนีจะมแีนวทางสนับสนุนหมวดอสังหาริมทรัพย ์ทว่าอุตสาหกรรมยงัคงถูกปกคลุมด้วย

หลากหลายเหตุการณ์ซึ ่งสร้างความผันผวนต่อบรรยากาศการลงทุน บริษัทอสังหาฯแห่งหนึ่ง

ประกาศชะลอการจ่ายดอกเบี้ยซึ่งเป็นปัจจัยลบต่อตลาด ทว่าต่อมาบริษัทกลับมาประกาศการจ่าย

อัตราดอกเบี้ย ผู้จัดการกองทุนคงมุมมองว่าบริษัทมิได้เผชิญกับปัญหาด้านสภาพคล่องอย่างรุนแรง 

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยลบจากเหตุการณ์เฉพาะเจาะจงในลักษณะนี้ รวมไปถึงการรายงานผลก าไรสุทธิ

ส่วนใหญ่อยู่ในระดับอ่อนแอ แสดงให้เห็นว่าแนวทางการคัดเลือกตราสารลงทุนยังคงมีความส าคัญ

ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเส่ียง ก่อนตัดสินใจลงทุน 
กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมที่มีความเส่ียงสูงหรือซับซ้อน ผู้ลงทุนควรขอค าแนะน าเพิ่มเติมก่อนท าการลงทุน



ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเส่ียง ก่อนตัดสินใจลงทุน 
กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมที่มีความเส่ียงสูงหรือซับซ้อน ผู้ลงทุนควรขอค าแนะน าเพิ่มเติมก่อนท าการลงทุน

กองทุนปรับสัดส่วนการลงทุนแบบระมัดระวังเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับบรรยากาศการลงทุน โดยสัดส่วน 

การถือครองเงินสดปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.7 เป็นร้อยละ 4.8 และปรับลด Credit beta ซึ่งเป็น        

ตัวบ่งชี้ระดับการเปลี่ยนแปลงของพอร์ตตราสารหนี้เอกชนเมื่อเทียบกับดัชนีจาก 0.93 สู่ 0.88

รวมทั้งปรับลดสัดส่วนการลงทุนโดยรวมในหลายหมวดธุรกิจ

กองทุนเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในอนุพันธ์ป้องกันความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระหนี้ (CDS) จาก

มุมมองการลงทุนแบบระมัดระวัง และเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหมวดธุรกิจที่มีการปรับตัวตามวัฎจักร

การบริโภค, หมวดการเงินที่การประเมินมูลค่าไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐาน และการคัดเลือกการ

ลงทุนในหมวดสาธารณูปโภค

ในเด ือนม ีนาคม 2566 กองท ุน  BGF Asian High yield bond ปร ับต ัวลดลงร ้อยละ  -2 .7 1

สุทธิหลังหักค่าธรรมเนียม

สัดส่วนการลงทุนมากกว่าตลาดโดยรวมในหมวดการเงินปรับตัวอ่อนแอกว่าตลาดโดยรวม แรงกดดัน

มาจากข่าวสารในเชิงลบทั่วโลก นอกจากนี้หมวดอสังหาริมทรัพย์ของจีนปรับตัวลดลงเป็นปัจจัยลบต่อ

ผลการด าเนินงานของกองทุนเช่นกัน ในด้านสัดส่วนการลงทุนรายประเทศ สัดส่วนการลงทุนมากกว่า

ตลาดโดยรวมในตราสารหนี้ของฮ่องกง, ฟิลิปปินส์ และเวียดนามปรับตัวอ่อนแอกว่าตลาดโดยรวม

ในอีกด้านหนึ่ง การคัดเลือกการลงทุนแบบเชิงรุกเป็นปัจจัยบวกต่อผลการด าเนินงานของกองทุน โดย

ปัจจัยบวกมากที ่สุดมาจากสัดส่วนการลงทุนน้อยกว่าตลาดโดยรวมในตราสารหนี ้ high yield

หมวดอุตสาหกรรมของจีน และตราสารหนี ้ high yield ของอินเดีย เนื ่องจากความอ่อนแอของ

