
กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้

เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HSMUS)

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ

Schroder International Selection Fund -

US Small & Mid Cap Equity Fund

ภาวะตลาด
ตลาดหุ้นฟ้ืนตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในเดือนตุลาคม คิดเป็นการ

ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 10 เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐฯ 

(Fed) มีแนวโน้มจะชะลอการปรับนโยบายเพิ่มอัตราดอกเบี้ย

ผลการด าเนินงานกองทุนหลัก
ผลการด าเนินงานของกองทุนปรับตัวอ่อนแอกว่าดัชนี

อ้างอิงในเดือนตุลาคม โดยการจัดสัดส่วนการลงทุน          

รายหมวดธุรกิจเป็นปัจจัยลบ

มุมมองตลาด
ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองว่ายังคงมีแรงสนับสนุนอย่าง

แข็งแกร่งส าหรับการลงทุนในหุ ้นขนาดกลางและเล็กของ

สหรัฐฯ ในระยะยาว และการประเมินมูลค่าได้ค านวณการ

ปรับลดก าไรสุทธิเข้าไปในราคา ท าให้เป็นโอกาสที่ดีส าหรับ

บริษัทท่ีสามารถสร้างก าไรสุทธิมากกว่าที่คาดได้

ตุลาคม 2565

ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต



ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต

ตลาดหุ้นฟ้ืนตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในเดือนตุลาคม คิดเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 10 เนื่องจาก

ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีแนวโน้มจะชะลอการปรับนโยบายเพิ่มอัตราดอกเบี้ย นักลงทุนมีมุมมอง

ว่า Fed เริ่มส่งสัญญาณเกี่ยวกับการสิ้นสุดของการด าเนินนโยบายปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเวลา        

อันใกล้ โดยระบุถึงความกังวลว่าเศรษฐกิจจะถูกผลักดันให้เข้าสู่ภาวะถดถอย หากว่ารอบวัฏจักรของ

การปรับนโยบายให้มีความเข้มงวดด าเนินต่อไป

ผลการด าเนินงานของกองทุนปรับตัวอ่อนแอกว่าดัชนีอ้างอิงในเดือนตุลาคม การคัดเลือกหลักทรัพย์

ลงทุนเป็นปัจจัยบวกต่อผลการด าเนนิงาน ทว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนรายหมวดธรุกจิเปน็ปัจจัยลบ

หมวดธุรกิจที่ปรับตัวลดลงเป็นปัจจัยลบหลักต่อผลการด าเนินงานของกองทุนในรอบเดือนได้แก่ 

หมวดอุตสาหกรรม และหมวดอสังหาริมทรัพย์ โดยสัดส่วนการลงทุนใน Envista Crop และ ASGN ใน

หมวดอุตสาหกรรม ปรับตัวอ่อนแอหลังจากฝ่ายบริหารคาดการณ์ว่าในปีหน้าบริษัทอาจจะเผชิญกับ

สภาพแวดล้อมที่มีความยากล าบากมากขึ้น ส่งผลให้มีการปรับลดการประเมินราคาหุ้นของบริษัท

เล็กน้อย ในขณะที่สัดส่วนการลงทุนน้อยกว่าตลาดโดยรวมในหมวดอสังหาริมทรัพย์เป็นปัจจัยลบ 

เนื่องจากหมวดอสังหาริมทรัพย์ฟ้ืนตัวหลังการปรับตัวลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล

หมวดธุรกิจที ่ปรับตัวเพิ ่มขึ ้นเป็นปัจจัยบวกมากที ่สุดต่อผลการด าเนินงานของกองทุนได้แก่           

หมวดการเงิน หมวดการแพทย์ และหมวดพลังงาน โดยสัดส่วนการลงทุนใน Heritage Financial

Corp ปรับตัวขึ ้นน าในหมวดธนาคาร นอกจากนี้ การมีสัดส่วนลงทุนน้อยกว่าตลาดโดยรวมใน            

กลุ ่มเทคโนโลยีชีวภาพเป็นปัจจัยบวกเนื ่องจากกลุ ่มธุรกิจปรับตัวอ่อนแอกว่าตลาดโดยรวม                

หมวดพลังงานฟื้นตัวขึ ้นเนื ่องจากการปรับตัวเพิ ่มขึ ้นของราคาน ้ามัน และสัดส่วนการลงทุนใน 

Matador Resources และ Solaris ปรับตัวเข้มแข็งกว่าตลาดโดยรวม

เมื่อพิจารณากลยุทธ์การลงทุน 3 รูปแบบ กลยุทธ์การลงทุนในหุ้นเติบโตที่มีราคาผิดไปจากความ        

เป็นจริง (Misprices Growth) เป็นปัจจัยบวกมากที่สุด ซึ่งถูกคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ตลาด

ปรับตัวเพิ่มขึ้น กลยุทธ์การลงทุนในหุ้นที่มีการฟ้ืนตัวแบบกลับทิศ (turnarounds) ปรับตัวเข้มแข็งกว่า

ตลาดโดยรวมเช่นกัน ในขณะที่กลยุทธ์การลงทุนแบบเนน้เสถียรภาพ (steady Eddies) ปรับตัวอ่อนแอ 

หลักทรัพย์ที ่ปรับตัวเพิ ่มขึ ้นเป็นปัจจัยบวกมากที ่สุดต่อผลการด าเนินงานของกองทุนได้แก่              

Matador Resources, Permian Resources และ Chef’s Warehouse

หลักทรัพย์ท ี ่ปร ับตัวลดลงเป็นปัจจัยลบมากที ่ส ุดต่อผลการด าเน ินงานของกองทุนได้แก่  

ICU Medical, ASGN และ Enhabit

ในเดือนที่ผ่านมา  กองทุนเพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน Burlington Stores และขายสัดส่วนการลงทุนใน 

