
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่น

(KFCORE)

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ 

BGF ESG Multi-Asset Fund 

(Class I2 Hedged USD)

ภาวะตลาด
ราคาสินทรัพย์ส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนมีนาคม โดย

ตลาดหุ้นเป็นสินทรัพย์ท่ีปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุด

ผลการด าเนินงานกองทุนหลัก
กองทุน BGF ESG Multi-Asset Fund ปรับตัวเพิ่มขึ ้น   

ในรอบเดือน 

ปัจจัยต่อผลการด าเนินงาน
สัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ ้นของประเทศพัฒนาแล้วและ 

การคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนในหมวดเทคโนโลยี เป็นปัจจัย

บวกหลักต่อผลการด าเนินงาน

มุมมองการลงทุน
กองทุนยังคงเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์คุณภาพสูง โดยเน้นการลงทุนในตราสารหนี้ที ่มี

โครงสร้างของเงินทุนในระดับสูงกว่า และเน้นการลงทุนในหุ้นเติบโตที่มีคุณภาพสูง ซึ่งจะสามารถ

ทนทานได้ดีในสภาพแวดล้อมท่ีมีความตึงตัวเพ่ิมขึ้น 

มีนาคม 2566

ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเส่ียง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ทั้งน้ี ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 



หลังจากทีต่ลาดหุ้นเริ่มต้นไตรมาสด้วยการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ทว่ากลับปรับตัวลดลงใน

เดือนกุมภาพันธ์ แรงกดดันมาจากข้อมูลอัตราเงินเฟ้อในระดับสูงกว่าที่คาดไว้ ส่งผลให้นักลงทุน

ค านวณการปรับนโยบายการเงินให้มีความเข้มงวดมากขึ้นและการปรับอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงขึ้น

เข้าไปในราคา นอกจากนี้ความอ่อนแอเพิ่มเติมต่อเศรษฐกิจในเดือนมีนาคมมาจากผลของการปรับ

ขึ้นอัตราดอกเบี้ย และธนาคารระดับภูมิภาคของสหรัฐฯจ านวนหนึ่งเผชิญกับปัญหาการถอนเงิน

อย่างตื่นตระหนก นอกจากนี้ บรรยากาศการลงทุนปรับตัวย ่าแย่ลงต่อเนื่องหลังจากที่ Credit

Suisse ถูกบังคับให้ขายกิจการ อย่างไรก็ตามความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบในวงกว้างบรรเทาลง 

และเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ราคาสินทรัพย์ส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในรอบเดือน

ตลาดหุ้นเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ปรับตัวเข้มแข็งที่สุดในรอบเดือน แรงขับเคลื่อนมาจากความเข้มแข็ง

ของเศรษฐกิจที่ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง, การรายงานผลก าไรสุทธิในเชิงบวก และแรงส่งของตลาด

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดหุ ้นยุโรปที่ปรับตัวเข้มแข็งกว่าตลาดหุ ้นสหรัฐฯ หุ ้นขนาดใหญ่ใน          

หมวดเทคโนโลยีของสหรัฐฯปรับตัวดี ในขณะที่ความผันผวนอย่างรุนแรงในหมวดธนาคารส่งผลให้

หมวดการเงินปรับตัวอ่อนแอกว่าตลาดโดยรวม

ตลาดหุ้นของประเทศตลาดเกิดใหม่โดยรวมปรับเพิ่มขึ้น ทว่ายังคงอ่อนแอกว่าตลาดหุ้นของประเทศ

พัฒนาแล้ว ทั้งนี้แต่ละตลาดในภูมิภาคมีการปรับตัวที่แตกต่างกันอย่างมาก โดยตลาดหุ้นเอเชีย

ปรับตัวเข้มแข็งกว่าตลาดหุ้นลาตินอเมริกา

ผลการด าเนินงานของตลาดตราสารหนี้ปรับตัวอย่างผสมผสาน ตลาดตราสารหนี้ปรับตัวลดลง

ในช่วงกลางไตรมาส ในขณะที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างเข้มแข็งในช่วงต้นและช่วงปลายไตรมาส พันธบัตร