บรรยากาศการลงทุน และปัจจัยที่ลบเกิดขึ ้นเพียงครั้งเดียวของบางหลักทรัพย์ รวมทั ้งสัดส่วน             

ตราสารหนี้ของซาอุดิอาระเบียที่ปรับตัวเข้มแข็งกว่าตลาด แรงสนับสนุนมาจากการปรับเพิ่มอันดับ   

ความน่าเชื่อถือจาก A- เป็น A ในขณะที่ Moody’s ปรับเพิ่มมุมมองจากมีเสถียรภาพเป็นเชิงบวก ขณะที่

สัดส่วนการลงทุนน้อยกว่าตลาดโดยรวมในตราสารหนี้ high yield ของอินโดนีเซียเป็นปัจจัยบวกต่อ 

ผลการด าเนินงานของกองทุนเช่นกัน



ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเส่ียง ก่อนตัดสินใจลงทุน 
กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมที่มีความเส่ียงสูงหรือซับซ้อน ผู้ลงทุนควรขอค าแนะน าเพิ่มเติมก่อนท าการลงทุน

ตราสารหนี้ HY ของอินเดีย: การเติบโตทางเศรษฐกิจของอินเดียมีความเข้มแข็ง และได้รับผลกระทบ

อย่างจ ากัดโดยเปรียบเทียบจากปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์ และความเสี่ยงทางการเมืองภายในประเทศ 

นอกจากนี้คาดว่ากลุ่มพลังงานทดแทนจะได้รับปัจจัยบวกจากทิศทางการลงทุนที่ให้ความส าคัญกับ

สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG), ความสามารถในการสร้างรายได้, ความมุ่งมั่นจาก

ผู้สนับสนุนที่เกี่ยวข้อง และมุมมองเชิงบวกในด้านกฎระเบียบ 

ตราสารหนี้ HY ของอินโดนีเซีย: สภาพแวดล้อมทางมหภาคของอินโดนีเซียยังคงมีความยืดหยุ่น  

โดยเปรียบเทียบจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในระดับแข็งแกร่ง, แรงสนับสนุนส าหรับอุปสงค์ของตลาดที่

อยู่อาศัย และอัตราการติดเชื้อ COVID-19 ในระดับต ่า ผู้จัดการกองทุนคาดว่าหมวดอสังหาริมทรัพย์

จะได้รับแรงสนับสนุนจากอุปสงค์ในระดับดีและมีการฟื้นตัวของก าลังซื้อจากผู้บริโภค นอกจากนี้      

การด าเนินนโยบายและสภาพแวดล้อมของภาคธนาคารยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุน ในหมวด

สาธารณูปโภค ผู้จัดการกองทุนคัดเลือกหลักทรัพย์โดยพิจารณาจากประวัติการด าเนินงานในระดับดี 

เพื่อที่จะสามารถชดเชยความต้องการจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในอีกหลายปีข้างหน้า

ตราสารหนี้ด้อยสิทธิในหมวดการเงิน: สอดคล้องกับมุมมองเชิงระมัดระวังต่อตลาด ทว่าผู้จัดการ

กองทุนยังคงชื่นชอบในตราสารหนี้ด้อยสิทธิในหมวดการเงิน เนื่องจากตราสารเหล่านี้มีอัตรา

ผลตอบแทนในระดับดีและมีความเสี ่ยงต ่ากว่าตราสารหนี้ high yield หมวดการเงินของเอเชีย       

ส่วนใหญ่มีฐานเงินทุนในระดับดี และสามารถทนทานต่อความเสี ่ยงทางมหภาค ในภาพรวม                 

หมวดธนาคารของเอเชียได้ร ับประโยชน์จากการสนับสนุนของรัฐบาลอย่างแข็งแกร่ง และมี                   

สภาพคล่องภายในประเทศอย่างเพียงพอ

หมวดอสังหาริมทรัพย์ของจีน: กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนแบบเชิงรับเพื่อรองรับกับความเสี่ยงใน