WD-40 Company และ Aerie Pharmaceuticals



เมื่อพิจารณาไปในอนาคต คาดการณ์ว่าผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อผลก าไรสุทธิ

ของภาคเอกชนจะเกิดขึ้นตามมา ซึ่งสิ่งที่เด่นชัดที่สุดคือการปรับตัวลดลงของอุปสงค์ และจะส่งผล

กระทบเป็นพิเศษต่อบริษัทซึ่งมิได้มีการบริหารจัดการสินค้าคงคลังที่มีการคาดการณ์เกี่ยวกับการ

ชะลอตัวของเศรษฐกิจ และบริษัทซึ ่งไม่สามารถพึ่งพาอ านาจในการก าหนดราคาเพื่อสนับสนุน       

ผลประกอบการ นอกจากนี้ ความตึงตัวทางการเงินจะเร่งตัวขึ้นเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยยังคง

ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและกิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตัว 

แรงกดดันในกลุ่มค้าปลีกจากสินค้าคงคลังในระดับสูงที่เกิดขึ้นจากทั้งอัตราเงินเฟ้อและการปรับตัว

เข้าสู่ระดับปกติของเศรษฐกิจ รวมทั้งแรงกดดันจากรอบวัฏจักรที่ยาวนานขึ้นของผลิตภัณฑ์ใน

หมวดเทคโนโลยีจะส่งผลต่อการยกเลิกแผนการจ้างงานใหม่หรือแม้กระทั่งการปรับลดจ านวน

พนักงาน

การรายงานผลก าไรสุทธิในรอบถัดไปจะเริ่มบ่งชี้ให้เห็นถึงทิศทางของผลประกอบการในปี 2566 ใน

ปัจจุบันไม่ใช่เวลาที่จะเข้าลงทุนในบริษัทเพียงเพราะราคาหุ้นได้ปรับตัวลดลงเป็นอย่างมาก เนื่องจาก

ในสภาพแวดล้อมนี้บ่อยครั้งที่บริษัทซึ่งมีราคาถูกที่สุดอาจจะกลายเป็นบริษัทที่มีราคาแพงที่สุด

ผู้จัดการกองทุนมีมมุมองว่ายงัคงมีแรงสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งส าหรับการลงทุนในหุ้นขนาดกลาง

และเล็กของสหรัฐฯ ในระยะยาว การประเมินมูลค่าได้ค านวณการปรับลดผลก าไรสุทธิเข้าไปในราคา

ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนส าหรับบริษัทที่สามารปรับตัวในการสร้างก าไร และโอกาสของการปรับตัว

เพิ่มขึ้นส าหรับบริษัทซึ่งสามารถสร้างผลประกอบการในระดับดีกว่าที่คาดไว้ หุ้นขนาดเล็กของ

สหรัฐฯ มีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภายในประเทศในระดับสูงกว่า และในบางธุรกิจจะได้รับแรง

สนับสนุนจากการกลับมาด าเนินธุรกิจภายในประเทศของบริษัทผู้ผลิตในสหรัฐฯ และการลงทุนของ

บริษัทขนาดใหญ่ระดับนานาชาติในภาคการผลิตและห่วงโซ่อุปทานภายในสหรัฐฯ

หุ้นขนาดกลางและเล็กปรับตวัเข้มแขง็กว่าหุ้นขนาดใหญ่นบัจากส้ินเดอืนมกราคม และด าเนินมาอย่าง

ต่อเนื่องในไตรมาส 3/65 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ปกติในช่วงเวลาที่มีความกังวลเกี่ยวกับการเกิดภาวะ

เศรษฐกิจถดถอย ทว่าการปรับตัวที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งสะท้อนถึงการประเมินมูลค่าซึ่งมีราคาถูก

มากกว่าเป็นอย่างมาก และการมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการถูกปรับลดอัตราก าไรสุทธิในระดับต ่ากว่า 

ผู ้จัดการกองทุนมีมุมมองว่าการปรับตัวเข้มแข็งกว่าของหุ ้นขนาดเล็กจะด าเนินต่อไป ทว่า                 

การคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนจะมีความส าคัญเพิ่มขึ้นมาก 

ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต



ค าเตือน : ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจ

ลงทุน ทั้งนี ้ ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานใน

อนาคต  เอกสารฉบับนี้เป็นการแปลเป็นภาษาไทยโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด 

(บริษัท) ซึ่งเป็นการแปลจากต้นฉบับของกองทุนรวมต่างประเทศ Schroder ISF US Small & Mid Cap 

Equity Fund ณ ต.ค. 65 ในเนื้อหาเพียงบางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้ กองทุนหลักและบริษัทฯ ไม่รับรองความ

ถูกต้องและครบถ้วนของเนื ้อหาทั ้งหมด โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั ้งหมดโดยไม่

จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจ านวน  ซึ่งอาจมี

ต้นทุนส าหรับการท าธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยท าให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลง

เล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น  กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต ่ากว่าอันดับที่

สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) หรือไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated bond) ผู้

ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้รับช าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย

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

รายละเอียด กองทุนเปิดกรงุศรยีเูอสสมอล-มิดแคปอคิวต้ีิเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HSMUS) 

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Schroder International Selection Fund -

US Small & Mid Cap Equity Fund (Class X, ACC) (กองทุนหลัก) โดย

เฉล่ียในรอบปีบัญชไีม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80.00 ของ NAV 

ระดับความเสี่ยง

กองทุน
ระดับ 6

นโยบายป้องกันความ

เสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
ป้องกันความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียนเตม็จ านวน

ดาวน์โหลด

สรุปสาระส าคัญของ

กองทุน

ดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวน


