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ภาวะตลาด
ตลาดหุ้นโลกกลับมาปรับตัวลดลงในเดือนสิงหาคม จาก

ความแน่วแน่ของธนาคารกลางส่วนใหญ่ในการปรับขึ้น

อัตราดอกเบี ้ยและการต่อสู ้ก ับอัตราเงินเฟ้อ แม้ว่า         

จะมีสัญญาณของการชะลอตัวเศรษฐกิจโลก

ผลการด าเนินงานกองทุนหลัก
ในเดือนสิงหาคม กองทุนหลักปรับตัวลดลงร้อยละ -4.04

ในขณะท่ีดัชนีอ้างอิงปรับตัวลดลงร้อยละ -4.18

ปัจจัยต่อผลการด าเนินงาน
การมีสัดส่วนการลงทุนมากกว่าตลาดโดยรวมในหมวด

สินค้าปลีกท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตเป็นปัจจัยบวก ทว่าการ

คัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนและการจัดสรรสัดส่วนการลงทุน

รายหมวดธุรกิจเป็นปัจจัยลบ

มุมมองการลงทุน
ปัจจัยลบต่างๆท่ีเกิดขึ้นในปี 2565 ส่งผลให้ตลาดปรับตัวลดลง เพื่อตอบสนองต่อสภาวะท่ีเกิดขึ้น 

ผู้จัดการกองทุนจึงเน้นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที ่มีคุณภาพสูงในหมวดธุรกิจเชิงรับ ที ่มี                 

ความผันผวนของผลก าไรสุทธิต ่า และมีอ านาจในการก าหนดราคา ซึ่งจะเป็นแรงสนับสนุนให้         

ผลก าไรสุทธิปรับตัวดีกว่าตลาดโดยรวมในอนาคต

สิงหาคม 2565

ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต



ตลาดหุ้นโลกกลับมาปรับตัวลดลงในเดือนสิงหาคม หลังจากที่บรรยากาศการลงทุนฟื้นตัวขึ้นใน

เดือนกรกฎาคม ความแน่วแน่ของธนาคารกลางส่วนใหญ่ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและการต่อสู้

กับอัตราเงินเฟ้อ แม้ว่าจะมีสัญญาณของการชะลอตัวเศรษฐกิจโลก

ดัชนี MSCI World ปรับตัวลดลงร้อยละ -4.2 ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากนักลงทุนยังคง

เข้าลงทุนในเงินดอลลาร์สหรัฐ หากนับจากต้นปีจนถึงปัจจุบันดัชนีปรับตัวลดลงร้อยละ -18

การปรับตัวของตลาดรายภูมิภาคเป็นไปอย่างผสมผสาน ตลาดหุ้นสหรัฐฯ และตลาดหุ้นฮ่องกง 

ปรับตัวในทิศทางเดียวกับดัชนีโดยรวม ในขณะที่ตลาดหุ้นสิงคโปร์ , ตลาดหุ้นญี่ปุ่น และตลาดหุ้น

ออสเตรเลีย ปรับตัวเข้มแข็งกว่า 

ในภูมิภาคยุโรป ตลาดหุ้นฝรั่งเศส และเยอรมนี ปรับตัวอ่อนแอกว่าตลาดโดยรวม ในขณะที่ตลาดหุ้น

อิตาลีปรับตัวใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง

เมื่อพิจารณารายหมวดธรุกิจ แรงกดดันจากการผลิตกา๊ซที่ด าเนินไปอย่างต่อเนือ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในยุโรป เป็นปัจจัยสนับสนุนให้หมวดพลังงานปรับตัวเพิ่มขึ้น ในขณะที่หมวดธุรกิจอื่นทั้งหมดปรับตัว

ลดลง โดยหมวดสินค้าปลีกที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต หมวดการเงิน และหมวดวัตถุดิบ ปรับตัว

เข้มแข็งกว่าดัชนีเล็กน้อย 

หมวดธุรกิจของหุ้นเติบโต เช่นหมวดสินค้าปลีกฟุ่มเฟือย และหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับตัว

อ่อนแอกว่าตลาดโดยรวม ในช่วงเวลาที่ตลาดปรับตัวลดลง หมวดการแพทย์ซึ่งโดยปกติแล้วเป็น

หมวดธุรกิจเชิงรับและเป็นหมวดธุรกิจหลักในพอร์ตของกองทุนปรับตัวอ่อนแอและ ปิดสิ้นเดือน        

