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ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ 
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ภาวะตลาด
ตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนเมษายน โดยมีแรงขับเคลื่อน    

มาจากพัฒนาการในเชิงบวกเกี ่ยวกับอัตราเงินเฟ้อและ

มุมมองต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ

ผลการด าเนินงานกองทุนหลัก
ผลการด าเนินงานของกองทุนปรับตัวเพิ่มขึ ้นในเดือน

เมษายน ซึ่งนับเป็นการฟ้ืนตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งหลังจาก

ท่ีเผชิญกับแรงกดดันระยะส้ันในเดือนก่อน

ปัจจัยต่อผลการด าเนินงาน
สัดส่วนการลงทุนทั้งในตลาดหุ้นของประเทศพัฒนาแล้ว ,

ตราสารหนี้ภาคเอกชน และสินทรัพย์ทางเลือกเป็นปัจจัยบวก

ต่อผลการด าเนินงาน

มุมมองการลงทุน
ผู้จัดการกองทุนเชื่อว่าการบริหารจัดการสินทรัพย์แบบเชิงรุกและการติดตามพอร์ตการลงทุน

อย่างต่อเนื่องยังคงมีความส าคัญและมีประสิทธิภาพในช่วงเวลาท่ีตลาดมีความไม่แน่นอน

เมษายน 2566

ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเส่ียง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ทั้งน้ี ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 



ตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนเมษายน โดยมีแรงขับเคลื่อนมาจากพัฒนาการในเชิงบวกเกี่ยวกับ

อัตราเงินเฟ้อและมุมมองต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ ทั้งนี้ การปรับตัวลดลงของราคาพลังงานเป็น

ปัจจัยสนับสนุนการปรับตัวลดลงของอัตราเงินเฟ้อทั่วไป และการประกาศข้อมูลการเติบโตของ

เศรษฐกิจโลกในเชิงบวกเป็นปัจจัยสนับสนุนความหวังว่าเศรษฐกิจอาจมีความทนทานต่อความ    

ผันผวนท่ามกลางสภาพแวดล้อมของอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น

ตลาดหุ้นของประเทศพัฒนาแล้วปรับตัวเข้มแข็งกว่าประเทศตลาดเกิดใหม่ แรงขับเคลื่อนมาจาก

ความตึงเครียดทางภูมริัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐฯและจีนทีป่รับตวัเพ่ิมขึ้น รวมไปถึงการเปิดเผยข้อมูล

ภาคการผลิตของจีนในระดับอ่อนแอกว่าที่คาดไว้ ในอีกด้านหนึ่งตลาดหุ้นพัฒนาแล้วของยุโรป

ปรับตัวเข้มแข็งกว่าตลาดหุ้นสหรัฐฯ แรงสนับสนุนมาจากการปรับตัวเข้มแข็งของเศรษฐกิจ และการ

มีสัดส่วนหุ้นคุณค่าในระดับสูงกว่าซึ่งปรับตัวเข้มแข็งกว่าหุ้นเติบโตโดยเปรียบเทียบในรอบเดือน

การปรับตัวเพิ่มขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐฯได้รับแรงขับเคลื่อนจากความเข้มแข็งของบริษัทเทคโนโลยี

ขนาดใหญ่ไม่กี่แห่ง ความเข้มแข็งของหุ้นเหล่านี้ช่วยบดบังความอ่อนแอของกลุ่มธนาคารระดับ

ภูมิภาคของสหรัฐฯที่ยังคงเผชิญกับแรงกดดันอย่างต่อเนื่อง

ในตลาดตราสารหนี้ ตราสารหนี้ภาคเอกชนปรับตัวเข้มแข็งกว่าพันธบัตรรัฐบาล โดยตราสารหนี้

investment grade ปรับตัวเข้มแข็งกว่าตราสารหนี ้high yield เมื่อพิจารณารายภมูิภาค พันธบัตร

รัฐบาลยุโรปปรับตัวอ่อนแอกว่าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยมีแรงกดดันมาจากมุมมองต่อ         

