
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคมั 

(KF-SINCOME) และ 

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเลค็ทีฟสมาร์ทอินคัม 

(KF-CSINCOM)

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ 

PIMCO GIS Income Fund (Class I-ACC) 

ภาพรวมตลาด
ในเดือนกุมภาพันธ์ ตลาดตราสารหนี้ปรับตัวลดลงหลังจาก

ท่ีปรับตัวเพ่ิมขึ้นในเดือนก่อน

ผลการด าเนินงานกองทุนหลัก
กองทุนปรับตัวลดลงร้อยละ -2.33 ส่งผลให้นับจากต้นปีถึง

ปัจจุบันผลการด าเนินงานของกองทุนปรับตัวเพิ ่มขึ ้น          

ร้อยละ 0.89

ปัจจัยต่อผลการด าเนินงาน
ปัจจัยลบมาจากสัดส่วนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ, 

ตราสารหนี้ของประเทศตลาดเกิดใหม่ในสกุลเงินท้องถิ่น และ           

สัดส่วนการถือครองเงินเยน

กลยุทธ์การลงทุน
กองทุนคงการกระจายความเสี ่ยงของพอร์ตการลงทุน โดยเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที ่มี   

สภาพคล่อง มีคุณภาพสูง และมีโครงสร้างของเงินทุนในระดับสูงกว่า ขณะที่อายุเฉลี่ยตราสาร

ของพอร์ตการลงทุนอยู่ท่ีระดับ 3.53 ปี 

กุมภาพันธ์ 2566

ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต



สินทรัพย์เสี่ยงและตลาดตราสารหนี้ปรับตัวลดลงหลังจากที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนก่อน โดยเศรษฐกิจ

โลกยังคงมีความทนทานต่อความผันผวนจากข้อมูลตลาดแรงงานในระดับแข็งแกร่ง และการปรับตัว

เพิ่มขึ้นของดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) แสดงให้เห็นว่า การปรับตัวกลับสู่เป้าหมายของอัตราเงินเฟ้อ

จะใช้เวลายาวนานขึ้น นอกจากนี้อัตราการว่างงานของสหรัฐฯปรับตัวลดลงสู ่ระดับร้อยละ 3.4            

แรงสนับสนุนมาจากการจ้างงานนอกภาคการเกษตรที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 517,000 ต าแหน่ง จึงท าให้     

นักลงทุนมีมุมมองว่าข้อมูลเศรษฐกิจในเชิงบวกจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้อัตราดอกเบี้ยปรับตัวเพิ่มขึ้น 

และชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตออกไป นอกจากนี้การปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ

อย่างที่มิได้คาดไว้ในสหรัฐฯสร้างความผิดหวังให้แก่นักลงทุน และเป็นแรงกดดันเพิ่มเติมต่ออัตรา

ดอกเบี้ยง

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) ของสหรัฐฯปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4 y-y นับเป็นระดับสูงกว่าที่คาดไว้ 

และดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 y-y แรงสนับสนุนหลักมาจากการปรับตัว

เพิ่มขึ้นในกลุ่มทีอ่ยู่อาศัย อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของยุโรปในเดือนมกราคมอยู่ที่ระดับร้อยละ 8.6 y-y ปรับตัว

ลดลงจากร้อยละ 9.2 ในเดือนก่อน แรงสนับสนุนมาจากการปรับตัวลดลงของราคาพลังงาน                   

อย่างไรก็ตามอัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐานยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 5.3 y-y ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณ

ว่าธนาคารกลางยุโรป (ECB) อาจปรับขึ ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื ่อง ทั ้งนี ้อัตราเงินเฟ้อของ                        

สหราชอาณาจักรปรับตัวลดลงเล็กน้อยสู่ระดับร้อยละ 10.1 y-y จากเดิมที่ร้อยละ 10.5 ในเดือนก่อน

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของประเทศหลักปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการทรงตัวของอัตราเงินเฟ้อใน

ระดับสูงกว่าที่คาดไว้ และนักลงทุนคาดการณ์ความเป็นไปได้ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่จะกิน

ระยะเวลายาวนานขึ้นเข้าไปในราคาสินทรัพย์ ในรอบเดือนกุมภาพันธ์อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล

อายุ 10 ปีของสหรัฐฯ, เยอรมัน และสหราชอาณาจักรปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.41, 0.37 และ 0.49               

ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปีของสหรัฐฯ, เยอรมัน และสหราชอาณาจักรปรับตัว

เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.61, 0.48 และ 0.24 ตามล าดับ 

ธนาคารกลางของประเทศหลักยงัคงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย น าโดยธนาคารกลางยุโรปและธนาคารกลาง

อังกฤษที่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ระดับร้อยละ 2.5 และ          

ร้อยละ 4 ตามล าดับ ในขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐฯปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 สู่ระดับร้อยละ  

4.75 นอกจากนี้ ธนาคารกลางประเทศอื่นๆที่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเช่นกัน คือ ธนาคารกลาง

ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

ในตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน ส่วนต่างอัตราดอกเบีย้ของตราสารหนี้ทีม่ีอนัดับความน่าเชือ่ถือในระดับ

