
กองทุนเปิดกรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ –

สะสมมูลค่า (KFPREFER-A)

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ

Manulife Global Fund - Preferred Securities 

Income Fund (Class AA (USD)) 

❑ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯและตราสารหนี้ภาคเอกชนคุณภาพสูงปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งใน

เดือนมีนาคม โดยมีแรงสนับสนุนมาจากการปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วของเส้นโค้งอัตรา

ผลตอบแทนในตลาดตราสารหนี้ โดยพันธบัตรระยะปานกลางปรับตัวลดลงมากที่สุด ในขณะที่

พันธบัตรระยะสั้นสามารถปรับตัวลดลงได้อย่างจ ากัด เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐฯปรับขึ้น

อัตราดอกเบี้ยระยะส้ัน 9 ครั้งในช่วงท่ีผ่านมาเพ่ือปรับลดอัตราเงินเฟ้อ 

❑ ตราสารหนี้บุริมสิทธิ์ตกอยู่ภายใต้แรงกดดัน เนื ่องจากการปิดกิจการของธนาคารระดับ

ภูมิภาค 2 แห่งอย่างที่มิได้คาดไว้ ปัจจัยหลักมาจากวิกฤตด้านสภาพคล่องที่เกิดขึ้นอย่าง

รวดเร็วและส่งผลกระทบต่อธนาคารระดับภูมิภาคหลายแห่ง ส่งผลให้ธนาคารทั้ง 2 แห่งถูกเข้า

ควบคุมกิจการ ทั้งนี ้ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) และกระทรวงการคลังตอบสนองอย่าง

รวดเร็วในการค ้าประกันเงินฝากทั้งหมด และอัดฉีดเงินทุนระยะส้ันเข้าสู่ระบบธนาคารเพ่ือป้องกัน

การขยายวงของปัญหาสภาพคล่อง อย่างไรก็ตามความกังวลว่าความปั่นป่วนจะขยายวง

ออกไปยังธนาคารระดับภูมิภาคและธนาคารท้องถิ่นแห่งอื่น ส่งผลให้นักลงทุนหนีเข้าลงทุนใน

สินทรัพย์ปลอดภัยซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนต่ออุปสงค์ของการลงทุนในตราสารหนี้

❑ ในภาพรวม พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯและตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพสูงปรับตัวเพิ่มขึ้น

เข้มแข็งที่สุด แรงสนับสนุนมาจากการเข้าลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัย ในขณะที่ตราสารหนี้

ภาคเอกชนท่ีให้ผลตอบแทนสูง (high yield) และหลักทรัพย์ที่มีสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการ

พาณิชย์ค ้าประกันปรับตัวอ่อนแอกว่าตลาดโดยรวม

มีนาคม 2566

ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต



❑ ปัจจัยบวกหลักต่อผลการด าเนินงานของกองทนุมาจากสัดส่วนการลงทนุนอ้ยกว่าตลาดโดยรวมใน

หมวดธนาคารและการมีสัดส่วนลงทุนมากกว่าตลาดโดยรวมในหมวดสาธารณูปโภค นอกจากนี้

สัดส่วนการลงทุนมากกว่าตลาดโดยรวมในหมวดการสื่อสาร และการคัดเลือกตราสารลงทุนใน

หมวดการเงนิ, ธุรกิจโบรกเกอร์ และสินค้าทุนเป็นปัจจยับวกต่อผลการด าเนินงานของกองทุนเช่นกัน 

❑ ปัจจัยลบหลักมาจากการคัดเลือกตราสารในหมวดธนาคาร, หมวดประกันภัย และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

กับผู้บริโภคซึ่งมีการปรับตัวตามรอบวัฎจักรของเศรษฐกิจ รวมไปถึงสัดส่วนการลงทุนน้อยกว่า

ตลาดโดยรวมในกลุ่มทรัสต์เพื ่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และสัดส่วนการลงทุน

มากกว่าตลาดโดยรวมในหมวดการเงินที่มีความเชื่อมโยงกับภาคอสังหาริมทรัพย์

❑ Fed ยังคงแนวทางในการปรับนโยบายการเงินให้มีความเข้มงวดมากขึ้นส าหรับปี 2566 ผลกระทบ

อย่างเต็มที่จากการด าเนินนโยบายอย่างเข้มงวดเริ่มขึ ้นในช่วงต้นปีที่แล้ว ก าลังส่งผ่านไปยัง

เศรษฐกิจแท้จริง ด้านผู้บริโภคและภาคธรุกิจในสหรัฐฯ ก าลังเริ่มได้รับผลกระทบจากการปรับนโยบาย

การเงินให้มีความเข้มงวด โดยผลกระทบต่อก าไรสุทธิและงบดุลของแต่ละบริษัทอาจไม่เท่ากัน ทว่า

ผู้จัดการกองทุนมีความเห็นว่าผลกระทบก าลังขยายตัวเป็นวงกว้าง

❑ ตัวชี้วัดของตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนได้รับแรงสนับสนุนจากการรายงานผลก าไรสุทธิอย่าง

