
กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech 

(KFCLIMA)

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ

DWS Invest ESG Climate Tech, 

Class USD TFC 

ภาวะตลาด
ตลาดหุ้นโดยภาพรวมปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนมีนาคม โดย

แรงสนับสนุนมาจากความเข้มแข็งของหมวดเทคโนโลยี

ผลการด าเนินงานของกองทุนหลัก

กองทุนหลักปรับตัวอ่อนแอกว่าตลาดหุ ้นโดยรวม

เล็กน้อยในเดือนมีนาคม โดยการคัดเลือกหลักทรัพย์

ลงทุนรายตัวเป็นปัจจัยลบเล็กน้อยต่อผลการด าเนินงาน

พอร์ตการลงทุน
กองทุนปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกลุ ่มอาคาร และเพิ ่ม

ส ัดส ่วนการลงท ุน เพ ิ ่ม เต ิมในกล ุ ่มบร ิษ ัทก ๊าซส  าหร ับ

อุตสาหกรรม และกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน

มุมมองตลาด
ถึงแม้ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมทางมหภาคก าลังปรับตัวเพิ ่มขึ ้น ทว่าอุปสงค์ใน

อุตสาหกรรมพลังงานสะอาดก าลังม ีแนวโน ้มเพิ ่มข ึ ้น ท  าให ้การลงทุนที ่ เก ี ่ยวข ้องกับ                 

การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศมีโอกาสสร้างท้ังผลตอบแทนและเป้าหมายด้านความย่ังยืน

มีนาคม 2566

ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต



ดัชนี S&P 500 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 ในขณะที่ดัชนี NASDAQ ที่เน้นหุ้นเติบโตปรับตัวเข้มแข็งกว่า 

โดยคิดเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ทางด้านดัชนี MSCI Europe

ปรับตัวไม่เปลี่ยนแปลง ในขณะที่ดัชนี DAX ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 (สกุลเงินยูโร) โดยค่าเงินยูโร

ปรับตัวแข็งค่าร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐในรอบเดือน ในอีกด้านหนึ่ง ดัชนี Nikkei 225

ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 (สกุลเงินเยน) ในขณะที่ค่าเงินเยนปรับตัวไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเงินยูโร 

ตลาดหุ้นของประเทศตลาดเกิดใหม่ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 (สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ) แรงสนับสนุน

มาจากความเข้มแข็งของหมวดเทคโนโลยี ในขณะที่ดัชนี S&P Global Clean Energy ปรับตัวเพิ่มขึ้น

เกือบร้อยละ 3 (สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ)

ความพยายามของธนาคารกลางในการต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อที่ทรงตัวอยู่ในระดับสูงด้วยการปรับขึ้น

อัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วเริ่มเผยให้เห็นถึงผู้ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงในระบบการเงินเป็นรายแรก

ในช่วงกลางเดือนมีนาคม และสร้างความผันผวนในระดับสูงต่อตลาดหุ้น แรงกดดันเกิดขึ้นจากความ

กังวลเกี่ยวกับสภาพคล่องของธนาคาร Silicon Valley Bank ในสหรัฐฯ ส่งผลให้เกิดแรงเทขายหมวด

การเงินทั่วโลก และเกิดความล้มเหลวของธนาคารขนาดใหญ่ที่สุด 2 แห่งนับจากการเกิดวิกฤตการเงิน

ในปี 2551/52 อย่างไรก็ตามการเข้าซื้อกิจการของ Credit Suisse โดย UBS และการแทรกแซงของ

รัฐบาลสหรัฐฯด้วยการค ้าประกันเงินฝาก สามารถจ ากัดการขยายวงของความเสียหายในปัจจุบัน และ

เป็นปัจจัยสนับสนุนให้ตลาดหุ้นโดยรวมปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงส้ินเดือน

ในเดือนมีนาคม สหภาพยุโรป (EU) เผยแพร่รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผน Green Deal Industrial 

Plan รวมไปถึงเป้าหมายการมีสัดส่วนร้อยละ 40 ส าหรับการสร้างสรรค์เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการ

ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ภายในประเทศภายในปี 2573 นอกจากนี้ EU ยังประกาศ

เป้าหมายในด้านการเพ่ิมก าลังการผลิตส าหรับห่วงโซ่อุปทานของแร่ธาตุที่ส าคัญภายในประเทศ 

ในช่วงปลายเดือนมีนาคม รัฐบาลผสมของเยอรมนีเสนอให้มีแผนส าหรับการสร้างทางหลวงใหม่พร้อม

กับให้มีการติดตั้งแหล่งพลังงานหมุนเวียนควบคู่กันไป พรรคร่วมรัฐบาลยังเสนอให้มีการประเมิน

ทางเลือกการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตามทางหลวงที่มีอยู่แล้ว (autobahns) ในประเทศ 

ในขณะที่สหรัฐอเมริกาประกาศโครงการมูลค่า 6 พันล้านดอลลาร์เพื่อลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่

เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งปัจจุบันคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 1 ใน 4 ของการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ

ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต



ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต

กองทุนหลักปรับตัวอ่อนแอกว่าตลาดหุ้นโดยรวมเล็กน้อยในเดือนมีนาคม แม้ว่าการจัดสรรสัดส่วน

การลงทุนรายหมวดธุรกิจเป็นปัจจัยบวกต่อผลการด าเนินงานของกองทุนโดยเปรียบเทียบ แต่       

การคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนรายตัวเป็นปัจจัยลบเล็กน้อยต่อผลการด าเนินงานของกองทุน

การลงทุนรายอุตสาหกรรม: สัดส่วนการลงทุนน้อยกว่าตลาดโดยรวมในหมวดการเงิน และสัดส่วน

การลงทุนมากกว่าตลาดโดยรวมในหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)เป็นปัจจัยบวกต่อผลการ

ด าเนินงานของกองทุน ในทางตรงกันข้ามสัดส่วนการลงทุนมากกว่าตลาดโดยรวมในหมวด

อุตสาหกรรมและสัดส่วนการลงทุนน้อยกว่าตลาดโดยรวมในหมวดบริการส่ือสารเป็นปัจจัยลบ

การลงทุนรายภูมิภาค: สัดส่วนการลงทุนน้อยกว่าตลาดโดยรวมในภูมิภาคเอเชียเป็นปัจจัยบวก 

ในขณะที่สัดส่วนการลงทุนมากกว่าตลาดโดยรวมอย่างมีนัยส าคัญในตลาดหุ้นยุโรปเมื่อเปรียบเทียบ

กับตลาดหุ้นสหรัฐฯเป็นปัจจัยลบต่อผลการด าเนินงานของกองทุน ซึ่งนับเป็นการปรับตัวในทิศทาง

ตรงกันข้ามกับแนวโน้มที่เกิดขึ้นในช่วงหลายเดือนก่อน 

การคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุน : การคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนเป็นปัจจัยลบเล็กน้อยต่อ                 

ผลการด าเนินงานของกองทุน โดยเฉพาะอย่างยิ ่งในหมวดสาธารณูปโภคและหมวดเทคโนโลยี

สารสนเทศ อย่างไรก็ตามการคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมและหมวดการเงินเป็น

ปัจจัยบวกเมื่อพิจารณารายภูมิภาคการคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนในสหรัฐฯเป็นปัจจัยบวก

ธีมการลงทุน: การลงทุนในรูปแบบการป้องกันและฟื้นฟูภัยพิบัติ และกลุ่มผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าเป็น

ปัจจัยบวกต่อผลการด าเนินงานของกองทุน ในอีกด้านหนึ่ง กลุ่มยานยนต์ กลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน 

และกลุ่มอาหารแบบยั่งยืนเป็นปัจจัยลบต่อผลการด าเนินงานกองทุน

กองทุนสับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนในเดือนมีนาคม เนื่องจากความปั่นป่วนในหมวดธนาคาร 