รัฐบาลสหรัฐฯระยะสั้นปรับตัวเข้มแข็งในเดือนมีนาคม โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล                

อายุ 2 ปี สะท้อนถึงการปรับคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยอย่างมีนัยส าคัญ

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวอย่างผสมผสานในรอบไตรมาส โดยสินค้าโภคภัณฑ์บางประเภท

โดยเฉพาะอย่างยิง่ทองค าซึง่นกัลงทุนมีมมุมองว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยปรับตัวเข้มแข็งในช่วงเวลา

ที่ตลาดปรับตัวอย่างผันผวน ในขณะที่ราคาน ้ามันปรับตัวลดลง แรงกดดันมาจากอุปสงค์ในระดับ

อ่อนแอกว่าที่คาดไว้จากจีน รวมไปถึงก าลังการผลิตส่วนเกินจากกลุ่มประเทศผู้ผลิตน ้ามัน OPEC+

หลังจากที่ค่าเงินดอลลาร์ปรับตัวเพิ่มขึ้นตลอดทั้งปี 2565 ก็ได้กลับทิศปรับตัวอ่อนแอในช่วงต้น  

ไตรมาส และปรับตัวลดลงในเดือนมกราคม ก่อนที่จะฟ้ืนตัวขึ้นในเดอืนกุมภาพันธ ์เนื่องจากนักลงทุน

คาดการณก์ารปรับขึน้อตัราดอกเบ้ียเพิ่มเตมิ อย่างไรก็ตาม ค่าเงินดอลลาร์ปรับตัวลดลงในช่วงส้ิน

ไตรมาส เนื่องจากปัญหาในหมวดธนาคารส่งผลให้นักลงทุนคาดการณ์ว่า อาจมีการปรับขึ้นอัตรา

ดอกเบี้ยเพ่ิมเติมไม่มากนัก

ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเส่ียง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ทั้งน้ี ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 



กองทุน BGF ESG Multi-Asset Fund ปรับตัวเพิ ่มขึ ้นในเดือนมีนาคม การเน้นลงทุนในหุ้นและ               

ตราสารหนี้ที่มีคุณภาพสูงเป็นปัจจัยสนับสนุนผลการด าเนินงานของกองทุน เมื่อพิจารณาจาก 

ความอ่อนแอของกลุ่มธนาคารระดับภูมิภาคในสหรัฐฯ และปัญหาของ Credit Suisse ในยุโรป การมี

สัดส่วนการลงทุนอย่างจ ากัดในหลักทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบเป็นปัจจัยบวกช่วยลดผลกระทบจาก

ความอ่อนแอของหมวดการเงินในช่วงปลายเดือน

สัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นของประเทศพัฒนาแล้วเป็นปัจจัยบวกหลักต่อผลการด าเนินงาน        

ตามด้วยสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้, การถือครองเงินสด และการถือครองสกุลเงินต่างประเทศ 

เป็นปัจจัยบวกเพิ่มเติม ขณะที่สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกเป็นปัจจัยลบหลัก และสัดส่วน

การลงทุนในตลาดหุ้นของประเทศตลาดเกิดใหม่เป็นปัจจัยลบเล็กน้อย

การลงทุนในตลาดหุ้น: 

พอร์ตการลงทุนในตลาดหุ้นที่เน้นลงทุนในหุ้นคุณภาพสูงและการเติบโตเป็นปัจจัยบวกหลักน าโดย    

กลย ุทธ ์การลงทุนในกลุ ่ม BlackRock Systematic Active Equity ESG และ Developed

Market Brighter Futures Portfolio ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยบวก โดยกองทุนขายสัดส่วน

การลงทุนใน First Republic Bank อย่างรวดเร็วก่อนที่ราคาหุ้นจะปรับตัวผันผวนอย่างรุนแรง 

นอกจากนี้ สัดส่วนการลงทุนในกลยุทธ์การลงทุน Global Brands Basket ยังคงได้รับประโยชน์

จากการใช้จ่ายของผู้บริโภคทั่วโลกและการกลับมาเปิดเศรษฐกิจจีน

การคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนในหมวดเทคโนโลยีเป็นปัจจัยบวกหลักเพิ่มเติม สัดส่วนการลงทุนใน 