ในระดับต ่า 

ในเดือนสิงหาคม ผลการด าเนินงานของกองทุนหลักปรับตัวลดลงร้อยละ -4.04 (สุทธิหลังหัก

ค่าธรรมเนียม) ในขณะที่ดัชนีอ้างอิงปรับตัวลดลงร้อยละ -4.2

เมื่อพิจารณานับจากต้นปีถึงปัจจุบัน ผลการด าเนินงานของกองทุนปรับตัวลดลงร้อยละ -16.70          

คิดเป็นการปรับตัวเข้มแข็งกว่าดัชนีอ้างอิงที่ปรับตัวลดลงร้อยละ -18

ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต



การคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนและการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนรายหมวดธุรกิจเป็นปัจจัยลบ        

ต่อผลการด าเนินงานของกองทุน การคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมและ         

หมวดสินค้าปลีกที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตปรับตัวอ่อนแอ ในขณะที่ปัจจัยบวกจากการมีสัดส่วน      

การลงทุนมากกว่าตลาดโดยรวมในหมวดสินค้าปลีกที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต ถูกชดเชยในระดับ   

สูงกว่าด้วยปัจจัยลบจากการไม่มีสัดส่วนลงทุนในหมวดพลังงานและปัจจัยลบอื่น

หลักทรัพย์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยบวกมากที่สุดต่อผลการด าเนินงานของกองทุนในรูป absolute 

ได ้แก ่  Becton Dickinson (ร ้อยละ 0.26), Broadridge Financial (ร ้อยละ 0.08)  และ ADP                 

(ร้อยละ 0.02) หลักทรัพย์ที่ปรับตัวลดลงเป็นปัจจัยลบมากที่สุดต่อผลการด าเนินงานของกองทุน   

ในรูป absolute ได้แก่ Microsoft (ร้อยละ -0.60) Danaher (ร้อยละ -0.42) และ Thermo Fisher 

(ร้อยละ -0.42) 

ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต

การปรับตัวลดลงของตลาด, การปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟ้อ, โรคระบาด, 

สงคราม, การปรับตัวลดลงของโลกาภิวัตน์, ความแห้งแล้ง, วิกฤตด้านพลังงาน, ความขัดแย้งทาง

การเมือง และสภาพแวดล้อมทางกฎระเบียบที ่เข้มงวดมากขึ ้น ส่งผลให้กลยุทธ์การลงทุนของ           

ทีมผู้จัดการกองทุนได้รับประโยชน์จากวิธีการคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนแบบ bottom – up ซึ่งช่วยให้

ผู้จัดการกองทุนไม่ตืน่ตระหนก และเน้นการลงทุนอย่างชัดเจนในช่วงเวลาที่สถานการณ์มีความรุนแรง

มากขึ้น ในช่วงสิ้นสุดฤดูร้อนของซีกโลกเหนือเป็นช่วงเวลาของการกลับมาด าเนินธุรกิจ และการ

เริ่มต้นในเดือนกันยายนจึงเป็นช่วงเวลาที่ดีในการกลับมาพิจารณาการตีความ และความน่าสนใจของ

การลงทุนแบบเชิงรุกอย่างแท้จริง

การวิจัยแบบเชงิรกุ: นอกเหนือไปจากการคัดเลือกการลงทุนรายบริษัทในรูปแบบปกติตามหลักเกณฑ์

ในการคัดเลือกการลงทุน รายละเอียดของรายงานและวิธีการประเมินมูลค่าจะถูกตรวจสอบอย่าง

ละเอียดจากทีมการลงทุนทั้งหมด และการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพิ่มเติมในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ

ธรรมาภิบาล (ESG) ในรายงานตัวบ่งชี้ความเสี่ยง Material Risk Report ของกองทุน

การตัดสินใจแบบเชิงรุก : ผู้จัดการกองทุนตั้งค าถามเกี ่ยวกับวิธีการประเมินมูลค่าและทฤษฎี         

การลงทุน การสอบทานข้อเสนอ และเชื่อว่าการตัดสินใจที่มีคุณภาพสูงจะเกิดขึ้นเมื่อวัตถุประสงค์ของ

การวิเคราะห์ได้ถูกตั้งขึ้นโดยสมาชิกอื่นของทีมการลงทุน และได้ท าการวิจัยจนน่าพึงพอใจ ท้ายที่สุด

แม้กระทั่งมีความเห็นที่หลากหลาย ทีมผู้จัดการกองทุนมีแนวทางการลงทุนในทิศทางเดียวกันเพื่อระบุ

ถึงบริษัทที่สามารถเติบโตแบบทบต้นอย่างมีคุณภาพ ซึ่งเป็นบริษัทซึ่งมีรายได้อย่างต่อเนื่อง, มีอัตรา

