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ภาวะตลาด
ตลาดหุ้นโลกปรับตัวเพิ ่มขึ ้นในเดือนเมษายนจากมุมมอง      

เชิงบวกเกี่ยวกับการชะลอตัวของอัตราเงินเฟ้อ, การรายงาน

ผลก าไรสุทธิของภาคเอกชน และมุมมองว่าธนาคารกลางจะ

เริ่มชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ผลการด าเนินงานกองทุนหลัก

กองทุนหลักปรับตัวอ่อนแอกว่าดัชนีอ้างอิง MSCI All

Country World Information Technology Index

ปัจจัยต่อผลการด าเนินงาน
การคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนในกลุ่มซอฟต์แวร์เป็นปัจจัยลบ

มากที่สุดต่อผลการด าเนินงานของกองทุนโดยเปรียบเทียบ 

มุมมองการลงทุน

ผู้จัดการกองทุนยังคงเน้นการค้นหาบริษัทที ่มีเทคโนโลยีที ่มีความส าคัญเพื ่อการเติบโต             

ในระยะยาว รวมไปถึงการมีพัฒนาการของปัจจัยพ้ืนฐานท่ีต่อเนื่อง บนระดับราคาที่เหมาะสม 

กองทุนนี้ลงทุนกระจกุตวัในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงท่ีผู้ลงทุนอาจสูญเสยีเงินลงทุนจ านวนมาก

เมษายน 2566

ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเส่ียง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งน้ี ผลการด าเนินงานในอดีต  

ของกองทุนรวมมิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรขอค าแนะน าเพิ่มเติมก่อนการลงทุน 



กองท ุนหล ักปร ับต ัวอ ่อนแอกว ่าด ัชน ีอ ้ างอ ิง  MSCI All Country World Information

Technology Index ในเดือนเมษายน

กลุ่มซอฟต์แวร์: การคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนในกลุ่มซอฟต์แวร์เป็นปัจจัยลบมากที่สุดต่อ            

ผลการด าเนินงานของกองทุนโดยเปรียบเทียบ โดยราคาหุ้นของ Glodon ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์

ส าหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้างที่ใหญ่ทีสุ่ดของจีนปรับตัวลดลงเนือ่งจากการเติบโตของธุรกจิใน

ระดับชะลอกว่าที่คาดไว้ อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารคงมุมมองต่อผลประกอบการเต็มปี ทั้งนี้ตาม

ข้อมูลในอดีต ผลประกอบการของธุรกิจก่อสร้างจะชะลอตัวในไตรมาสแรกของปี อีกทั้งยังปัจจัย

กดดันเพิ่มเติมจากปัญหาเรื้อรังที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาด ผู้จัดการกองทุนเชื่อว่าการกลับมา

เปิดเศรษฐกิจจะเป็นปัจจัยสนับสนุนธุรกิจการก่อสร้างและอุปสงค์ส าหรับการให้บริการของบริษัท

ในอนาคต และเชื่อว่าธุรกิจซอฟต์แวร์ที่ให้บริการผ่านระบบคลาวด์ยังมีโอกาสเติบโตอย่างยั่งยืน

สัดส่วนการลงทุนน้อยกว่าตลาดโดยรวมใน Microsoft บริษัทผู้น าในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ 

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล, ระบบปฏิบัติการของเซิร์ฟเวอร์ และซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการท างาน เป็น

ปัจจัยลบต่อผลการด าเนินงานของกองทุน ราคาหุ้นของบริษัทปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการเติบโตของ

รายได้ที่มคีวามเข้มแข็งและการฟ้ืนตัวของอัตราก าไร ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองเชิงบวกต่อรูปแบบ

การด าเนินธุรกิจของบริษัทที่มีความหลากหลาย ซึ่งเชื ่อว่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตที่

สามารถทนทานต่อความผันผวนในระยะยาว

ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเส่ียง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งน้ี ผลการด าเนินงานในอดีต  

ของกองทุนรวมมิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรขอค าแนะน าเพิ่มเติมก่อนการลงทุน 

ตลาดหุ้นโลกปรับตัวเพิ ่มขึ ้นในเดือนเมษายน ในขณะที่นักลงทุนยังคงมีความกังวลเกี ่ยวกับ

ความเป็นไปได้ในการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย, การชะลอตัวของการเติบโตทางเศรษฐกิจ และ

ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ทว่านักลงทุนมีมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับการชะลอตัวของอัตรา

เง ินเฟ้อ , การรายงานผลก าไรสุทธิของภาคเอกชนบางแห่งในเช ิงบวก และความหวังว่า             

ธนาคารกลางจะเริ่มชะลอการปรับนโยบายการเงินที่มีความเข้มงวด

หมวดธุรกิจซึ่งเป็นส่วนประกอบของดัชนี MSCI All Country World Index ส่วนใหญ่ปรับตัว

