
ผลการด าเนินงานกองทุนหลัก

ดัชนี S&P500 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในเดือนเมษายน โดย

ข้อมูลในตลาดแรงงานเป็นแรงกดดันต่อตลาด ซึ ่งส่งผล

กระทบต่อหุ้นเติบโตมากกว่าตลาดโดยรวม 

ปัจจัยต่อผลการด าเนินงาน

ในเดือนเมษายน ผลการด าเนินงานของกองทุนปรับตัว

ลดลง

หลักทรัพย์ที ่ปรับตัวลดลงเป็นปัจจัยลบหลัก ได้แก่ Tesla, 

Moderna และ Cloudflare

มุมมองและกลยุทธ์การลงทุน
ผู ้จัดการกองทุนมีมุมมองเชิงบวกต่อพัฒนาการของบริษัทในพอร์ตการลงทุนจากการ

เปล่ียนแปลงการด าเนินธุรกิจและการบริหารด้านการเงิน รวมไปถึงการควบคุมต้นทุนท่ามกลาง

การปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเช่ือว่าบริษัทเหล่านี้จะสามารถสร้างการเติบโตเพ่ิมขึ้นในไม่ช้า 

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้

(KFUS)

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ 

Baillie Gifford Worldwide US Equity 

Growth Fund, Class B Acc (USD)

ภาพรวมตลาด

เมษายน 2566

ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต



ดัชนี S&P500 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในเดือนเมษายน ในขณะที่พอร์ตการลงทุนของกองทุนปรับตัว

ลดลง ทั้งนี้ข้อมูลในตลาดแรงงานเป็นแรงกดดันต่อการคาดการณ์ของนักลงทุน ซึ่งส่งผลกระทบต่อ

หุ้นเติบโตมากกว่าตลาดโดยรวม 

หลักทรัพย์ที ่ปรับตัวลดลงเป็นปัจจัยลบหลักต่อผลการด าเนินงานของกองทุน ได้แก่ Tesla, 

Moderna และ Cloudflare

ราคาหุ้นของ Tesla บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ปรับตัวลดลงในเดือนเมษายน ท่ามกลางการถกเถียง

เกี่ยวกับการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยและความอ่อนแอของเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อ      

อุปสงค์ส าหรับรถยนต์ของบริษัท อย่างไรก็ตาม Tesla ใช้ความได้เปรียบในเชิงกลยุทธ์ของบริษัทใน

การรับมือกับสภาพแวดล้อมที่มีความท้าทายเหล่านี้ โดยยังคงตั้งเป้าหมายในการปรับเพิ่มปริมาณ

การผลิตร้อยละ 50 ในปีนี้สู่ระดับ 1.8 ล้านคัน แม้ว่าบริษัทจะปรับลดราคาในเดือนมกราคม แต่ Tesla

ยังคงเป็นผู้น าของอุตสาหกรรมในด้านอัตราก าไรขั้นต้นของธุรกิจยานยนต์ที่อยู่ในระดับเกือบร้อยละ 

20 พัฒนาการของ Tesla มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก โดยรถยนต์รุ่น Model Y ของบริษัทเป็น

รถยนต์ที่มียอดขายดีที่สุดในยุโรป และเป็นรถยนต์นอกกลุ่มรถบรรทุกที่ขายดีที่สุดในสหรัฐฯ 

ราคาหุ้นของ Moderna ปรับตัวลดลงอีกครั้งในเดือนเมษายน โดยรายได้จากการจ าหน่ายวัคซีน

Covid-19 ปรับตัวลดลงตามที่คาดไว้ อย่างไรก็ตามอนาคตของบริษัทในระยะยาวมีความโดดเด่น

จากการที่ Moderna ได้พัฒนาเทคโนโลยีซึ่งสามารถน าไปปรับใช้ได้กับการรักษาโรคที่หลากหลาย 

บริษัทมียาที่อยู่ระหว่างพัฒนาจ านวนมาก และวัคซีนบางกลุ่มมีผลการทดสอบที่น่าประทับใจ เช่น 

การรักษาโรคทางเดินหายใจและเนื้องอก ผู้จัดการกองทุนเชื่อว่าบริษัทจะสามารถใช้แพลตฟอร์มทาง

เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าคูแ่ขง่ทีย่ังคงใช้เทคโนโลยีแบบเดมิ และศักยภาพ

ของ Moderna ในการพัฒนารูปแบบการรักษาในโรคต่างๆยังมีอยู่เป็นจ านวนมาก

ราคาหุ้นของ Cloudflare ปรับตัวลดลงในเดือนเมษายนหลังจากการรายงานผลประกอบการ       

ไตรมาส 1/66 อย่างผสมผสาน โดยถึงแม้ว่ารายได้ของบริษัทยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื ่อง            

แต่ฝ่ายบริหารปรับลดมุมมองต่อผลประกอบการในอนาคต ซึ ่งสร้างความประหลาดใจให้กับ

นักวิเคราะห์บางกลุ่ม โดยระบุถึงรอบวัฏจักรการขายที่ใช้ระยะเวลายาวนานขึ้น และผลการด าเนินงาน

ที่ต ่ากว่าคาดของฝ่ายขาย อย่างไรก็ตามแม้ว่าบริษัทจะรายงานผลประกอบการอย่างผสมผสาน แต่

อัตราก าไรจากการด าเนินงานของ Cloudflare ปรับตัวดีขึ้น และบริษัทยังคงมีแนวโน้มสร้างกระแส

เงินสดะเป็นบวกในปี 2566 นอกจากนี้ Cloudflare สามารถสร้างการเติบโตของยอดขายในระดับสูง

ด้วยการสนับสนุนการเปล่ียนแปลงของภาคธุรกิจเข้าสู่ระบบคลาวด์ในระยะยาว

ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต



หลักทรัพย์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยบวกหลักต่อผลการด าเนินงานของกองทุน ได้แก่ The 

Trade Desk, CoStar Group และ Watsco

ราคาหุ้นของ The Trade Desk บริษัทผู้ให้บริการโปรแกรมส าหรับการโฆษณา ปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดอืน

เมษายน โดยถึงแม้ว่าจะมีความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจในวงกว้าง ซึ่งการใช้จ่าย

ด้านโฆษณามักถูกปรับลดเป็นล าดับแรกในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจชะลอตัว แต่แพลตฟอร์มของ The

Trade Desk ช่วยให้ผู ้โฆษณาสื ่อสารไปยังกลุ ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพบนระบบ

อินเทอร์เน็ตแบบเปิดและแพลตฟอร์มเช่น Facebook และ Google นอกจากนี้แพลตฟอร์มของบริษัท

ยังสนับสนุนให้ผู้โฆษณาสามารถลงทุนในการโฆษณาบนระบบทีวีแบบเชื่อมต่อ ซึ่งเป็นตลาดที่ก าลัง

เติบโตและมีคู่แข่งจ านวนน้อย โอกาสในการท าธุรกิจของบริษัทยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้น และจะพัฒนา

เป็นผู้เล่นหลักส าหรับแพลตฟอร์มการซื้อโฆษณาส าหรับทัง้ระบบทีวีแบบเชือ่มต่อและระบบอนิเทอร์เน็ต

ราคาหุ้นของ CoStar Group บริษัทผู้น าในการให้บริการข้อมูลและการวิเคราะห์ตลาดสินค้าแบบ

ออนไลน์ส าหรับหมวดอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ ปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนเมษายนหลังจากการ

รายงานผลประกอบการรายไตรมาสอย ่างแข ็งแกร ่ง การรายงานผลประกอบการของ 

Apartments.com มีความเข้มแข็ง โดยการใช้งานปรับตัวเพิ ่มขึ ้นประมาณร้อยละ 20 เนื ่องจาก      

การปรับตัวเพิ ่มขึ ้นของจ านวนห้องว่างเป ็นปัจจัยสนับสนุนให้ม ีการโฆษณาจากเจ้าของ

อสังหาริมทรัพย์ ในขณะที่ Homes.com มีการใช้งานปรับตัวเพิ่มขึ้น 4 เท่านับจากการเข้าซื้อกิจการ

