
กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์

(KFCMEGA)

ภาวะตลาด
หุ้นเมกะเทรนด์ของจีนเผชิญแรงขายหนักในช่วง 4 เดือนแรก

ของปี 2565 จากปัจจัยเสี่ยงหลักต่างๆ

ผลการด าเนินงานกองทุน

กองทุน KFCMEGA ปรับตัวลดลง 10.5% จากสิ ้นปี 

(ข้อมูล ณ วันท่ี 27 ม.ิย. 2565)

ปัจจัยต่อผลการด าเนินงาน
การจัดระเบียบภาคธุรกิจของรัฐบาล, ความเสี ่ยงเรื ่อง        

ก ารถอดห ุ ้ นจ ี น  ADRs ออกจากตลาดห ุ ้ นสหร ั ฐ ฯ , 

สถานการณ์สงครามในยูเครน, การปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว

ของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และสถานการณ์แพร่ระบาดของ 

Covid-19 เป็นปัจจัยกดดันผลการด าเนินงานโดยรวม
มุมมองตลาด

ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนและมองถึงโอกาสในการเข้าซื ้อ เนื ่องจาก

ภาพรวมตลาดหุ ้นจีนดูดีข ึ ้น การออกนโยบายการเงินที ่ผ ่อนคลายของธนาคารกลาง , 

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อ Covid-19 ท่ีขึ้น และระดับ Valuation ท่ีไม่แพง

มิถุนายน 2565

ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต



หุ้นเมกะเทรนด์ของจีนเผชิญแรงขายหนักในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2565 จากปัจจัยเสี่ยงหลัก        

5 ประการ คือ 1) ความกังวลเรื่องการจัดระเบียบภาคธุรกิจของรัฐบาล 2) ความเสี่ยงเรื่องการ

ถอดหุ้นจีน ADRs ออกจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ 3) สถานการณ์สงครามในยูเครน 4) การปรับตัวขึ้น

อย่างรวดเร็วของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และ 5) สถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-19 ในหลาย

เมืองใหญ่ โดยเฉพาะเมืองเซี่ยงไฮ้ 

เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มชะลอตัวลง กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักจากมาตรการปิดเมือง และ

ปัญหาสภาพคล่องในภาคอสังหาฯ น ามาสู่การด าเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายของธนาคาร

กลางจีน (PBOC) ซึ่งรวมถึงการปรับลดดอกเบี้ยนโยบาย การปรับลด RRR และการอัดฉีดสภาพ

คล่องเข้าสู่ระบบอย่างต่อเนื่อง โดยการด าเนินนโยบายการเงินของจีนปีนี้ เอื้อต่อการลงทุน

มากกว่าประเทศอื่นท่ีใช้นโยบายการเงินเข้มงวดขึ้น 

ตลาดหุ้นจีนเร่ิมมีการฟื้นตัวแรงในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา หลังจากจ านวนผู้ติดเชื้อ Covid-19 

ในเซี่ยงไฮ้ปรับตัวลดลง และการท่ีภาครัฐออกมาแสดงท่าทีผ่อนปรนมากขึ้นในเรื่องการจัดระเบียบ

ภาคธุรกิจ โดยรัฐบาลจีนยังคงให้การสนับสนุนภาคธุรกิจเหมือนดิม เนื ่องจากภาคธุรกิจมี

บทบาทส าคัญต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี

กองทุน KFCMEGA ปรับตัวลดลง 10.5% จากสิ้นปีก่อนหน้า (ณ วันที่ 27 มิ.ย. 2565) โดย

กองทุนปรับตัวลดลงไปท าระดับต ่าสุดของปี 2565 ในวันที่ 9 พ.ค. 65 โดยปรับตัวลดลง 34.6% 

จากสิ้นปีก่อนหน้า 

อย่างไรก็ดี จากภาพการลงทุนในตลาดหุ้นจีนที่ดูดีขึ้น ส่งผลให้กองทุนมีการฟื้นตัวแรงในเดือน 

พ.ค. - ม.ิย. โดยปรับตัวขึ้นจากระดับต ่าสุดราว 36.9% (5 พ.ค. - 27 มิ.ย. 2565)  

ในช่วงของการฟื ้นตัว กองทุน KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF 

(KGRN) และกองทุน Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) ปรับตัว

ขึ้นอย่างโดดเด่น ตามมาด้วยกองทุน Invesco China Technology ETF (CQQQ) และกองทุน

KraneShares MSCI All China Healthcare Index ETF (KURE)

ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต



บริษัทที่ได้รับประโยชน์จากการเติบโตของเมกะเทรนด์ในจีน เช่น การเติบโตของภาคการบริโภค 

(ecommerce และ delivery platform) เทคโนโลยี การใช้จ่ายด้านสุขภาพ พลังงานสะอาด และ

รถยนต์ไฟฟ้า ผ่านจุดต ่าสุดของการจัดระเบียบอุตสาหกรรมของรัฐบาลไปแล้ว 

นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายของธนาคารกลางจีน (PBOC), สถานการณ์ผู้ติดเชื้อ Covid-19 ที่

ปรับตัวดีขึ้น และ Valuation ที่อยู่ในระดับไม่แพง เป็นปัจจัยหนุนการลงทุนในหุ้นเมกะเทรนด์ของจีน 

ซึ ่งมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื ่อง จากตลาดที่มีขนาดใหญ่ การสนับสนุนจากนโยบายของภาครัฐ 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และก าลังซื้อที่เร่งตัวขึ้น 

ความเสี่ยงเรื่องการถอดหุ้นจีน ADRs ออกจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ จะกดดันหุ้นเมกะเทรนด์ของจีน

น้อยลง เนื่องจากพัฒนาการด้านความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐจีนและก.ล.ต. สหรัฐฯ รวมไปถึง

การที่หุ้นจีน ADRs ด าเนินการหาตลาดรองส าหรับ Dual Listing เช่น ฮ่องกง เซี่ยงไฮ้ และเซินเจิ้น     

เป็นต้น

ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต
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สัดส่วนตามอุตสาหกรรม

แหล่งข้อมูล: บลจ.กรุงศรี ณ วันที่ 3 มิ.ย. 65 ผลรวมของน ้าหนักการลงทุนอาจไม่เท่ากับ 100% เนื่องจากไม่รวม

สัดส่วนของเงินสด ทรัพย์สินหรือหนี้สินอื่นๆ



รายละเอียด กองทุนเปิดกรงุศรไีชนา่เมกะเทรนด์ (KFCMEGA)

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ

ต่างประเทศ ที่มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในประเทศจีน และ/หรือมีธุรกิจหลักหรือมี

รายได้ส่วนใหญ่มาจากการประกอบธุรกิจในประเทศจีน โดยเป็นหลักทรัพย์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือ

ได้รับประโยชน์จากการเติบโตของเมกะเทรนด์ (Mega Trends) เช่น การเติบโตของ E-Commerce 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สังคมผู้สูงอายุ หรือการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้น

ในอนาคต เป็นต้น ทั้งน้ี กองทุนจะลงทุนอย่างน้อย 2 กองทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีสัดส่วนการลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยใน

รอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนในหน่วย

ลงทุนของแต่ละกองทุนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซ่ึงสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาวะ

การลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ

นโยบายป้องกัน

ความเส่ียงอัตรา

แลกเปล่ียน

ป้องกันความเส่ียงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ระดับความเส่ียง

กองทุน
ระดับ 6

ดาวน์โหลด

สรุปสาระส าคัญของ

กองทุน

หน่วยลงทุนชนิด

สะสมมูลค่า

หน่วยลงทุนชนิด

ผู้ลงทุนสถาบัน

ดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวน

ค าเตือน : ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

กองทุนรวมนีอ้าจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต ่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่

ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้รับช าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย 

 เอกสารฉบับนี้จัดท าขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูล แต่บริษัทฯ มิอาจรับรอง

ความถูกต้องความน่าเชื่อถือ และ ความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง

ข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตาม

ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  ซึ่งอาจท าให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับ

ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน/หรือได้รับเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

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