กลยุทธ์การลงทุน US Enterprise Technology Basket และสัดส่วนการขายชอร์ตในกลุ่มบริษัท

เทคโนโลยีที่ยังไม่มีผลก าไร ช่วยให้กองทุนได้รับประโยชน์จากการปรับตัวอย่างผันผวนในหมวด

เทคโนโลยี ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนยังคงเน้นการลงทุนในบริษัทคุณภาพสูงซึ่งสามารถทนทานต่อ

สภาพแวดล้อมที่มีความตึงตัวเพ่ิมขึ้น

ในทางตรงกันข้ามสัดส่วนการลงทุนที่มีการปรับตัวผันผวนตามรอบวัฏจักรสูงกว่าในกลยุทธ์

การลงทุนกลุ่ม Low Carbon Transition Agriculture Basket และ Biodiversity and Natural 

Capital Basket ปรับตัวลดลงในรอบเดือน

การลงทุนในตราสารหนี้: สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ IG ที่มีคุณภาพสูง และพันธบัตรรัฐบาล

ของประเทศพัฒนาแล้วได้รับประโยชน์จากทิศทางการลงทุนแบบเชิงรับของนักลงทุน นอกจากนี้การ

คัดเลือกตราสารคุณภาพสูงส าหรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้เป็นปัจจัยสนับสนุนให้กองทุน

ได้รับผลกระทบอย่างจ ากัดจากตราสารหนีก้ลุ่มธนาคารที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ซึ่งกองทุนไม่มี

สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ AT1

การลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก: สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกปรับตัวอย่างผสมผสาน 

สัดส่วนการลงทุนในกลุ่มพลังงานสะอาดหลายแห่งปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยบวกอย่างแข็งแกร่ง และ

ช่วยชดเชยปัจจัยลบจากสัดส่วนการลงทุนในกลุ่ม Life Sciences ซึ่งปรับตัวอ่อนแอเนื ่องจาก         

แรงขับเคลื่อนเชิงเทคนิคที่เกิดขึ้นแบบเฉพาะเจาะจง ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองเชิงบวกส าหรับการ

ลงทุนในระยะยาวในกลุ่มสินทรัพย์ทางเลือกจากคุณสมบัติของการกระจายความเสี่ยงให้แก่กองทุน

ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเส่ียง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ทั้งน้ี ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 



ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเส่ียง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ทั้งน้ี ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

ผู้จัดการกองทุนบริหารจัดการความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนให้อยู่ในระดับปานกลาง ด้วยการ

กระจายความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างโอกาสของการลงทุนในช่วงเวลาที่ตลาดปรับตัว

อย่างผันผวน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเดือนมีนาคมเป็นปัจจัยสนับสนุนความเชื่อมั่นของผู้จัดการ

กองทุน โดยกองทุนมีสัดส่วนการลงทุนอย่างจ ากัดในธนาคารระดับภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบโดยตรง

จากความป่ันป่วนที่เกิดขึ้นรวมไปถึงตราสารหนี้ AT1

กองทุนบริหารอายเุฉล่ียของตราสารหนี้ในพอร์ตแบบเชงิรุกจากความผันผวนของอตัราดอกเบี้ย โดย

หลังจากที่อัตราผลตอบแทนปรับตัวลดลงอย่างมีนัยส าคัญในเดือนมีนาคม กองทุนได้ขายท าก าไร

บางส่วนและท าการปรับอายุเฉลี่ยของตราสารในพอร์ตการลงทุน ผู้จัดการกองทุนเชื่อว่าธนาคาร

กลางจะยังคงให้ความส าคัญกับการปรับอัตราเงินเฟ้อกลับสู่กรอบเป้าหมาย และยังคงทิศทางการ

ปรับขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยต่อเนื ่อง ทั ้งนี ้อายุเฉลี่ยของตราสารเป็นเครื ่องมือกระจายความเสี่ยง                

อย่างมีประสิทธิภาพในพอร์ตการลงทุน ดังนั้นผู้จัดการกองทุนใช้โอกาสในการปรับพอร์ตการลงทุน

เชิงแทกติก และให้ความระมัดระวังต่อความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

