
ภาวะตลาด
ในเดือนกุมภาพันธ์ ทั ้งตลาดหุ้นและตลาดตราสารหนี้โลก

ปรับตัวลดลง

ผลการด าเนินงานกองทุนหลัก

ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ผลการด าเนินงานของกองทุน

ปรับตัวลดลงร้อยละ -2.7 ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

พอร์ตการลงทุนของกองทุน
กองทุนปรับเพิ ่มสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์สร้าง

ผลตอบแทนและสินทรัพย์เติบโต ในขณะที่ปรับลดสัดส่วน

การลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์เชิงรับ 

มุมมองการลงทุน

ส าหรับสัดส่วนในตลาดหุน้ ผู้จัดการกองทุนคงแนวทางการลงทุนอย่างระมัดระวังมากขึ้น โดยมอง

หาโอกาสการลงทุนที่ระดับราคามีความยืดหยุ่นต่อความผันผวน และมีคุณสมบัติเชิงรับเพิ่มขึ้น

ในขณะท่ียังคงให้ความระมัดระวังส าหรับตราสารหนี้ภาคเอกชน โดยเน้นตราสารหนี้ท่ีมีคุณภาพสูง

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซท

อินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KFMINCOM)

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ 

Fidelity Funds – Global Multi Asset 

Income Fund

กุมภาพันธ์ 2566

ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต



ตลาดหุ้นโลกปรับตัวลดลงในเดือนกุมภาพันธ์หลังจากที่เริ่มต้นปีด้วยการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่าง

แข็งแกร่ง โดยความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อเป็นแรงกดดันต่อตลาดหุ้น 

นักลงทุนปรับการคาดการณ์ส าหรับจุดสูงสุดของอัตราเงินเฟ้อและแนวทางการปรับลดอัตรา

ดอกเบี ้ย เนื ่องจากการปรับตัวลดลงของอัตราเงินเฟ้อสู ่กรอบเป้าหมายอาจใช้ระยะเวลา

ยาวนานมากกว่าที่คาดไว้ ในด้านการด าเนินนโยบายการเงิน ธนาคารกลางประเทศหลัก

ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงต้นเดือนสอดคล้องกับท่ีนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดไว้ 

เมื่อพิจารณารายภูมิภาค ตลาดหุ้นของประเทศพัฒนาแล้วปรับตัวเข้มแข็งกว่าตลาดหุ้นของ

ประเทศตลาดเกิดใหม่ อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นสหรัฐฯปรับตัวลดลงในรอบเดือน โดยมีแรงกดดัน

มาจากการปรับข ึ ้นอ ัตราดอกเบี ้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) และรายงานของ

คณะกรรมการระบุว่ายังคงมีโอกาสของการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้เพิ่มเติม ในอีกด้านหนึ่ง ตลาด

หุ้นยุโรปปรับตัวลดลงหลังจากข้อมูลอัตราเงินเฟ้อในฝร่ังเศสและสเปนทรงตัวอยู่ในระดับสูงกว่า

ท่ีคาด อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นยุโรปฟื้นตัวขึ้นในช่วงปลายเดือน โดยมีแรงสนับสนุนมาจากการ

ปรับตัวลดลงของราคาพลังงาน เนื่องจากระดับก๊าซในคลังยังคงอยู่ในระดับสูง นอกจากนี้

ตลาดหุ้นญี่ปุ ่นปิดสิ้นเดือนด้วยการปรับตัวเพิ่มขึ ้นเล็กน้อย (ในรูปสกุลเงินท้องถิ่น) แรง

สนับสนุนมาจากการฟ้ืนตัวของอุปสงค์ท่ีเคยถูกกดดันไว้ในด้านการบริโภค

ตลาดตราสารหนี้โลกปรับตัวลดลงในเดือนกุมภาพันธ์ ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ซึ่งปรับเพิ่ม

กรอบเป้าหมายอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 10 ปีขึ ้นเท่าตัวในช่วงที่ผ่านมาระบุว่า 

ธนาคารกลางจะคงการด าเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย เนื่องจากคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะ

ปรับตัวลดลงต ่ากว่าร้อยละ 2 ก่อนช่วงกลางปี 2566 ยกเว้นว่าการขึ้นค่าแรงจะเป็นปัจจัย

ผลักดันอัตราเงินเฟ้อให้ปรับตัวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทั่วโลก

ปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากการปรับนโยบายการเงินให้มีความเข้มงวด ส่งผลให้ราคาพันธบัตร

รัฐบาลปรับตัวลดลงมากกว่าตราสารหนี ้ท ี ่ม ีความอันดับน่าเชื ่อถือในระดับลงทุนได้ 

(investment grade) และตราสารหนี้ท่ีให้ผลตอบแทนสูง (high yield)

ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต



กองทุนปรับเพ่ิมสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์สร้างอัตราผลตอบแทนและสินทรัพย์เติบโต ในขณะ

ท่ีปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์เชิงรับ 

ผู้จัดการกองทุนเข้าลงทุนใหม่ในหมวดพลังงานของภูมิภาคยุโรป จากมุมมองของการประเมิน   

มูลค่าที่น่าดึงดูด และอัตราผลตอบแทนเงินปันผลในระดับสูง นอกจากนี้กองทุนเข้าลงทุนใน   

หมวดธนาคารของยุโรปและญี่ปุ่นซึ่งเป็นหมวดธุรกิจที่มีมูลค่าต ่ากว่าความเป็นจริง และมีการ    

ฟ้ืนตัวต่อมุมมองของผลประกอบการ 

ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต

ในเดือนกุมภาพันธ์ กองทุนปรับตัวลดลงร้อยละ -2.7 ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐทว่ายังคงสร้าง

กระแสเงินสดสอดคล้องกับเป้าหมายของกองทุน โดยสินทรัพย์ทุกกลุ่มปรับตัวลดลง

สินทรัพย์สร้างผลตอบแทน (Yield assets): สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ high yield ของ

เอเชียและยุโรป เป็นปัจจัยกดดันผลการด าเนินงานของกองทุน เนื่องจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย

ปรับตัวกว้างขึ้นตามความผันผวน และความเคลื่อนไหวของเส้นโค้งอัตราผลตอบแทนพันธบัตร

รัฐบาลสหรัฐฯ เป็นปัจจัยกดดันเพิ่มเติม นอกจากนี้การลงทุนในตราสารหนี้แบบ hybrid และตรา

สารหนี้ของประเทศตลาดเกิดใหม่ท้ังในรูปสกุลเงินหลักและสกุลเงินท้องถิ่นเป็นปัจจัยกดดันเพิ่มเติม

สินทรัพย์เชิงรับ (Defensive assets): สัดส่วนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้ 

investment grade เป็นปัจจัยลบต่อผลการด าเนินงานของกองทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัดส่วน   

การลงทุนในตราสารหนี้ของสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร อย่างไรก็ตามสัดส่วนการลงทุนใน     

ตราสารหนี้ investment grade ของเอเชียปรับตัวเข้มแข็งในช่วง 1 - 2 เดือนท่ีผ่านมา

สินทรัพย์เติบโต (Growth assets): สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์เติบโตเป็นปัจจัยกดดัน            

ผลการด าเนินงานของกองทุน น าโดยตลาดหุ้นเอเชียไม่รวมญี่ปุ่นที่ปรับตัวลดลง โดยเฉพาะแรง     

เทขายในตลาดสินทรัพย์เสี่ยงของจีน อย่างไรก็ตาม ปัจจัยลบส่วนหนึ่งได้รับการชดเชยจากสัดสว่น

การป้องกันความเสี่ยงในตลาดหุ้น โดยเฉพาะอย่างย่ิงการป้องกันความเสี่ยงในตลาดหุ้นสหรัฐฯและ

หมวดสินค้าปลีกฟุ่มเฟือย 



กองทุนปรับลดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี ้ investment grade ของยุโรป เนื ่องจาก         