เพิ่มขึ้น โดยหมวดธุรกิจที่ปรับตัวเข้มแข็งที่สุดได้แก่ หมวดพลังงาน, หมวดสินค้าปลีกที่จ าเป็นต่อ

การด ารงชีวิต และหมวดการแพทย์ ในขณะที่หมวดเทคโนโลยีสารเทศ (IT), หมวดสินค้าปลีก

ฟุ่มเฟือย และหมวดวัตถุดิบปรับตัวลดลง



ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเส่ียง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งน้ี ผลการด าเนินงานในอดีต  

ของกองทุนรวมมิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรขอค าแนะน าเพิ่มเติมก่อนการลงทุน 

กลุ ่มอุตสาหกรรมและบริการธุรก ิจ : การคัดเล ือกหลักทร ัพย ์ลงท ุนเป ็นปัจจ ัยกดดัน                  

ผลการด าเนินงาน โดยราคาหุน้ของ Tesla บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าชัน้น าปรับตัวลดลง เนื่องจาก

การรายงานรายได้และอัตราก าไรในระดับต ่ากว่าที่คาดไว้ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับลดราคาขาย

รถยนต์เพื ่อกระตุ ้นยอดขาย อย่างไรก็ตามผู ้จ ัดการกองทุนยังคงมีม ุมมองเชิงบวกต่อ

ความสามารถของ Tesl ในการใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบในด้านการผลิต ซอฟต์แวร์ และ    

ตราสินค้า รวมไปถึงความสามารถของบริษัทในการปรับลดต้นทุน 

กล ุ ่มเซม ิคอนด ักเตอร ์ : ส ัดส ่วนการลงท ุนมากกว ่าตลาดโดยรวมเป ็นป ัจจ ัยกดด ัน                     

ผลการด าเนินงานเนื่องจากการปรับตัวอ่อนแอกว่าตลาดโดยรวมในรอบเดือน ปัจจัยลบบางส่วน

ได้รับการชดเชยจากปัจจัยบวกของการคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ 

กลุ่มอุปกรณ์โทรคมนาคม: การไม่มีสัดส่วนลงทุนในกลุ่มอุปกรณ์โทรคมนาคมเป็นปัจจัยบวกต่อ

ผลการด าเนินงานของกองทุนโดยเปรียบเทียบ เนื่องจากกลุ่มธุรกิจปรับตัวอ่อนแอกว่าดัชนีอ้างอิง 

กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ: การคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนและสัดส่วนการลงทุนน้อยกว่า

ตลาดโดยรวมเป็นปัจจัยบวกต่อผลการด าเนินงานของกองทุนเช่นกัน สัดส่วนการลงทุนใน

Amadeus IT Group บริษัทผู้น าในการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับอุตสาหกรรม      

การท่องเที่ยวปรับตัวเพิ่มขึ้นในรอบเดือน ปัจจัยสนับสนุนมาจากการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของ     

การเดินทางทางอากาศ ผู ้จัดการกองทุนยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อการฟื ้นตัวของธุรกิจ           

การท่องเที่ยวและการกลับมาเปิดเศรษฐกิจเอเชีย ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนการเดินทางของภาค

ธุรกิจในภูมิภาค ผู้จัดการกองทุนเชื่อว่างบดุลที่เข้มแข็งของ Amadeus จะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้

บริษัทได้รับประโยชน์จากแรงขับเคล่ือนเหล่านี้ และสร้างการเติบโตของผลก าไรสุทธิในอนาคต

กองทุนปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มซอฟต์แวร์ในช่วงที่ผ่านมา ทว่ายังคงมีสัดส่วนการลงทุน

มากกว่าดัชนีอ้างอิง เนื่องจากมีมุมมองว่ากลุ่มซอฟต์แวร์มีรูปแบบของการด าเนินธุรกิจที่ดีที่สุด 

ด้วยการมีรายได้เกิดซ ้าในระดับสูง และสามารถขยายการใช้งานผลิตภัณฑ์ได้อย่างไม่มีข้อจ ากัด 

กองทุนเน้นการลงทุนในบริษัทซอฟต์แวร์ซึ ่งมีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง รวมไปถึงปัจจัยด้าน

ความสามารถของฝ่ายบริหารในการปรับปรุงความสามารถในการท าก าไร ความสามารถในการ

แข่งขันและการพัฒนาหน่วยธุรกิจ เช่น Shopify และ Workday 

กองทุนยังคงมีสัดส่วนการลงทุนอย่างมีนัยส าคัญในกลุ่มอินเทอร์เน็ต เช่น Amazon ผู้จัดการ

กองทุนมีมุมมองว่ากลุ่มอินเทอร์เน็ตมีโอกาสฟื้นตัวหลังจากที่เริ่มผ่านช่วงเวลาที่การเติบโตมี

ระดับสูงเมื ่อเปรียบเทียบกับช่วงภายหลังการแพร่ระบาด และเริ ่มได้รับประโยชน์จากการให้

ความส าคัญเป็นอย่างมากส าหรับวินัยด้านการจัดการต้นทุนของทีมผู้บริหาร



ผู้จัดการกองทุนยังคงเน้นการค้นหาบริษัทที่มีเทคโนโลยีที่มีความส าคัญ และก าลังสร้างนวัตกรรมใน

ตลาดที่มีศักยภาพการเติบโตในระยะยาว รวมไปถึงการมีพัฒนาการของปัจจัยพื้นฐานที่ต่อเนื่องบน

ระดับราคาที่เหมาะสม 

ผู้จัดการกองทุนมีการติดตามพัฒนาการในหมวดเทคโนโลยีอย่างใกล้ชิด ซึ่งคาดว่าจะสร้างโอกาส

ของการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการปรับตัวเพิ่มขึ้นของการใช้จ่ายในการประมวลผลบนระบบ

คลาวด์, การใช้งานปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับ ChatGPT ซึ่งผู้จัดการกองทุน

มีมุมมองเชิงบวกต่อพัฒนาการของ AI ในการขับเคลื ่อนแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ส าหรับการ

ประมวลผล และการให้ความส าคัญต่อการใช้งานเทคโนโลยี silicon ส าหรับ AI ในระดับสูง

ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองเชิงบวกต่อกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ โดยเฉพาะกลุ่มเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต   

เซมิคอนดักเตอร์แบบดิจิทัลที่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้งานที่เพิ่มขึ้นของ AI ผู้จัดการกองทุน             

เชื่อว่าสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์จ านวนมากจะได้รับประโยชน์จากการขยายตัวอย่าง

รวดเร็วของธุรกิจ AI และกองทุนมีสัดส่วนการลงทุนจ านวนมากในบริษัทผู้น าด้านเซมิคอนดักเตอร์ที่

มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับความก้าวหน้าในเทคโนโลยี silicon นอกจากนี้ความต้องการของพลังใน

การประมวลผลส าหรับแอพพลิเคชั่น AI ส่งผลให้ชิปมีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ และต้องการ

หน่วยความจ าในระดับสูงขึ้นมาก ซึ่งจะกลายเป็นแรงขับเคล่ือนความเข้มข้นของการออกแบบที่จะเป็น

ประโยชน์ส าหรับบริษัทในกลุ่มระบบอตัโนมัตใินการออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EDA) ในพอร์ตการลงทุน

ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเส่ียง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งน้ี ผลการด าเนินงานในอดีต  

ของกองทุนรวมมิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรขอค าแนะน าเพิ่มเติมก่อนการลงทุน 



Key Fact กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้ (KFGTECH)

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ T. Rowe Price Funds SICAV – Global 

Technology Equity Fund (Class Q) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ของ NAV

ระดับความเส่ียงกองทุน ระดับ 7

นโยบายป้องกันความเส่ียงด้าน

อัตราแลกเปลี่ยน
ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ดาวน์โหลด

สรุปสาระส าคัญของกองทุน

หน่วยลงทุนชนิด

สะสมมูลค่า

หน่วยลงทุนชนิด

ผู้ลงทุนสถาบัน

ดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวน

ค าเตือน : ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุน

ควรขอค าแนะน าเพิ่มเติมก่อนการลงทุน ๏ กองทุนรวมนี้อาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความ

น่าเชื่อถือต ่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยง

สูงขึ ้นจากการไม่ได้รับช าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย ๏ กองทุนมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวด

อุตสาหกรรม จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการ

ลงทุนในหลายอุตสาหกรรม ๏ เอกสารฉบับนี้เป็นการแปลเป็นภาษาไทยโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 

กรุงศรี จ ากัด (บริษัท) ซึ่งเป็นการแปลจากต้นฉบับของ T. Rowe Price ณ เม.ย. 66 ในเนื้อหาเพียงบางส่วน

เท่านั้น ทั้งนี้ กองทุนหลักและบริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูล

ทั้งหมด โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ๏ กองทุน

อาจเข้าท าสัญญาป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินโดยขึน้อยู่กบัดุลยพินจิของผู้จดัการกองทุน จึงมี

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งท าให้ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับผลก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินหรือ

ได้รับเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ 

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