ผู้จัดการกองทุนต้องการเห็นตลาดที่มีเสถียรภาพมากขึ้นก่อนที่จะเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์

เสี่ยงอย่างมีนัยส าคัญ การกระจายความเสี่ยงและการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนเชิงแทกติกยังคงเป็น

กลยุทธ์หลักส าหรับการลงทุน โดยกองทุนเพิ่มการป้องกันความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนด้วยการ

เข้าลงทุนใน put options ของดัชนตีลาดหุน้และสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ดัชนี VIX รวมทั้งเพ่ิมสัดส่วน

การลงทุนในทองค าในช่วงปลายไตรมาสเพื่อการกระจายความเสี่ยงเพิ่มเติมจากคุณสมบัติของการ

เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยในช่วงเวลาที่ตลาดปรับตัวอย่างผันผวน

กองทุนยังคงเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์คุณภาพสูง และเชื่อว่าการคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนจะเป็น

ปัจจัยส าคัญส าหรับทั้งการลงทุนในตลาดหุ้นและตลาดตราสารหนี้ เนื่องจากบริษัทที่มีงบดุลเข้มแข็ง

กว่าจะสามารถทนทานได้ดีกว่าในสภาพแวดล้อมที่มีความตึงตัวเพิ่มขึ้น ดังนั้นกองทุนเน้นการลงทุน

ในตราสารหนี้ที่มีโครงสร้างของเงินทุนในระดับสูงกว่า และเน้นการลงทุนในหุ้นเติบโตที่มีคุณภาพสูง



ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเส่ียง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ทั้งน้ี ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

ตลาดเริ ่มมีการถกเถียงถึงความสามารถของธนาคารกลางในการสร้างความสมดุลระหว่าง         

การควบคุมอตัราเงนิเฟอ้ และการเติบโตของเศรษฐกิจ โดยความผันผวนในหมวดธนาคารแสดงให้เห็น

ถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจหลังจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้นักลงทุนเข้า

ลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัย และมีการปรับคาดการณ์ทิศทางอัตราดอกเบี้ยอย่างมีนัยส าคัญ 

การตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่องในเดือนมีนาคมเป็นหลักฐานของความแตกต่างในการ

ด าเนินนโยบายเพื่อรับมือกับเสถียรภาพทางการเงิน และการปรับลดอัตราเงินเฟ้อ ผู้จัดการกองทุน           

คาดว่าความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยจะยังคงอยู่ในระดับสูง แม้ว่าจะมีความเป็นไปได้ในระดับต ่าที่

เหตุการณ์ในช่วงที่ผ่านมาจะส่งผลให้เกิดวิกฤตรุนแรงในภาคธนาคารและท าให้เกิดการปรับลดอัตรา

ดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วเพื่อสนับสนุนระบบธนาคารและเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งหากว่าวิกฤติไม่ขยายวง

ออกไปและธนาคารกลางกลับไปให้ความส าคัญต่ออัตราเงินเฟ้อและมุมมองของการเติบโต จึงมีความ

เป็นไปได้ที่อัตราดอกเบี้ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเพ่ือต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อที่ทรงตัวอยู่ในระดับสูง

ตลาดเกิดใหม่มีโอกาสในการลงทุน เนื่องจากปัจจัยสนับสนุนจากทิศทางการด าเนินนโยบายโดยรวม

ที่มีความเข้มงวดลดลง โดยมีแรงส่งของการกลับมาเปิดเศรษฐกิจจีน, การเติบโตของผลก าไรสุทธิ 

และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์เปน็แรงขบัเคล่ือนส าคญั อย่างไรก็ตามมีความเปน็ไปได้ทีอุ่ปสงค์

ส าหรับการส่งออกจะปรับตัวลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจีน เนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก 

ผู้จัดการกองทุนก าลังติดตามพัฒนาการอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะหาโอกาสของการเข้าลงทุน

คาดว่าความผันผวนในตลาดพลังงานจะด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง ในระยะสั้นอาจมีแรงขับเคลื่อนจาก