อย่างไรก็ตามปัจจัยพื้นฐานของพอร์ตการลงทุนยังคงไม่เปลี่ยนแปลง โดยประมาณ 3 ใน 4 ของ

พอร์ตการลงทุนให้ความส าคัญกับธุรกิจที่สนับสนุนการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ

ภูมิอากาศ ส่วนที่เหลือเป็นการลงทุนในธุรกิจเพื่อการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพภูมิอากาศ



ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต

กองทุนปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มอาคาร เนื่องจากความอ่อนแอของตลาดที่อยู่อาศัย โดย

สับเปลี่ยนการลงทุนเข้าไปยังกลุ่มการป้องกันและฟื้นฟูภัยพิบัติ และในบริษัทผู้ให้บริการซอฟต์แวร์

ส าหรับการส่งข้อมูลที่ส าคัญในระหว่างสถานการณ์วิกฤติของสหรัฐ

กองทุนปรับเพิ ่มสัดส่วนการลงทุนเพิ ่มเติมในกลุ ่มบริษัทก๊าซส าหรับอุตสาหกรรม และกลุ่ม

เศรษฐกิจหมนุเวียน เช่น บริษัทผู้ผลิตกระดาษส าหรับบรรจภุัณฑข์องสหรัฐฯ ซึ่งได้รับได้รับประโยชน์

จากการเปลี่ยนรูปแบบการใช้จากพลาสติกไปเป็นบรรจุภัณฑ์แบบกระดาษ นอกจากนี้กองทุนเพิ่ม

สัดส่วนการลงทุนในบริษัทผู ้บริหารจัดการทรัพยากรในกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน และกลุ ่ม          

การบริหารจัดการน ้า

กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนประมาณครึ ่งหนึ่งในหมวดธุรกิจที่ปรับตัวตามรอบวัฏจักร เช่น 

หมวดอุตสาหกรรม และหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีสัดส่วนการลงทุนประมาณ 1 ใน 3 ใน

ธ ุรก ิจท ี ่ม ีล ักษณะเช ิงร ับมากกว ่า  เช ่น หมวดส ินค ้าปล ีกท ี ่จ  า เป ็นต ่อการด  ารงช ีว ิต 

หมวดสาธารณูปโภค หมวดการแพทย์ และหมวดอสังหาริมทรัพย์ 

ในด้านการจัดสรรสัดส่วนรายภูมิภาค กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในภูมิภาคยุโรปใกล้เคียงกับใน

ภูมิภาคอเมริกาเหนือ และมีการคัดเลือกการลงทุนในประเทศตลาดเกิดใหม่

หลังจากที่มีการปรับตัวอย่างผันผวนเป็นอย่างมากส าหรับหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีด้านพลังงานสะอาดใน

ปีที่ผ่านมา ผู้จัดการกองทุนคาดการณ์ว่าการปรับตัวในปี 2566 จะมีความผันผวนระดับใกล้เคียงกัน 

อย่างไรก็ตามข้อจ ากัดด้านกฎระเบียบจ านวนมาก ได้ถูกปรับแก้ไขในช่วงครึ่งหลังของปีที่แล้ว และห่วง

โซ่อุปทานก าลังปรับตัวเข้าสู่ระดับปกติอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยทิศทางของเทคโนโลยีพลังงานสะอาด

ก าลังเข้าสู่ช่วงการเติบโต

ถึงแม้ว่าความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมทางมหภาคและการด าเนินนโยบายการเงินก าลังปรับตัว

เพิ่มขึ้น ทว่าอุปสงค์ของผู้ผลิตในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดก าลังปรับตัวเพิ่มขึ้น รวมไปถึงพลังงาน

ทดแทนและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในด้านการขนส่ง , การใช้งานในอาคาร และใน

ภาคอุตสาหกรรม โดยอุตสาหกรรมเหล่านี ้ได้รับประโยชน์เป็นอย่างมากจากกฎหมาย Inflation 

Reduction Act และมียอดค าสั่งซื้อล่วงหน้าอยู่ในระดับสูงที่สุดตามสถิติ ทั้งนี้ มาตรการกระตุ้นของ