แข็งแกร่ง และสัดส่วนหนี้สินที่อยู่ในระดับต ่า ซึ่งแสดงถึงความเข้มแข็งของธุรกิจส่วนใหญ่นับตั้งแต่

ช่วงต้นปี อย่างไรก็ตาม การชะลอตัวลงของผลก าไรก าลังเริ่มเป็นแรงกดดันส าหรับภาคธุรกิจ 

เนื่องจากอุปสงค์ส าหรับสินค้าและบริการปรับตัวลดลง รวมถึงแรงกดดันจากอัตราเงินเฟ้อ

❑ ในมุมมองของผู้จัดการกองทุน บริษัทที่มีคุณภาพสูงกว่าจะสามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมของ

เศรษฐกิจที่ปรับตัวอ่อนแอ และบริษัทที่มีคุณภาพของความน่าเชื่อถือในระดับต ่ากว่าจะต้องใช้ความ

ระมัดระวังในการบริหารจัดการภายใต้สภาพแวดล้อมมีความอ่อนแอเพิ่มขึ้น รวมไปถึงการปรับตัว

เพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนที่ต้องการจากนักลงทุนในตลาดการเงิน

❑ ผู้จัดการกองทุนคงมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในหลักทรัพย์บุริมสิทธ์ิ เนื่องจากการฟ้ืนตัวขึ้นของ

อัตราผลตอบแทนตราสารหนี้อย่างมีนัยส าคัญ จะส่งผลให้อัตราผลตอบแทนในอนาคตมีความ      

น่าดึงดูด

ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต



รายละเอียด กองทุนเปิดกรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ – สะสมมูลค่า (KFPREFER-A)

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Manulife Global Fund - Preferred 

Securities Income Fund (Class AA (USD)) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปี

บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ระดับความเสี่ยงกองทุน ระดับ 5

นโยบายป้องกันความ

เสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจ านวน

ดาวน์โหลด

สรุปสาระส าคัญของ

กองทุน

ดาวน์โหลด

หนังสือช้ีชวน

ค าเตือน : ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจ

ลงทุน ทั้งนี้  ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานใน

อนาคต  กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจ านวน  ซึ่งอาจมีต้นทุนส าหรับการท า

ธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยท าให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่

เพิ่มขึ้น  เอกสารฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยเป็นการแปลเป็นภาษาไทยโดยบริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด (บริษัท) ซึ่งเป็นการแปลจากต้นฉบับของกองทุนรวมต่างประเทศ Manulife 

Global Fund - Preferred Securities Income Fund ณ มี.ค. 66 ในเนื้อหาเพียงบางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้ 

กองทุนหลักและบริษัทฯ ไม่รับรองความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหาทั้งหมด โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  กองทุนรวมนี้อาจมีการลงทุนในตรา

สารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต ่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) หรือไม่ได้รับ

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้ช าระคืนเงินต้นและ

ดอกเบี้ย

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

❑ ความสามารถในการคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้กองทุนสามารถผ่านช่วงเวลา

ที่สภาพแวดล้อมมีความอ่อนแอ และสร้างผลตอบแทนที่เข้มแข็งในระยะยาว ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุน    

เชื่อว่าการลงทุนในหลักทรัพย์บุริมสิทธิ์ซึ่งมีคุณภาพในระดับสูงกว่าจะยังคงมีมูลค่ามากกว่าเมื่อ

เปรียบเทียบกับการลงทุนในหลักทรัพยท์ี่มีอายุเฉล่ียยาวกว่า หรือตราสารหนี้ investment grade

❑ ทีมผู้จัดการกองทุนคงสัดส่วนการลงทุนแบบระมัดระวังนับตั้งแต่ปี 2562 โดยมีสัดส่วนการลงทุน

มากกว่าตลาดโดยรวมในหมวดสาธารณูปโภค และมีสัดส่วนการลงทุนน้อยกว่าตลาดโดยรวมใน

หมวดธนาคาร ทั้งนี้ ในหมวดธนาคาร กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มสถาบันการเงินขนาดใหญ่ที่

มีความส าคัญ (SFI) และธนาคารระดับภูมิภาคขนาดใหญ่ ซึ่งผู้จัดการกองทุนเชื่อว่า SFI ก าลังได้รับ

ประโยชน์จากการล่มสลายของธนาคารขนาดเล็กกว่าในสหรัฐฯ นอกจากนี้ธนาคารขนาดใหญ่ยังมี

กฎระเบียบด้านเงินทุนและสภาพคล่องที่มีความเข้มงวด ซึ่งท าให้กลุ่มธนาคารเหล่านี้ได้รับประโยชน์

จากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของความสามารถในการท าก าไร การปล่อยสินเชื่อแบบดั้งเดิมที่มีความ

แข็งแกร่ง และการกระจายความเสี่ยงของผลก าไรสุทธิ


