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ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ 

BGF World Technology Fund (Class D2 USD)

ภาวะตลาด
หมวดเทคโนโลยีปรับตัวเข้มแข็งกว่าตลาดหุ ้นโดยรวมใน       

เ ด ื อ น ม ี น า ค ม  โ ด ย ด ั ช น ี  MSCI All Country World

Information Technology Index ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5

ผลการด าเนินงานกองทุนหลัก
กองทุน BGF World Technology Fund ปรับตัวเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 6.0 ในเดือนมีนาคม คิดเป็นการปรับตัวอ่อนแอ

กว่าดัชนีอ้างอิง

ปัจจัยต่อผลการด าเนินงาน
สัดส่วนการลงทุนน้อยกว่าตลาดโดยรวมใน Microsoft 

เป็นปัจจัยลบมากที่สุดต่อผลการด าเนินงานของกองทุน

โดยเปรียบเทียบ 

มุมมองการลงทุน
ผู้จัดการกองทุนเชื่อว่าการลงทุนในปี 2566 จะมีความท้าทายโดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกของปี 

ทว่าบรรยากาศการลงทุนในช่วงครึ่งหลังของปีจะเป็นบวกมากขึ้น เนื่องจากการชะลอหรือ          

การหยุดขึ้นอัตราดอกเบี้ย และความเป็นไปได้ท่ีผลก าไรสุทธิจะปรับตัวเข้มแข็ง

กองทุนนี้ลงทุนกระจกุตวัในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงท่ีผู้ลงทุนอาจสูญเสยีเงินลงทุนจ านวนมาก

มีนาคม 2566

ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเส่ียง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งน้ี ผลการด าเนินงานในอดีต  

ของกองทุนรวมมิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรขอค าแนะน าเพิ่มเติมก่อนการลงทุน 



หมวดเทคโนโลยีปรับตัวเข้มแข็งกว่าตลาดหุ้นโดยรวมในเดือนมีนาคม โดยดัชนี MSCI All Country 

World Information Technology Index ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5 เนื่องจากนักลงทุนสับเปลี่ยน

เข้าลงทุนในหมวดเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหุ้นของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพสูง 

โดยหุ้นที่มีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่ที่สุด 2 ล าดับแรกของดัชนี เป็นปัจจัยสนับสนุนการปรับตัวเพ่ิมขึ้น

เกือบครึ่งหนึ่งของผลตอบแทนในรอบเดือน

ในช่วงต้นเดือน หุ้นเทคโนโลยีที่มีความเชื่อมโยงทางอ้อมกับธนาคาร Silicon Valley Bank (SVB)

ปรับตัวอย่างผันผวน โดย SVB เป็นผู้ให้บริการหลักแก่บริษัทเทคโนโลยีซึ่งส่วนใหญ่มีเงินฝากที่

ธนาคารเกินกว่ามูลค่าการรับประกันสูงสุดของ FDIC ที่จ านวน 250,000 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม 

หลังจากการประกาศว่าเงินฝากทั้งหมดจะได้รับความคุ้มครอง หุ้นบริษัทเทคโนโลยีที่ได้รับผลกระทบ

และหมวดเทคโนโลยีโดยรวมได้ฟ้ืนตัวข้ึน

กองทุน BGF World Technology Fund ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.0 ในเดือนมีนาคม (ผลตอบแทนใน

รูปสกุลเงินดอลลาร์ สุทธิหลังหักค่าธรรมเนียม) คิดเป็นการปรับตัวอ่อนแอกว่าดัชนีอ้างอิง

MSCI All Country World Information Technology Index ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5

สัดส่วนการลงทุนน้อยกว่าตลาดโดยรวมใน Microsoft เป็นปัจจัยลบมากที่สุดต่อผลการด าเนินงาน

ของกองทุนโดยเปรียบเทียบ เนื่องจากนักลงทุนมองหาความปลอดภัยในตลาดหุ้นมากขึ้น โดย         

เพิ่มน ้าหนักการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ที่มีงบดุลแข็งแกร่ง

สัดส่วนการลงทุนมากกว่าตลาดโดยรวมใน Wolfspeed ผู ้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์จาก silicon

carbide ปรับตัวลดลงเป็นปัจจัยลบต่อผลการด าเนินงานของกองทุนเช่นกัน โดยราคาหุ้นของบริษัท

ปรับตัวลดลง หลังจาก Tesla ลูกค้าหลักของบริษัท ประกาศแผนในการปรับลดการใช้งานใน              

เซมิคอนดักเตอร์ที่มีคุณสมบัติทางด้านไฟฟ้าและความร้อน (SiC wafers) ในรถยนต์ไฟฟ้าของ Tesla

สัดส่วนการลงทุนใน Meta ที่มิได้เป็นส่วนประกอบของดัชนอี้างองิ เป็นปัจจัยบวกมากที่สุดต่อผลการ

ด าเนินงานของกองทนุ ราคาหุ้นของบริษัทปรับตัวเพิ่มขึ้นอยา่งต่อเนื่อง หลังจากฝ่ายบริหารประกาศ

มาตรการปรับลดต้นทุนในธุรกิจหลัก

ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเส่ียง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งน้ี ผลการด าเนินงานในอดีต  

ของกองทุนรวมมิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรขอค าแนะน าเพิ่มเติมก่อนการลงทุน 



ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเส่ียง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งน้ี ผลการด าเนินงานในอดีต  

ของกองทุนรวมมิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรขอค าแนะน าเพิ่มเติมก่อนการลงทุน 

สัดส่วนการลงทุนน้อยกว่าตลาดโดยรวมใน TSMC เป็นปัจจัยบวกต่อผลการด าเนินงานของกองทุน

โดยเปรียบเทียบ ราคาหุ้นของบริษัทปรับตัวอ่อนแอในระหว่างเดือน จากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับ

ปัจจัยตามรอบวัฏจักรที่ส่งผลกระทบต่อตลาดเซมิคอนดักเตอร์

ในระหว่างเดือน ผู ้จ ัดการกองทุนเข้าลงทุนใหม่ในบริษ ัทผู ้ผลิตเครื ่องมือที ่ ใช ้ ในการผลิต                    

เซมิคอนดักเตอร์ และขายสัดส่วนการลงทุนทั้งหมดในบริษัทผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการบริหาร

จัดการทรัพยากรบุคคล

ผู้จัดการกองทุนเชื่อว่าการลงทุนในปี 2566 จะมีความท้าทาย ทว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเป็นปีที่ดี

ส าหรับหมวดเทคโนโลยี การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและมุมมองต่อผลประกอบการในระดับอ่อนแอจะ

เป็นแรงกดดันในช่วงครึ่งแรกของปี ทว่าผู้จัดการกองทุนเชื่อว่าบรรยากาศการลงทุนในช่วงครึ่งหลัง

ของปีจะเป็นบวกมากขึ้น เนื่องจากการชะลอหรือการหยุดขึ้นอัตราดอกเบี้ย และความเป็นไปได้ที่       

ผลก าไรสุทธิจะปรับตัวเข้มแข็ง เมื่อเปรียบเทียบกับการคาดการณ์แบบระมัดระวัง

ผู้จัดการกองทุนคงสัดส่วนการลงทุนในธีมการลงทุนระยะยาว เช่น ในธุรกิจปัญญาประดิษฐ์ (AI)

การประมวลผลบนระบบคลาวด์ รถยนต์ไฟฟ้า รวมไปถึงแนวคิดการลงทุนใหม่ เช่น metaverse 

อุตสาหกรรมอวกาศ และการประมวลผลแบบควอนตัม

ในขณะที่สินทรัพย์เตบิโตเผชญิกับปัจจยัลบเนือ่งจากความกงัวลเกี่ยวกับการปรับตวัเพ่ิมขึน้ของอัตรา

ดอกเบี ้ย ทว่าปัจจัยพื ้นฐานของบริษัทในพอร์ตการลงทุนยังคงมีความน่าสนใจ แนวโน้มใน            

ระยะยาวที่เป็นแรงขับเคล่ือนพอร์ตการลงทุนและหมวดเทคโนโลยีส าหรับการสร้างความเปลี่ยนแปลง 

ที่คาดว่าจะใช้เวลาหลายปีตามการคาดการณ์ของผู้จัดการกองทุนยังคงด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง              

ไม่ว่าปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมด้านมหภาคหรือความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์จะเป็นอย่างไร



ค ำเตือน : ผู้ลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เงื่อนไขผลตอบแทน ควำมเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ทั้งนี้ ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต ผู้ลงทุน

ควรขอค ำแนะน ำเพิ่มเติมก่อนกำรลงทุน ๏ กองทุนรวมนี้อาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความ

น่าเชื่อถือต ่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยง

สูงขึ ้นจากการไม่ได้รับช าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย ๏ กองทุนมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวด

อุตสาหกรรม จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการ

ลงทุนในหลายอุตสาหกรรม ๏ เอกสารฉบับนี้เป็นการแปลเป็นภาษาไทยโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 

กรุงศรี จ ากัด (บริษัท) ซึ่งเป็นการแปลจากต้นฉบับของ BlackRock ณ มี.ค. 66 ในเนื้อหาเพียงบางส่วนเท่านั้น 

ทั้งนี้ กองทุนหลักและบริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด 

โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ๏ กองทุนป้องกัน

ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนทั้งจ านวน  ซึ่งอาจมีต้นทุนส าหรับการท าธุรกรรมป้องกันความเส่ียงดังกล่าว 

โดยท าให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

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

รำยละเอียด กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KFHTECH)

นโยบำยกำรลงทุน

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ BGF World Technology Fund (Class D2 
USD) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ของ 
NAV กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่างๆ ทั่วโลกที่
มีธุรกรรมทางเศรษฐกิจที่โดดเด่นในหมวดเทคโนโลยี 

ระดับควำมเสี่ยงกองทุน ระดับ 7

นโยบำยป้องกันควำม
เสี่ยงอัตรำแลกเปล่ียน

ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปล่ียนเต็มจ านวน

ดำวน์โหลด

สรุปสำระส ำคัญของ

กองทุน

หน่วยลงทุนชนิด
สะสมมูลค่า

หน่วยลงทุนชนิด
ผู้ลงทุนสถาบัน

ดำวน์โหลด

หนังสือชี้ชวน
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