ทิศทางการด าเนินนโยบายของธนาคารกลางยุโรปที่เข้มงวด และขายสัดส่วนการลงทุนใน      

ตราสารหนี้ investment grade ของเอเชีย เนื่องจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยปรับตัวแคบลงเป็น

อย่างมากนับจากต้นปี 

ในทางตรงกันข้ามกองทุนเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐและตราสารหนี้ของ

ประเทศตลาดเกิดใหม่ในรูปสกุลเงินท้องถิ่น เนื่องจากมีมุมมองว่าอัตราเงินเฟ้ออาจปรับตัวดีกว่า

ประเทศพัฒนาแล้ว

ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต

ในขณะที ่อัตราเงินเฟ้อก าลังผ่านจุดสูงสุด ผู ้จัดการกองทุนมีมุมมองว่าความทนทานต่อ       

ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกในระยะสั ้นจะส่งผลให้ธนาคารกลางด าเนินนโยบายให้มี         

ความเข้มงวดมากขึ้น และอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯจะมีระดับสูงขึ้น เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อยังคง

ปรับตัวลดลงอย่างช้าๆ และมีความเป็นไปได้ในระดับสูงว่าอัตราดอกเบี้ยแท้จริงจะปรับตัวขึ้นไปอยู่

ในแดนบวก ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อราคาสินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาด

ตราสารหนี้ภาคเอกชนท่ีมีกระแสเงินลงทุนใหม่เข้าจ านวนมาก และส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยปรับตัว

แคบลงอย่างมีนัยส าคัญ 

ส าหรับสัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้น ผู้จัดการกองทุนคงแนวทางการลงทุนอย่างระมัดระวัง 

มากขึ้นต่อการวางกลยุทธ์การลงทุน โดยมองหาโอกาสการลงทุนที่ระดับราคามีความยืดหยุ่น

ต่อความผันผวน และมีคุณสมบัติเชิงรับเพิ่มขึ้น ในขณะที่ยังคงให้ความระมัดระวังส าหรับการ

ลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน โดยเน้นลงทุนในตราสารหนี้ท่ีมีคุณภาพสูง



รายละเอียด กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KFMINCOM) 

นโยบายการลงทุน
ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund 

(Class A-MINC(G))  (กองทุนหลัก) โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV 

ระดับความเสี่ยงกองทุน ระดับ 5

นโยบายป้องกันความ

เสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
ป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเต็มจ านวน

การรับซื้อคืนหน่วย

ลงทุนอัตโนมัติ

KFMINCOM-R: มีนโยบายรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติปีละไม่เกิน 12 ครั้ง โดยจะท าการรับ

ซื้อคืนหน่วยลงทุน KFMINCOM-R และสับเปล่ียนเข้ากองทุน KFCASH-A โดยอัตโนมัติ

KFMINCOM-A: ไม่มีนโยบายรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ดาวน์โหลด

สรุปสาระส าคัญของ

กองทุน

KFMINCOM-R                                         KFMINCOM-A

ดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวน

ค าเตือน : ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจ

ลงทุน ทั้งนี้  ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานใน

อนาคต ๏ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต ่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้

(non-investment grade) หรือไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated bond) ผู้ลงทุนอาจมีความ

เสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้รับช าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย ๏ กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ทั้งจ านวน  แต่อาจมีต้นทุนส าหรับการท าธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยท าให้ผลตอบแทนของ

กองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ๏  เอกสารฉบับนี้เป็นการแปลเป็นภาษาไทยโดยบริษัท

หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด (บริษัท) ซึ่งเป็นการแปลจากต้นฉบับของกองทุนหลัก Fidelity 

Funds – Global Multi Asset Income Fund ณ ก.พ. 66 ในเนื้อหาเพียงบางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้ กองทุนหลัก

และบริษัทฯ ไม่รับรองความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหาทั้งหมด โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง

ข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ๏ การจ่ายผลตอบแทนรายเดือนขึ้นอยู่กับผลการ

ด าเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งอาจมีโอกาสที่นักลงทุนจะไม่ได้รับผลตอบแทนรายเดือนในบางช่วงเวลา

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