
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ 

(KFGPROP)

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ 

Janus Henderson - Global Real Estate 

Equity Income Fund

ภาวะตลาด
ในเดือนมกราคม หมวดอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวเขม้แข็งกวา่

ตลาดหุ ้น โดยรวม จากการปรับต ัวลดลงของอ ัตรา

ผลตอบแทนตราสารหนี้และส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย

ผลการด าเนินงานกองทุนหลัก

กองทุนปรับตัวเข้มแข็งกว่าดัชนีอ้างอิง เนื่องจากการ

คัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง 

พอร์ตการลงทุนของกองทุน
กองทุนเข ้าลงทุนใน Camden,  Capitaland Ascendas

REITs ของสิงคโปร์ และ Mercialys โดยมีการสับเปลี่ยนการ

ลงทุนออกจาก UDR และ Mapletree Logistics Trust

มุมมองตลาด
ในสภาพแวดล้อมของเศรษฐกิจทางมหภาคที่มีความท้าทาย ผู้จัดการกองทุนยังคงให้ความส าคัญ

กับการคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุน, ความส าคัญของการบริหารจัดการ และคุณภาพของสินทรัพย์

กองทุนนี้ลงทุนกระจกุตวัในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงท่ีผู้ลงทุนอาจสูญเสยีเงินลงทุนจ านวนมาก

มกราคม 2566

ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเส่ียง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งน้ี ผลการด าเนินงานในอดีต  

ของกองทุนรวมมิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรขอค าแนะน าเพิ่มเติมก่อนการลงทุน 



ตลาดหุ้นโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเดือนมกราคม แรงสนับสนุนมาจากการปรับตัว

ลดลงของอัตราผลตอบแทนในตลาดตราสารหนี้ตามการชะลอตัวของอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งเป็น

ปัจจัยสนับสนุนความคาดหวังของนักลงทุนว่าธนาคารกลางก าลังใกล้สิ้นสุดรอบวัฏจักรของ

การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 

หมวดอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกปรับตัวเข้มแข็งกว่าตลาดหุ้นโดยรวม แรงสนับสนุนมาจากการ

ปรับตัวลดลงของอัตราผลตอบแทนตราสารหนี ้  และการปรับตัวแคบลงของส่วนต่าง               

อัตราดอกเบี้ย

เมื่อพิจารณารายภูมิภาค หลักทรัพย์หมวดอสังหาริมทรัพย์ของฝรั่งเศส, เยอรมัน, แคนาดา, 

ออสเตรเลีย และสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ ่มขึ ้นอย่างเข้มแข็ง ในขณะที ่ทรัสต์เพื ่อการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์ (REITs) ของญี่ปุ่นปรับตัวอ่อนแอ

กองทุนปรับตัวเข้มแข็งกว่าดัชนีอ้างอิงในเดือนมกราคม แรงสนับสนุนมาจากการคัดเลือก

หลักทรัพย์ลงทุนท่ีปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง นอกจากนี้ปัจจัยบวกต่อผลการด าเนินงานมา

จากสัดส่วนการลงทุนใน Dream, Granite และ Goodman กลุ่มบริษัทเจ้าของอสังหาริมทรัพย์

ในภาคอุตสาหกรรม ท่ีปรับตัวเข้มแข็งกว่าตลาดโดยรวม, สัดส่วนการลงทุนใน Welltower และ 

Chartwell กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ส าหรับธุรกิจการแพทย์ รวมไปถึง Hudson Pacific บริษัท

เจ้าของอาคารส านักงานในพื้นท่ีภาคตะวันตกของสหรัฐฯ ท่ีปรับตัวเพิ่มขึ้น

ในทางตรงกันข้าม ปัจจัยบวกต่อผลการด าเนินงานส่วนหนึ่งถูกชดเชยด้วยปัจจัยลบจาก

สัดส่วนการลงทุนใน Site Centers และ Brixmor อสังหาริมทรัพย์กลุ่มค้าปลีกของสหรัฐฯ ซึ่ง

ปรับตัวอ่อนแอกว่าการฟ้ืนตัวของกลุ่ม REIT โดยรวมในรอบเดือน 

ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเส่ียง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งน้ี ผลการด าเนินงานในอดีต  

ของกองทุนรวมมิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรขอค าแนะน าเพิ่มเติมก่อนการลงทุน 



ในกลุ ่มอพาร์ทเมนท์ของสหรัฐฯ กองทุนสับเปลี ่ยนการลงทุนออกจาก UDR บริษัทเจ้าของ

อสังหาริมทรัพย์ที่มีการกระจายความเสี่ยงในหลายภูมิภาค ไปยัง Camden บริษัทที่เน้นการ

ด าเนินธุรกิจในพื้นท่ีใกล้ชายฝ่ัง แรงสนับสนุนมาจากแนวโน้มการเคลื่อนย้ายที่อยู่อาศัยในระดับสูง

กว่า ซึ่งคาดว่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตอย่างเข้มแข็ง รวมไปถึงการประเมินมูลค่าที่มีความ