ลงทุนได้ (investment grade) ในสกุลเงินดอลลาร์และสกุลยูโรปรับตัวกว้างขึ้นร้อยละ 0.05 และปรับตัว

แคบลงร้อยละ -0.04 ตามล าดับ ในขณะที่ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสกุลเงินดอลลาร์ และสกุลยูโรของ     

ตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูง (high yield) ปรับตัวแคบลงร้อยละ -0.08 และ -0.26 ตามล าดับ

ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต



ในเดือนกุมภาพันธ์ กองทุนปรับตัวลดลงร้อยละ -2.33 สุทธิหลังหักจากค่าธรรมเนียมในรูปสกุลเงิน

ดอลลาร์ ส่งผลให้นับจากต้นปีถึงปัจจุบันผลการด าเนินงานของกองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.89

ปัจจัยบวกมาจากสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ค ้าประกัน (MBS) ของ

ภาคเอกชน และสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ที่ป้องกันความเสี่ยงอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ (TIPS)  

เนื่องจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของระดับอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์

ในทางกลับกัน ปัจจัยลบมาจากสัดส่วนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เนื่องจากการปรับตัว

เพิ่มขึ้นของอตัราผลตอบแทน, สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ของประเทศตลาดเกิดใหม่สกุลเงินท้องถิ่น

จากการคัดเลือกลงทุนในตราสารตลาดเกดิใหม่ และสัดส่วนการถือครองเงนิเยน จากการปรับตัวอ่อนคา่

เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต

กองทุนคงสัดส่วนการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน โดยเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มี       

สภาพคล่อง, มีคุณภาพสูง และมีโครงสร้างของเงินทุนในระดับสูงกว่า

อายุเฉลี่ยตราสารโดยรวมของกองทุนอยู่ที่ระดับ 3.53 ปี (จากเดิมที่ 3.31 ปี) เนื่องจากกองทุนเพิ่ม

สัดส่วนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยเน้นลงทุนในตราสารระยะสั้น ซึ่งอัตราผลตอบแทนมี

ความน่าดึงดูดมากขึ้นจากแรงเทขายในช่วงที่ผ่านมา นอกจากนี้กองทุนปรับลดสัดส่วนการขายชอร์ต

ในพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น

กองทุนยงัคงใช้ความระมัดระวังต่อการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน และยังคงเน้นการลงทุนใน

ตราสารที่มีคุณภาพสูงกว่า โดยกองทุนปรับลดสัดส่วนการถือครองตราสารหนี้ที่ใกล้เคียงกับเงินสด 

และเพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน CDX (ดัชนีที่เป็นตัวสะท้อน Credit Spread ในตลาดตราสารหนี้ทั่วโลก) 

เนื่องจากสภาพคล่องในระดับสูงกว่า และมีระดับของส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่น่าดึงดูดมากขึ้น ทั้งนี้

ส าหรับตราสารหนี้ investment grade กองทุนเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหมวดการเงิน และหมวดเภสัช

ภัณฑ์

กองทุนปรับลดสัดส่วนการลงทุนเล็กน้อยในตราสารหนี้ของประเทศตลาดเกิดใหม่บางแห่งในรอบเดือน

กองทุนคงการลงทนุเชงิแทคติกในการบริหารสกุลเงิน โดยกองทุนปรับลดสัดส่วนการถือครองสกุลเงิน

เยน (JPY) และเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ขณะที่ปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในสกุลเงินยูโร (EUR) 



หมายเหตุ : การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะท าให้จ านวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยแต่ละรายลดลง

ค าเตอืน : ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลักษณะสนิค้า เง่ือนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

เอกสารวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไม่ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงาน

ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน  กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้ง

จ านวน  แต่อาจมีต้นทุนส าหรับการท าธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยท าให้ผลตอบแทนของกองทุน

โดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น  กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต ่า

กว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) หรือไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated 

bond) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้รับช าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย  เอกสารฉบับนี้เป็นการ

แปลเป็นภาษาไทยโดยบริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน กรุงศรี จ ากัด (บริษัท) ซึ่งเป็นการแปลจากต้นฉบับของ

กองทุนหลัก PIMCO GIS Income Fund ณ ก.พ. 66 ในเนื้อหาเพียงบางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้ กองทุนหลักและ

บริษัทฯ ไม่รับรองความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหาทั้งหมด โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูล

ทั้งหมดโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

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

รายละเอียด
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอล

สมาร์ทอินคัม (KF-SINCOME)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอล
คอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม 

(KF-CSINCOM)

นโยบายการลงทุน
ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ PIMCO GIS Income Fund (Class I-ACC) 
(กองทุนหลัก) โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ของ NAV 

นโยบายป้องกันความ
เส่ียงอัตราแลกเปล่ียน

ป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเต็มจ านวน

ระดับความเส่ียงกองทุน ระดับ 5 

การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

ปีละ 4 ครั้งโดยจะท าการรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุน KF-SINCOME และสับเปล่ียนเข้า
กองทุน KFCASH-A โดยอัตโนมัติ

ไม่มีนโยบายการรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

ดาวน์โหลด

สรุปสาระส าคัญของกองทุน

ดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวน
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