ผลตอบแทนจากเงินลงทุนในระดับสูงอย่างยั่งยืน, มีกระแสเงินสดอิสระแข็งแกร่ง และมีการสร้าง

ผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีการเข้าลงทุนเมื่อการประเมินมูลค่าอยู่ในระดับเหมาะสม

การมีส่วนร่วมแบบเชิงรุก : การพบปะกับทีมผู้บริหารของบริษัทมีความส าคัญ ซึ่งเป็นโอกาสใน         

การทดสอบสมมตฐิาน และการท าความเขา้ใจกลยุทธ์ของฝ่ายบริหาร โครงสร้างแรงจูงใจ การจัดสรร

เงินลงทุน และการให้ค ามั่นในการสร้างผลตอบแทนจากเงินลงทุน



การสร้างพอร์ตการลงทุนแบบเชิงรุก: มิได้หมายถึงการซื้อขายบ่อยครั้ง ทว่าเป็นการใช้งานวิจัย

อย่างมีวินัย และการปฏิเสธการลงทุนเมื่อหุ้นเหล่านั้นไม่มีคุณภาพเพียงพอ ดังนั้นพอร์ตการลงทุนจะมี

การเน้นลงทุนในบริษัทที่มีความเชื่อมั่นเป็นอย่างมาก นอกจากนี้พอร์ตการลงทุนถูกออกแบบให้สร้าง

ผลตอบแทนอย่างไม่สมมาตร และอาจเป็นไปได้ที ่จะมีการปรับตัวเพิ ่มขึ ้นต ่ากว่าตลาดโดยรวม       

ในช่วงเวลาที่ตลาดมีความร้อนแรง ทว่ามีเป้าหมายเพื่อบรรเทาการปรับตัวลดลงในช่วงเวลาที่ตลาด

อ่อนแอ ดังเช่นที่ก าลังเกิดขึ้นในปี 2565

การติดตามผลการด าเนินงานแบบเชิงรุก: ผู้จัดการกองทุนใช้งานวิจัยแบบรวมศูนย์ การวิเคราะห์

ข้อมูลในทันที การใช้กระดานข่าวเพ่ือให้ทันกับสถานการณ์ และการแลกเปล่ียนข่าวเกี่ยวกับพัฒนาการ

ของบริษัทกับทีมบริหารความเสี ่ยงที ่ เป ็นอิสระ ซ ึ ่งเป็นหน่วยงานที ่ช ่วยปกป้องการลงทุน                     

ในชั้นที่สองนอกเหนือไปจากทีมการลงทุน และยังให้รายงานเพิ่มเติมตามความจ าเป็นส าหรับพอร์ต

การลงทุนที่มีการบริหารจัดการแบบเชิงรุกในระดับสูง

การสร้างทีมแบบเชิงรุก: ผู้จัดการกองทุนมีการตรวจสอบข้อสอบถามทั้งในด้านศาสตร์และศิลป์  

การวิเคราะห์เชงิปริมาณและการแสดงความสร้างสรรค์ การเรียนรู้จากประสบการณ์และการเปิดใจเพื่อ

รับแนวคิดใหม่ ทั ้งหมดนี้เพื ่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรซึ่งสมาชิกของทีมสามารถท างานร่วมกัน

จนกระทั่งเกษียณอายุ ในขณะที่สมาชิกของทีมจ านวนหนึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครทีมงาน

ใหม่แบบเชิงรุกเพ่ือสร้างความมั่นใจว่ากองทุนสามารถเข้าถึงผู้มีทักษะที่ดีที่สุดอยู่เสมอ

การให้บริการและการสื่อสารกับลูกค้าแบบเชิงรุก : ผู้จัดการพอร์ตการลงทุนและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ

ด้านมีความพร้อมในการให้ข้อมูลแก่นักลงทุนทั ่วโลกผ่านสิ ่งตีพิมพ์ การสัมมนาทางออนไลน์ 

(webinars) และการจัดงานประชุม

การมีพอร์ตลงทุนคุณภาพสูงคือการได้รับผลกระทบในระดับต ่ากว่าจากเหตุการณ์ในเชิงลบ             

ผู้จัดการกองทุนไม่สามารถสร้างอิทธิพลหรือแม้กระทั่งคาดการณ์เศรษฐกิจเชิงมหภาค, พัฒนา       

การด้านการเมือง และกฎระเบียบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ทว่าผู้จัดการกองทุนสามารถตั้งเป้าหมายเพื่อ