ปัจจัยด้านอุปสงค์และอุปทานหลายประการ รวมไปถึงการคาดการณ์แรงส่งจากการเติบโตของ

เศรษฐกิจ และประเด็นทางภูมิรัฐศาสตร์ เช่นการปรับลดก าลังการผลิตของกลุ่มประเทศผู้ผลิตน ้ามัน 

OPEC+ อย่างที่มิได้คาดไว้ การเปลี่ยนแปลงไปสู่การปรับลดคาร์บอนในระยะยาว ซึ่งต้องการวิธีการ

บริหารจัดการอย่างระมัดระวังเพื่อสร้างสมดุลระหว่างความเสี่ยงและโอกาสของการลงทุน

ผู้จัดการกองทุนเชื ่อว่าการลงทุนเชิงรุกและการติดตามพอร์ตการลงทุนอย่างต่อเนื่องยังคงมี

ความส าคัญและเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในช่วงเวลาที่มีความไม่แน่นอน ความผันผวนในตลาดที่

ด าเนินไปอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีความจ าเป็นในการปรับพอร์ตการลงทุนบ่อยครั้งขึ้น โดยพิจารณา

จากทั้งมุมมองความเสี่ยงที่ยอมรับได้และระดับราคาว่าได้สะท้อนความเสียหายทางเศรษฐกิจไป

เท่าใด นอกจากนี้ยังมีความจ าเป็นในการมีมุมมองที่มีความละเอียดมากขึ้น โดยให้ความส าคัญกับ

รายละเอียดของแต่ละอุตสาหกรรม, ภูมิภาค และกลุ่มสินทรัพย์ มากกว่าการพิจารณาจากภาพรวม 

กองทุนเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์คุณภาพสูง เนื่องจากบริษัทซึ่งมีงบดุลเข้มแข็งมีความทนทานต่อ

สภาพแวดล้อมทางการเงินที่มีความตึงตัวมากขึ้น และยังคงความเชื่อมั่นอย่างแข็งแกร่งต่อการให้

ความส าคัญกับ ESG ซึ่งผู้จัดการกองทุนคาดว่าแนวทางการลงทุนนี้จะได้รับแรงสนับสนุนจากวิกฤติ

ในช่วงที่ผ่านมาและการให้ความส าคัญต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง 



ค าเตือน : ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ทั้งนี้ ผลการด าเนนิงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต ๏ กองทุน

รวมนี้อาจมีการลงทนุในตราสารหนี้ทีม่ีอนัดับความน่าเชือ่ถือต ่ากว่าอนัดับทีส่ามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการ

จัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้รับช าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย ๏ เอกสาร

ฉบับนี้เป็นการแปลเป็นภาษาไทยโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด (บริษัท) ซึ่งเป็นการแปล

จากต้นฉบับของ BlackRock ณ มี.ค. 66 ในเนื้อหาเพียงบางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้ กองทุนหลักและบริษัทฯ มิอาจ

รับรองความถูกต้อง ความน่าเชื ่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูลทั ้งหมด โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์

เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ๏ กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตรา

แลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  ซึ่งอาจท าให้ผู้ลงทุน

ขาดทุนหรือได้รับก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน/หรือได้รับเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ 

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

รายละเอียด กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคช่ัน (KFCORE)

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยใน

รอบปีบัญชีไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ชื่อ BGF 

ESG Multi-Asset Fund, Class I2 Hedged USD (“กองทุนหลัก”) ซึ่งมีนโยบาย

กระจายการลงทุนเพื ่อให้ได้ผลตอบแทนโดยรวมจากการลงทุนสูงสุด ตาม

หลักการลงทุนที่ค านึงถึงปัจจัยด้านความยั่งยืนที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

(Environmental) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) หรือ “ESG” 

โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ที่เปลี่ยนมือได้ (ซึ่งอาจรวมถึง

ตราสารหนี้ที่เปลี่ยนมือได้ที่ให้ผลตอบแทนสูง (High Yield)) หน่วยลงทุนของ

กองทุนรวม เงินสด เงินฝาก และตราสารตลาดเงินของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

ระดับความเสี่ยงกองทุน ระดับ 5

นโยบายป้องกันความ
เสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 

ดาวน์โหลด

สรุปสาระส าคัญของ

กองทุน

ดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวน
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