ระยะส้ัน ทว่ายังคงเปิดโอกาสการลงทุนเมื่อตลาดมีเสถียรภาพ ด้วยการเน้นลงทุนในบริษัทผู้พัฒนา

อสังหาริมทรัพย์คุณภาพสูง ซึ่งจะปรับตัวเข้มแข็งกว่าตลาดเมื่อมีการฟื้นตัว โดยกองทุนใช้กลยุทธ์        

การลงทุนแบบผสมผสาน (barbell) ในหมวดอสังหาริมทรัพย์ของจีน ด้วยการมีสัดส่วนการลงทุน

เล็กน้อยในบริษัทที่มีฐานเงินทุนระดับต ่า ทว่ามีโอกาสของการปรับตัวเพิ ่มขึ ้นเป็นอย่างมาก           

หากว่าสามารถประสบความส าเร็จในการปรับโครงสร้างและอุตสาหกรรมมีการฟ้ืนตัว ผสมผสานกับ

สัดส่วนการลงทุนส่วนใหญ่ของกองทุนในบริษัทอสังหาริมทรัพย์คุณภาพสูงที่มีปัจจัยพ้ืนฐานเข้มแข็ง

ซึ่งคาดว่าจะสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง 

ตราสารหนี้นอกภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีน: ผู้จัดการกองทุนกระจายการลงทุนในตราสารหนี้

ภาคเอกชนอื่นๆ เช่น หมวดพลังงาน หมวดค้าปลีก และหมวดการแพทย์ 

ตราสารหนี้ของประเทศชายขอบ: ตราสารเหล่านี ้ได้รับประโยชน์จากการอ่อนค่าของสกุลเงิน

ดอลลาร์และการกลับมาเปิดเศรษฐกิจจีน ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองอย่างสมดุลมากขึ้นด้วยการให้

ความส าคัญต่อการคัดเลือกตราสารลงทุนเป็นรายประเทศ 



ค าเตอืน : ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลักษณะสนิค้า เง่ือนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมท่ีมีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ผู้ลงทุนควรขอค าแนะน าเพิ่มเติมก่อนท าการลงทุน

 กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปล่ียนทัง้จ านวน  ซึ่งอาจมีต้นทุนส าหรับการท าธุรกรรมป้องกัน

ความเสี่ยงดังกล่าว โดยท าให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น  กองทุนนี้

ลงทุนกระจุกตัวในตราสารทีม่ีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงิน

ลงทุนจ านวนมาก  กองทุนหลักมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต ่ากว่าที่สามารถลงทุน

ได้ (Non – investment grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ผู้ลงทุน

อาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้ช าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย  เอกสารฉบับนี้เป็นการแปลเป็นภาษาไทย

โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด (บริษัท) ซึ่งเป็นการแปลจากต้นฉบับของกองทุนหลัก

BGF Asian High Yield Bond Fund ณ มี.ค. 66 ในเนื้อหาเพียงบางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้ กองทุนหลักและบริษัทฯ 

ไม่รับรองความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหาทั้งหมด โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมด

โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

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

รายละเอียด กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนไฮยิลด์บอนด์-สะสมมูลค่า (KFAHYBON-A)

นโยบายการลงทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนไฮยิลด์บอนด์-สะสมมูลค่า จะน าเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

ต่างประเทศชื่อ BGF Asian High Yield Bond Fund, Class D2 USD (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบ

ปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนใน

ตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือต ่ากว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) หรือตรา

สารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ซึ่งออกโดยภาครัฐและองค์กรของรัฐ และ

บริษัทที่มีถิ่นฐานหรือมีการด าเนินธุรกิจหลักในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 ของ

ทรัพย์สินท้ังหมดของกองทุน

ระดับความเสี่ยงกองทุน ระดับ 6

นโยบายปอ้งกันความเส่ียง

อัตราแลกเปลี่ยน

ป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลีย่นเตม็จ านวน (ไม่น้อยกว่า 90% ของ

มูลค่าเงินลงทุนในตา่งประเทศ)

ดาวน์โหลด

สรุปสาระส าคัญของ

กองทุน

ดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวน
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