การด าเนินนโยบายของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่มีความเข้มงวดมากกว่า

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวอย่างผสมผสานในรอบเดือน กลุ่มสินค้าการเกษตรปรับตัวเข้มแข็ง

กว่ากลุ่มอื่น ในขณะที่ราคาน ้ามนัปรับตวัลดลงตามทิศทางนับจากตน้ปีจนถึงปจัจบัุน อย่างไรกต็าม

ราคาทองแดงปรับตัวลดลงมากที่สุด ท่ามกลางข้อมูลการผลิตของจีนในระดับอ่อนแอกว่าที่คาดไว้

ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเส่ียง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ทั้งน้ี ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

ผลการด าเนินงานของกองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนเมษายน ซึ่งนับเป็นการฟ้ืนตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง

หลังจากที่เผชิญกับแรงกดดันระยะสั้นในเดือนก่อน โดยสัดส่วนการลงทุนทั้งในตลาดหุ้นของประเทศ

พัฒนาแล้ว, ตราสารหนี้ภาคเอกชน และสินทรัพย์ทางเลือกเป็นปัจจัยบวกต่อผลการด าเนินงาน



ในทางตรงกันข้าม สัดส่วนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงเล็กน้อย รวมถึงสัดส่วน     

การลงทุนเชิงแท็กติกในตลาดหุ้นของประเทศตลาดเกิดใหม่ที ่ปรับตัวลดลงในรอบเดือนทว่าส่ง   

ผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของกองทุนในระดับต ่าเนื ่องจากการมีสัดส่วนการลงทุนอย่าง

ระมัดระวัง เช่นเดียวกับสัดส่วนการลงทุนในทองค า

การลงทุนในหุ้น: การลงทุนในตลาดหุ้นของประเทศพัฒนาแล้วเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักต่อผลการ

ด าเนินงานของกองทุน แสดงให้เห็นถึงความได้เปรียบของการจัดสรรเงินลงทุนไปยังการบริหาร

จัดการลงทุนแบบเชิงรุกของกลยุทธ์การลงทุน BlackRock Fundamental Active Equity ซึ่ง

สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านการคัดเลือกหลักทรัพย์ในช่วงที่ตลาดปรับตัวแตกต่างกันอย่างมา

นอกจากนี้ สัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงด้วยการขายชอร์ตหุ้นเทคโนโลยีที่ยังไม่มีการท าก าไรเป็น

ปัจจัยบวกตอ่ผลการด าเนินงานของกองทุน และสามารถชดเชยปัจจยัลบจากสัดส่วนการลงทนุในหุน้

หมวดเทคโนโลยี แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของการคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุน

การลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก: สินทรัพย์ทางเลือกฟื้นตัวขึ้นในเดือนเมษายนเป็นปัจจัยบวกอย่าง

แข็งแกร่งต่อผลการด าเนินงานของกองทุนโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟื้นตัวของกลยุทธ์        

การลงทุน Energy Efficiency and Battery Storage รวมไปถึงสัดส่วนการลงทุนในธีม Life 

Sciences ซึ่งกองทุนปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในเดือนที่ผ่านมาจากการประเมินมูลค่าที่น่าดึงดูด 

ผู้จัดการกองทุนเชื่อว่าการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกมีความส าคัญในด้านการกระจายความเสี่ยง

และมีมุมมองว่าความเชี่ยวชาญของผู้จัดการกองทุนเป็นปัจจัยหลักในการสร้างความแตกต่าง

สัดส่วนการลงทุนในทองค าผ่าน iShares Gold ETC ในรูปสกุลเงินดอลลาร์เป็นปัจจัยลบต่อ

ผลการด าเนินงานของกองทุน เนื่องจากความอ่อนแอของสกุลเงินดอลลาร์ แม้ว่าราคาทองค าจะ

ปรับตัวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้สัดส่วนการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของดัชนี VIX ซึ่งใช้ส าหรับ

การป้องกนัความเสี่ยงจากความผันผวนในตลาดหุน้ เป็นปัจจัยลบเล็กน้อยตอ่ผลการด าเนนิงานของ

กองทุน เนื่องจากความผันผวนของตลาดหุ้นยังคงอยู่ในระดับต ่าที่สุดในรอบ 18 เดือน แม้ว่าความ

เสี่ยงของการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยจะปรับตัวเพิ่มขึ้น

การลงท ุนในตราสารหนี ้ : สัดส ่วนการลงท ุนในตราสารหนี ้ เป ็นป ัจจ ัยบวกเล ็กน ้อยต่อ                     

ผลการด าเนินงานของกองทนุ แรงสนับสนุนมาจากกลยุทธก์ารลงทนุ ESG Fixed Income ซึ่งเนน้ให้

ความส าคัญเป็นหลักกับตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับลงทุนได้ อย่างไร    

ก็ตาม ปัจจัยบวกบางส่วนถูกชดเชยด้วยปัจจัยลบจากสัดส่วนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล

ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเส่ียง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ทั้งน้ี ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

กองทุนยงัคงเน้นการลงทุนแบบเชิงรุก โดยเพิ่มสัดส่วนการลงทุนทั้งในตลาดหุ้นและตลาดตราสารหนี้ 

ส าหรับสัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้น ผู้จัดการกองทุนปรับลดสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงเชิง   

แท็กติกในตลาดหุ้นยุโรป เนื่องจากข้อมูลการเติบโตที่มีความทนทานต่อความผันผวน และสัญญาณ

การชะลอตัวของอัตราเงินเฟ้อในภูมิภาค



ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเส่ียง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ทั้งน้ี ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

กองทุนปิดสัดส่วนการลงทุนในกลยุทธ์ LCTR Thematic Agriculture Basket ซึ่งมีความผันผวน

ตามรอบวัฏจักรอย่างมีนัยส าคัญ เพื่อสะท้อนถึงมุมมองเชิงบวกต่อหมวดธุรกิจที่มีลักษณะเชิงรับ

มากกว่า นอกจากนี้กองทุนสับเปลี่ยนการลงทุนเข้าไปในตลาดหุ้นสหรัฐฯเพื่อคงระดับความผันผวน

ต่อดัชนีอ้างอิง (beta) รวมถึงเพ่ิมสัดส่วนการลงทุนในกลยุทธ์ Global Infrastructure Equity

กองทุนปิดสัดส่วนการลงทุนเชิงแท็กติกในหมวดเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งเผชิญกับปัจจัยกดดันจาก

วิกฤตภาคธนาคาร ที่ส่งผลกระทบต่อการปล่อยสินเชื่อให้แก่บริษัทจ านวนมากในหมวดธุรกิจ และ

ประเด็นเพดานหนี้ส้ินของสหรัฐฯในช่วงที่ผ่านมาเป็นความเสี่ยงเพิ่มเติมต่อรายได้ของบริษัทเหล่านี้ 

ส าหรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ กองทุนกลับมาเพิ่มสัดส่วนอายุเฉล่ียของตราสารหนี้สหรัฐฯ 

เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อความผันผวนจากประเด็นด้านเพดานหนี้ของสหรัฐฯ ในขณะที่ปิดสัดส่วน

การขายชอร์ตในพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น เนื่องจากธนาคารกลางญี่ปุ่นยังคงแนวทางการด าเนิน

นโยบายแบบผ่อนคลาย และควบคุมเส้นโค้งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง 

ในระยะสั้นผู้จัดการกองทุนยังคงให้ความระมัดระวังต่ออายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ในพอร์ตการลงทุน 

จากมุมมองว่าการคาดการณ์ทิศทางของอัตราดอกเบี้ยปรับตัวเกินกว่าความเป็นจริง ซึ่งอาจเกิด   

แรงกดดันให้อัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้น

ธนาคารกลางยังคงเผชิญกับแรงกดดันของอัตราเงินเฟ้อที่ทรงตัวอยู่ในระดับสูงและการบริหาร

จัดการการเติบโตของเศรษฐกิจ ซึ่งความผันผวนในหมวดธนาคารเป็นหลักฐานถึงผลกระทบต่อ

เศรษฐกิจที่ตามมาหลังจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้นักลงทุนเข้าลงทุนใน

สินทรัพย์ปลอดภัย และมีการปรับเปล่ียนการคาดการณ์ทิศทางของอัตราดอกเบี้ยอย่างมีนัยส าคัญ 

อย่างไรก็ตามมีความชัดเจนว่าธนาคารกลางยังคงให้ความส าคัญกับการควบคุมอัตราเงินเฟ้อ

ธนาคารกลางแยกการใช้งานเครื่องมืออย่างชัดเจนส าหรับการรับมือในด้านเสถียรภาพทางการเงิน 

และการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อ ผู้จัดการกองทุนคาดว่าความผันผวนของอัตรา

ดอกเบี้ยจะยังคงอยู่ในระดับสูง เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์สมมติฐานในหลายรูปแบบซึ่งอาจส่งผล

ต่อทิศทางการด าเนินนโยบายของธนาคารกลางที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 

ผู้จัดการกองทุนเชื่อว่ามีมุมมองที่แตกต่างกันระหว่างการคาดการณ์ของนักลงทุนเกี่ยวกับการกลับ

ทิศทางการด าเนนินโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในการผ่อนคลายนโยบายการเงินในช่วงปลายปี

ซ่ึงสถานการณน์ี้น่าจะเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในการก าหนดแนวโน้มมุมมองของการลงทุนในระยะส้ัน

ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการขยายเพดานหนี้สิ้นของสหรัฐฯสร้างความเสี่ยงเพิ่มเติมต่อมุมมองของ

นักลงทุน ผู้จัดการกองทนุเชือ่ว่าทา้ยทีสุ่ดเพดานหนี้สินจะถูกปรับเพ่ิมขึน้ ทว่าการบรรลุข้อตกลงหรือ

การมีมาตรการระยะส้ันเพื่อชะลอปัญหาออกไปในช่วงปลายปีจะเกิดขึ้นในเวลาสุดท้ายเท่าที่จะเป็นไปได้ 

ท าให้มีโอกาสที่ตลาดจะปรับตัวผันผวนเป็นอย่างมากเมื่อเข้าใกล้เส้นตายการขยายเพดานหนี้สิน



ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเส่ียง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ทั้งน้ี ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

สินทรัพย์ในตลาดเกิดใหม่ก าลังมีโอกาสของการคัดเลือกการลงทุน โดยมีแรงสนับสนุนจาก            

ทิศทางการด าเนินนโยบายโดยรวมที่มีความเข้มงวดลดลง, แรงส่งของการกลับมาเปิดเศรษฐกิจจีน,

การเติบโตของผลก าไรสุทธิ และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้ที่    

อุปสงค์ส าหรับการส่งออกจะปรับตัวลดลงโดยเฉพาะในจีน เนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก 

ผู้จัดการกองทุนก าลังติดตามพัฒนาการอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะหาโอกาสของการเข้าลงทุน

ผู้จัดการกองทุนคาดว่าความผันผวนในตลาดพลังงานจะด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยในระยะส้ันอาจมี    

แรงขับเคลื่อนจากปัจจัยด้านอุปสงค์และอุปทานหลายประการ รวมไปถึงแรงส่งจากการเติบโตของ

เศรษฐกิจและประเด็นทางภูมิรัฐศาสตร์ ดังเช่นการปรับลดก าลังการผลิตของกลุ่มประเทศผู้ผลิต

น ้ามัน OPEC+ อย่างที่มิได้คาดไว้, การเปล่ียนแปลงไปสู่การปรับลดคาร์บอนในระยะยาวก าลังเกิดขึ้น

อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการปรับตัวในระยะส้ันของตลาดพลังงานมีความซับซ้อน และต้องการวิธีการ