น่าดึงดูดมากกว่าโดยเปรียบเทียบ 

กองทุนเข้าลงทุนใน Capitaland Ascendas REITs ของสิงคโปร์ เนื ่องจากการคาดการณ์         

ผลก าไรสุทธิที ่ม ีความทนทานต่อความผันผวน โดยกองทุนสับเปลี ่ยนการลงทุนออกจาก  

Mapletree Logistics Trust หลังจากท่ีปรับตัวเข้มแข็งกว่าตลาดโดยรวมในช่วงท่ีผ่านมา 

กองทุนเข้าลงทุนใน Mercialys บริษัทเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ด้านการค้าปลีกในฝรั ่งเศส 

เนื่องจากระดับราคาและรูปแบบการสร้างรายได้ท่ีน่าดึงดูด 

ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเส่ียง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งน้ี ผลการด าเนินงานในอดีต  

ของกองทุนรวมมิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรขอค าแนะน าเพิ่มเติมก่อนการลงทุน 

แม้ว่าสภาพแวดล้อมของเศรษฐกิจทางมหภาคจะมีความท้าทาย แต่ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองว่า

คุณสมบัติในการสร้างรายได้ที่พึ่งพาได้ในระดับสูงกว่า, ประโยชน์ของการกระจายความเสี่ยง และ   

การปกป้องจากอัตราเงินเฟ้อแจะเป็นเกราะป้องกันส าหรับการลงทุนในหมวดอสังหาริมทรัพย์

ปัจจัยพื้นฐานของหมวดอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มที่จะสะท้อนถึงการปรับตัวที่แตกต่างกันในแต่ละ

กลุ่มธุรกิจย่อยในอนาคต แรงขับเคลื่อนมาจากทิศทางการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ,         

การปรับธุรกิจเป็นรูปแบบดิจิทัล, และรูปแบบการใช้ชีวิตอย่างย่ังยืนและมีความสะดวกมากขึ้น ดังนั้น

ผู ้จ ัดการกองทุนยังคงให้ความส าคัญกับการคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุน , ความส าคัญของ           

การบริหารจัดการ, คุณภาพของสินทรัพย์ และงบดุลจะมีความส าคัญอีกคร้ัง

ในขณะที่การลงทุนโดยตรงในอสังหาริมทรัพย์เริ่มปรับตัวไปตามต้นทุนของเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้น แต่

หมวดอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้สะท้อนปัจจัยดังกล่าวไปในราคาแล้ว 

ส่งผลให้ราคาหุ้นมีการซื้อขายในระดับท่ีมีส่วนลดเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับมูลค่าของสินทรัพย์ และ

สะท้อนถึงความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมที่มีความผันผวนในระดับสูง และอาจท าให้เกิดการ

มองข้ามศักยภาพการสร้างกระแสเงินสดที่น่าดึงดูดและคาดการณ์ได้ของบริษัทอสังหาริมทรัพย์

จ านวนมาก ซึ่งผู้จัดการกองทุนเชื่อว่าจะเป็นโอกาสสร้างผลตอบแทนให้กับนักลงทุนในระยะยาว



ค ำเตือน : ผู้ลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เงื่อนไขผลตอบแทน ควำมเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ทั้งนี้ ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต ผู้ลงทุน

ควรขอค ำแนะน ำเพิ่มเติมก่อนกำรลงทุน ๏ กองทุนรวมนี้อาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความ

น่าเชื่อถือต ่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยง

สูงขึ้นจากการไม่ได้รับช าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย ๏ กองทุนมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวด

อุตสาหกรรม จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการ

ลงทุนในหลายอุตสาหกรรม ๏ เอกสารฉบับนี้เป็นการแปลเป็นภาษาไทยโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 

กรุงศรี จ ากัด (บริษัท) ซึ ่งเป็นการแปลจากต้นฉบับของ Janus Henderson ณ ม.ค. 66ในเนื ้อหาเพียง

บางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้ กองทุนหลักและบริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์

ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปล่ียนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

๏ กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจาก

อัตราแลกเปล่ียน  ซึ่งอาจท าให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต ่ากว่า

เงินลงทุนเริ่มแรกได้

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

Key Fact KFGPROP

นโยบาย

การลงทุน

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Janus Henderson - Global Real Estate Equity 

Income Fund (Class I1q USD) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 80.00 ของ NAV 

การป้องกันความ

เส่ียงอัตรา

แลกเปล่ียน

ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 

ทั้งนี้ โดยปกติกองทุนจะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยร้อยละ 90 ของ

มูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ   

ระดับความเส่ียง

กองทุน
ระดับ 7

นโยบายการจ่าย

เงินปันผล

KFGPROP-A และ KFGPROP-I   

ไม่มีนโยบาย

การจ่ายเงินปันผล

KFGPROP-D

มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 12 ครั้ง ใน

อัตราไม่ต ่ากว่า 10% ของก าไรสุทธิ/ก าไรสะสม

ดาวน์โหลด

สรุปสาระส าคัญ

ของกองทุน

ดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวน

KFGPROP-A KFGPROP-I KFGPROP-D
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