สหรัฐฯ จะช่วยให้อุตสาหกรรมภายในประเทศเร่งตัวขึ ้นตามพัฒนาการของภูมิภาคยุโรปในด้าน

พลังงานสะอาด ทั้งในด้านการสร้างห่วงโซ่คุณค่าภายในประเทศ, การจ้างงานใหม่ และการสนับสนุน

การเติบโตของเศรษฐกิจสีเขียว



อุปสงค์ในยุโรปจะยังคงมีความเข้มแข็งเช่นกัน แรงขับเคลื่อนมาจากโครงการ RePowerEU ที่เริ่มต้น

ขึ้นในปี 2565 และความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากของภาคครัวเรือนและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ใน

การบริโภคพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมไปถึงความต้องการพึ่งพาตนเองในด้านพลังงาน

ของยุโรป ปัจจัยเหล่านี้สามารถตอบสนองได้โดยพลังงานทดแทน ซึ่งยังคงเป็นแหล่งพลังงานที่มีราคา

ถูกที่สุดในปี 2566 เนื่องจากการปรับตัวเข้าสู่ระดับปกติของห่วงโซ่อุปทาน, ต้นทุนสินค้าโภคภัณฑ์และ

ค่าขนส่ง นอกจากนี้องค์การพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) คาดการณ์ว่า มีความจ าเป็นส าหรับการ

ลงทุนในด้านพลังงานสะอาดและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า 3 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ต่อปีก่อนช่วงกลางคริสต์ทศวรรษที่ 2020s ซึ่งคิดเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นเท่าตัวจากระดับในปี 2565

ดังนั้นนักลงทุนที่มีมุมมองว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมิใช่รูปแบบของการลงทุนตาม

กระแสเพียงชั่วคราว ทว่าเป็นโอกาสของการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอีกหลายรุ่นและก าลังมองหาการขยาย

การลงทุน การลงทุนในด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนี้จึงมีศักยภาพที่จะแสดงให้เห็นว่า

นักลงทุนสามารถสร้างผลตอบแทนและสร้างเป้าหมายด้านความยั่งยืนไปในทิศทางเดียวกันผ่าน

กองทุนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้

รายละเอียด กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech (KFCLIMA)

นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ DWS Invest ESG Climate Tech, Class USD 

TFC (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ระดับความเสี่ยง ระดับ 6 

นโยบายปอ้งกันความเสี่ยง

อัตราแลกเปลี่ยน

ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่นตามดุลยพนิิจของผู้จัดการกองทุน 

โดยปกติกองทุนจะป้องกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นเฉลีย่ร้อยละ 90 ของมูลคา่เงินลงทุนใน

ต่างประเทศ

ดาวน์โหลด

สรุปสาระส าคัญของ

กองทุน

หน่วยลงทุนชนิด

สะสมมูลคา่

หน่วยลงทุนชนิด

ผู้ลงทุนสถาบัน

ดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวน

ค าเตือน : ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจ

ลงทุน ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

 เอกสารฉบับนี้เป็นการแปลเป็นภาษาไทยโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด (บริษัท) ซึ่งเป็น

การแปลจากต้นฉบับของกองทุนรวมต่างประเทศ DWS Invest ESG Climate Tech, Class USD TFC ณ 

มี.ค. 66 ในเนื้อหาเพียงบางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้ กองทุนหลักและบริษัทฯ ไม่รับรองความถูกต้องและครบถ้วนของ

เนื้อหาทั้งหมด   กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมี

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน  ซึ่งอาจท าให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับ

เงินคืนต ่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้  กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต ่ากว่าอันดับที่

สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) หรือไม่มีการจดัอนัดับความน่าเชื่อถือ (unrated bond) ผู้ลงทุน

อาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้รับช าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย  เอกสารฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อเผยแพร่ทั่วไป 

โดยจัดท าขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูล แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง 

ความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดย

ไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

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