สร้างความเชื่อมั่นว่าหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนมีความเข้มแข็งมากที่สุดเท่าที่จะหาได้ และบริษัท         

ที่คัดเลือกอยู่ภายใตก้ารบริหารจัดการทีม่ีการคาดการณ์ มีการบรรเทาและการสร้างความทนทานต่อ

ความผันผวนผ่านปัจจัยลบ ผู้จัดการพอร์ตการลงทุนแบบเชิงรุกที่ถือครองหุ้นเป็นระยะเวลานาน       

มีความเคยชินกับการแยกแยะเสียงรบกวนในระยะสั ้น และข้อมูลที ่ม ีความเกี ่ยวข้องและเป็น                  

แรงขับเคลื่อนที่มีความส าคัญส าหรับการสร้างผลตอบแทนในระยะยาว

กฎระเบ ียบมีการเปลี ่ยนแปลงแบบเชิงร ุกเช ่นกัน ซ ึ ่งจะสร้างความท้าทายให้แก ่ภาคธุรก ิจ                    

จากการที ่รัฐบาลทั่วโลกพิจารณาถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในรอบทศวรรษที่ผ่านมา          

ทั้งทางด้านเทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงของกฎระเบียบปรับตัวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้

ผู้จัดการกองทุนเชื่อว่านักลงทุนยังมิได้สะท้อนถึงปัจจัยจ านวนมากที่จะส่งผลให้การด าเนินธุรกิจมี

ความยากล าบากมากขึ้น บริษัททุกแห่งมีแนวโน้มจะเผชิญกับแรงกดดันของโครงสร้างทางต้นทุนเพิ่ม

มากขึ้นในระยะยาว และจะเป็นแรงกดดันต่อผลก าไรสุทธิ ดังเช่นที่ผู้จัดการกองทุนได้ส่งสัญญาณถึงมา

เป็นระยะเวลาหนึ่ง ความทนทานต่อความผันผวนของผลก าไรสุทธิและอ านาจในการก าหนดราคาจะ

เป็นสินทรัพย์ที่มีความส าคัญมากยิ่งขึ้น พอร์ตการลงทุนของกองทุนเน้นลงทุนในหมวดธุรกิจเชิงรับ

คุณภาพสูง และจะเป็นแรงสนับสนุนผลก าไรสุทธิให้ปรับตัวดีกว่าตลาดโดยรวมในอนาคต ซึ ่งมี        

การบริหารจัดการแบบเชิงรุกจะได้รับการปกป้องจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต



ค าเตือน : ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสนิค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต ๏ 

กองทุนรวมนี้อาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต ่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ 

หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้รับช าระคืนเงินต้นและ

ดอกเบี้ย ๏ เอกสารฉบับนี้เป็นการแปลเป็นภาษาไทยโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด 

(บริษัท) ซึ่งเป็นการแปลจากต้นฉบับของ Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund ณ 

ส.ค . 65 ในเนื ้อหาเพียงบางส่วนเท่านั ้น ทั ้งนี ้  กองทุนหลักและบริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง            

ความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมด

โดยไม่จ าเปน็ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ๏ กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของ

ผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน ซึ่งอาจท าให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับก าไรจากอัตรา

แลกเปล่ียน/หรือได้รับเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

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

รายละเอียด KFGBRAND-A KFGBRAND-D KFGBRAND-I KFGBRAN-ID

นโยบายการลงทุน
ลงทุนในกองทุนรวมตา่งประเทศMorgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund (Class Z) 

(กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ของ NAV 

ระดับความเส่ียง ระดับความเสี่ยง: 6

นโยบายปอ้งกันความ

เสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพนิิจของทีมผู้จัดการกองทุน ท้ังน้ี โดยปกติกองทุนจะป้องกันความเสีย่งด้านอัตรา

แลกเปลี่ยนเฉลีย่ร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในตา่งประเทศ 

นโยบายการจ่ายเงิน

ปันผล

ไม่มีนโยบายการจ่ายเงิน

ปันผล

จ่ายไม่เกินปีละ 12 คร้ัง 

ในอัตราไม่ต ่ากว่า 10% 

ของก าไรสุทธิ/ก าไร

สะสม

ไม่มีนโยบายการจ่ายเงิน

ปันผล

จ่ายไม่เกินปีละ 12 คร้ัง 

ในอัตราไม่ต ่ากว่า 10% 

ของก าไรสุทธิ/ก าไร

สะสม

ดาวน์โหลด

สรุปสาระส าคญัของ

กองทุน

ดาวน์โหลด

หนังสือช้ีชวน