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีปริมาณเงินสดในระดับสูง และมีต าแหน่งของการแข่งขันที่ดีส าหรับการ

เติบโตอย่างยัง่ยืน โดยการเติบโตได้รับแรงสนับสนุนจากการมีขอ้มูลที่มากกว่าคูแ่ขง่และความเข้มแข็ง

ที่ยากจะเลียนแบบ รวมไปถึงการขยายการให้บริการที่ได้รับแรงสนับสนุนจากการเข้าซื้อกิจการอื่นๆ

ราคาหุ้นของ Watsco บริษัทผู้น าในด้านการจัดจ าหน่ายระบบการท าความร้อน การระบายอากาศ 

และระบบปรับอากาศในสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น แรงสนับสนุนมาจากการรายงานผลประกอบการ     

รายไตรมาสตามที่คาดไว้ โดยการปรับตัวเพิ่มขึ้นของรายได้และผลก าไรขั้นต้นมีแรงขับเคลื่อนมาจาก

การฟื้นตัวของปริมาณการขาย ทั้งนี้ Wastco มีความได้เปรียบเชิงขนาด, ความเข้มแข็งของฝ่าย

บริหาร และการสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนการบริการในระดับยอดเยี่ยม 

นอกจากนี้บริษัทได้พัฒนาเทคโนโลยีซึ่งสามารถสนับสนุนให้ผู้รับเหมาสามารถขายเครื่องมือของ

บริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต

ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองเชิงบวกต่อพัฒนาการของบริษัทในพอร์ตการลงทุน เนื่องจากบริษัท

เหล่านี ้ปรับตัวในการเปลี ่ยนแปลงการด าเนินธุรกิจและการบริหารด้านการเงิน นอกจากนี้              

ทีมผู้บริหารของบริษัทได้มีการด าเนินมาตรการเพื่อควบคุมต้นทุนท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่อัตรา

ดอกเบี้ยปรับตัวเพิ่มขึ้น และเพื่อปรับรูปแบบการด าเนินธุรกิจให้มีการเติบโตเพิ่มขึ้นในไม่ช้า 

ผู้จัดการกองทุนเชื่อว่าช่วงเวลานี้จะเป็นการแยกรูปแบบธุรกิจที่มีความยั่งยืนออกจากธุรกิจที่พึ่งพา

สภาพแวดล้อมทางการเงินที ่ เข ้าถึงง่ายในช่วงก่อนหน้า โดยบริษัทซึ ่งสามารถปรับตัวได้ใน

สภาพแวดล้อมนี้จะมีการเติบโตอย่างโดดเด่นในช่วงอีก 5–10 ปีข้างหน้า โดยผู้จัดการกองทุนรู้สึก

ตื่นเต้นต่อศักยภาพในการเติบโตของบริษัทเหล่านี้



ค าเตือน : ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจ

ลงทุน ทั้งนี้  ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานใน

อนาคต ๏ กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความ

เสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน ซึ่งอาจท าให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงิน

คืนต ่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ๏ เอกสารฉบับนี้เป็นการแปลเป็นภาษาไทยโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการ

กองทุน กรุงศรี จ ากัด (บริษัท) ซึ่งเป็นการแปลจากต้นฉบับของกองทุนหลัก Baillie Gifford Worldwide 

US Equity Growth Fund ณ เม.ย. 66 ในเนื้อหาเพียงบางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้ กองทุนหลักและบริษัทฯ ไม่

รับรองความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหาทั้งหมด ๏ เอกสารฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดท า

ขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูลแต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้องความ

น่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่

จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียด กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้ (KFUS)

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth 

Fund, Class B Acc (USD) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชไีม่น้อยกว่าร้อยละ 

80.00 ของ NAV 

ระดับความเส่ียงกองทุน ระดับ 6

นโยบายป้องกันความเส่ียง

อัตราแลกเปลี่ยน
ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพนิิจของทีมผู้จัดการกองทุน 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ดาวน์โหลด

สรุปสาระส าคัญของกองทุน

หน่วยลงทุนชนิด                                                  

สะสมมูลคา่

หน่วยลงทุนชนิด                                                  

ผู้ลงทุนสถาบัน

ดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวน

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