บริหารจัดการอย่างระมัดระวังเพ่ือสร้างสมดุลระหว่างความเส่ียงและโอกาสของการลงทุน

ความทนทานต่อความผันผวนของพอร์ตการลงทุนเป็นปัจจัยส าคัญ ผู้จัดการกองทุนยังคงเชื่อว่า

การบริหารจัดการสินทรัพย์แบบเชิงรุกและการติดตามพอร์ตการลงทุนอย่างต่อเนื ่องยังคงมี

ความส าคัญ และเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในช่วงเวลาที่มีความไม่แน่นอน ความผันผวนในตลาดที่

ด าเนินไปอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีความจ าเป็นในการปรับพอร์ตการลงทุนบ่อยครั้งขึ้น 

นอกจากนี ้ยังมีความจ าเป็นในการมีมุมมองที ่ม ีความละเอียดมากขึ ้นโดยเน้นการลงทุนราย          

หมวดธุรกิจ รายภูมิภาค และกลุ่มสินทรัพย์ย่อยมากกว่าการลงทุนจากปัจจัยมหภาค ทั้งนี้ กองทุน

เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์คุณภาพสูง เนื่องจากผู้จัดการกองทุนเชื่อว่าบริษัทซึ่งมีงบดุลเข้มแข็งจะมี

ต าแหน่งที่ดีกว่าในการทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่มีความตื่นตัวมากขึ้น 

ผู้จัดการกองทุนคงความเชื่อมั่นอย่างแข็งแกร่งต่อกลยุทธ์การลงทุนด้าน ESG ที่มีความทนทานต่อ

ความผันผวน ทั้งนี้ การด าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบมีความส าคัญเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก

สภาพแวดล้อมของตลาดที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ในปัจจุบัน ผู้จัดการกองทุนคาดว่าแนวทาง      

การลงทุนน ี ้จะ ได ้ร ับแรงสนับสนุนจากวิกฤติในช ่วงท ี ่ผ ่านมาและการให ้ความส าค ัญต่อ                   

การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง 



ค าเตือน : ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ทั้งนี้ ผลการด าเนนิงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต ๏ กองทุน

รวมนี้อาจมีการลงทนุในตราสารหนี้ทีม่ีอนัดับความน่าเชือ่ถือต ่ากว่าอนัดับทีส่ามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการ

จัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้รับช าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย ๏ เอกสาร

ฉบับนี้เป็นการแปลเป็นภาษาไทยโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด (บริษัท) ซึ่งเป็นการแปล

จากต้นฉบับของ BlackRock ณ เม.ย. 66 ในเนื้อหาเพียงบางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้ กองทุนหลักและบริษัทฯ มิอาจ

รับรองความถูกต้อง ความน่าเชื ่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูลทั ้งหมด โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์

เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ๏ กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตรา

แลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  ซึ่งอาจท าให้ผู้ลงทุน

ขาดทุนหรือได้รับก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน/หรือได้รับเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ 

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

รายละเอียด กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคช่ัน (KFCORE)

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยใน

รอบปีบัญชีไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ชื่อ BGF 

ESG Multi-Asset Fund, Class I2 Hedged USD (“กองทุนหลัก”) ซึ่งมีนโยบาย

กระจายการลงทุนเพื ่อให้ได้ผลตอบแทนโดยรวมจากการลงทุนสูงสุด ตาม

หลักการลงทุนที่ค านึงถึงปัจจัยด้านความยั่งยืนที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

(Environmental) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) หรือ “ESG” 

โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ที่เปลี่ยนมือได้ (ซึ่งอาจรวมถึง

ตราสารหนี้ที่เปลี่ยนมือได้ที่ให้ผลตอบแทนสูง (High Yield)) หน่วยลงทุนของ

กองทุนรวม เงินสด เงินฝาก และตราสารตลาดเงินของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

ระดับความเสี่ยงกองทุน ระดับ 5

นโยบายป้องกันความ
เสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 

ดาวน์โหลด

สรุปสาระส าคัญของ

กองทุน

ดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวน


