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ภาวะตลาด
ในสภาพแวดล้อมท่ีอัตราเงินเฟ้อท่ัวโลกอยู่ในระดับสูง และ

ทิศทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง

รวมไปถึงความตึงเครียดระหว่างรัสเซีย-ยูเครนที่มีความ

รุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้เกิดแรงเทขายในตลาดหุ้นโลก

อย่างต่อเนื่องในเดือนกุมภาพันธ์ 

ผลการด าเนินงานกองทุนหลัก
ในเดือนกุมภาพันธ์ กองทุนหลักปรับตัวลดลงร้อยละ -2.44

ในขณะท่ีดัชนีอ้างอิงปรับตัวลดลงร้อยละ -2.53

ปัจจัยต่อผลการด าเนินงาน
การจัดสรรสัดส่วนการลงทุนรายหมวดธุรกจิเป็นปัจจัยบวก

ทว่าการคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนเป็นปัจจัยลบ

มุมมองการลงทุน
ผลก าไรสุทธิของพอร์ตการลงทุนจะยังคงมีความยืดหยุ ่นโดยเปรียบเทียบในช่วงเวลาที่

ความสามารถในการท าก าไรของตลาดโดยรวมเผชิญกับแรงกดดัน ไม่ว ่าจะเกิดขึ ้นจาก       

อัตราเงินเฟ้อ การตอบสนองของรัฐบาลต่ออัตราเงินเฟ้อ หรือวิกฤตทางภูมิรัฐศาสตร์

กุมภาพันธ์ 2565

ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต



ตลาดหุ้นโลกเริ่มต้นปีด้วยการปรับตัวอย่างผันผวน ในสภาพแวดล้อมที่อัตราเงินเฟ้อทั่วโลกอยู่ใน

ระดับสูงอย่างต่อเนื่อง และทิศทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ รวมไปถึง

ความตึงเครียดระหว่างรัสเซีย-ยูเครนที่มีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้เกิดแรงเทขายในตลาดหุ้นโลก

อย่างต่อเนื่องในเดือนกุมภาพันธ์ 

ดัชนี MSCI World ปรับตัวลดลงร้อยละ -2.5 ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ การปรับตัวลดลงในรอบ 2

เดือนที่ระดับร้อยละ -7.7 นับเป็นการปรับตัวลดลงมากที่สุดเป็นอันดับ 2 นับจากปี 2552 แม้ว่าค่า 

forward P/E ของดัชนี ที่ระดับ 17 เท่าจะยังคงสูงกว่าในช่วงระหว่างปี 2546 ถึงปี 2562

ตลาดหุ้นของประเทศที่มีธุรกิจน ้ามันและสินค้าโภคภัณฑ์เป็นหลักปรับตัวขึ้นน าในระหว่างเดือน  โดย

ตลาดหุ้นออสเตรเลียและตลาดหุ้นแคนาดาปรับตัวเข้มแข็งกว่าดัชนีอ้างอิง 

ตลาดหุ้นในภูมิภาคยุโรปปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง โดยตลาดหุ้นเยอรมัน ตลาดหุ้นฝรั่งเศส และ   

ตลาดหุ้นอิตาลีปรับตัวอ่อนแอกว่าดัชนี MSCI World ในขณะที่ตลาดในภูมิภาคอื่นมีทิศทางการ

ปรับตัวใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง หรือมีการปรับตัวเข้มแข็งกว่าดัชนีอ้างอิงเล็กน้อย 

เมื่อพิจารณารายหมวดธุรกิจ ความเป็นไปได้ส าหรับการออกมาตรการแทรกแซงห้ามการน าเข้าก๊าซ

จากรัสเซียเป็นแรงขับเคลื่อนให้หมวดพลังงานปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และคิดเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น

ถึงร้อยละ 43 จากปีก่อน ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางในอวกาศ และความมั่นคงของประเทศ

ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 ในขณะที่หมวดอุตสาหกรรมโดยรวมปรับตัวลดลงร้อยละ -2 

นอกจากนี้ หมวดธุรกิจเชงิรับอืน่ปรับตัวเขม้แขง็เชน่กัน หมวดการแพทย์และหมวดสินค้าปลีกที่จ าเป็น

ต่อการด ารงชีวิต ปรับตัวเข้มแข็งกว่าตลาดโดยรวมเล็กน้อย ในทางกลับกันหมวดธุรกิจเน้น          

การเติบโตและมีอัตราส่วนราคาในระดับสูงเช่นหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ และหมวดสินค้าปลีก

ฟุ่มเฟือย เป็นหมวดธุรกจิทีป่รับตัวอ่อนแอทีสุ่ด และทั้งสองหมวดธุรกิจปรับตัวลดลงมากกว่าร้อยละ -

12 นับจากต้นปี

ในเดือนกุมภาพันธ์ผลการด าเนินงานของกองทุนหลักปรับตัวลดลงร้อยละ -2.44 (สุทธิหลังหัก

ค่าธรรมเนียม) ในขณะที่ดัชนีอ้างอิงปรับตัวลดลงร้อยละ -2.53

เมื่อพิจารณานับจากต้นปีถึงปัจจุบัน ผลการด าเนินงานของกองทุนปรับตัวลดลงร้อยละ -8.98

คิดเป็นการปรับตัวอ่อนแอกว่าดัชนีอ้างอิงที่ปรับตัวลดลงร้อยละ -7.69 

ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต



การจัดสรรสัดส่วนการลงทุนรายหมวดธุรกิจเป็นปัจจัยบวกต่อผลการด าเนินงานของกองทุน ทว่า

การคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนเป็นปัจจัยลบ สัดส่วนลงทุนมากกว่าดัชนีในหมวดสินค้าปลีกที่จ าเป็น

ต่อการด ารงชีวิต และหมวดการแพทย์เป็นปัจจัยบวกต่อผลการด าเนินงานของกองทุน เช่นเดียวกับ

การไม่มีสัดส่วนลงทุนในหมวดบริการส่ือสาร ที่สามารถชดเชยปัจจัยลบจากการไม่มีสัดส่วนลงทุนใน

หมวดพลังงาน ปัจจัยลบจากการคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนมาจากหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 

และหมวดการแพทย์

หลักทรัพย์ที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้นเป็นปัจจัยบวกมากที่สุดต่อผลการด าเนินงานของกองทุนในรูป absolute 

ได้แก่ Reckitt Benckiser (ร้อยละ 0.33) Becton Dickinson (ร้อยละ 0.26) และ Pernod Ricard 

(ร้อยละ 0.08) หลักทรัพย์ที่ปรับตัวลดลงเป็นปัจจัยลบมากที่สุดต่อผลการด าเนินงานของกองทุนใน

รูป absolute ได้แก่ Fidelity National Information Services (ร้อยละ -0.52) Accenture (ร้อยละ 

-0.50) และ SAP (ร้อยละ -0.36) 

ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนปรับตัวอ่อนแอกว่าตลาดโดยรวมเล็กน้อยในปีนี ้ อย่างไรก็ตาม         

การปรับตัวลดลงเกิดขึ้นจากการปรับฐานของอัตราส่วนราคา มิใช่เป็นการปรับตัวลดลงของการ

คาดการณ์ผลก าไรสุทธิ โดยการคาดการณ์ผลก าไรสุทธิในอนาคตบางกรณีอาจเป็นมุมมองเชิงบวก 

โดยมีการปรับตัวเพิ่มขึน้ร้อยละ 3 ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าสถิติในอดีต

นับเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างเข้มแข็งของก าไรสุทธิในช่วงเวลาที่ยากล าบาก ไม่ว่าจะเป็นช่วงที่เกิด

วิกฤตการเงินโลกหรือการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่พอร์ตการลงทุนของกองทุนปรับตัวลดลง

น้อยกว่าตลาดโดยเปรียบเทียบ อย่างไรก็ตามมีความแตกต่างเมื่อเปรียบเทียบกับการปรับตัวที่เกิดขึ้น

ในปี 2565 เนื่องจากผลก าไรสุทธิของตลาดโดยรวมยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปีนี้

นอกจากนี้มคีวามส าคัญที่จะพิจารณาว่าการปรับตัวลดลงถูกขับเคล่ือนโดยการประเมินมูลค่า โดยหุ้น

ที่มีราคาแพงกว่าปรับตัวลดลงมากกว่า ผู้จัดการกองทุนให้ความส าคัญกับการประเมินมูลค่าในรอบ

2 – 3 ปีที่ผ่านมา ด้วยการปรับลดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นที่มีราคาแพงกว่าและหลีกเลี่ยงการลงทุนใน

หุ้นเติบโตที่มีราคาแพงทีสุ่ด คุณภาพของพอร์ตการลงทนุในระดับสูงสะท้อนให้เห็นว่าพอร์ตการลงทุนมี

ระดับราคาแพงกว่าตลาดโดยรวมเล็กน้อย ส่งผลให้การปรับตัวลดลงของอัตราส่วนราคาส าหรับ

ตลาดโดยรวมเป็นแรงต้านต่อพอร์ตการลงทุน 

เมื่อพิจารณารายหมวดธุรกิจ หมวดสินค้าปลีกที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตซึ่งเป็นหมวดธุรกิจหลักของ

พอร์ตการลงทุนปรับตัวดีกว่าตลาดโดยรวมในปีนี้ ทว่าเมื่อพิจารณาถึงหมวดธุรกิจที่ปรับตัวเข้มแข็ง

กว่าตลาดโดยรวมในปี 2565 กองทุนไม่มีสัดส่วนการลงทุนในหมวดพลังงาน (ปรับตัวโดดเด่นที่สุดใน

ปีนี้) หมวดวัตถุดิบ หรือหมวดสาธารณูปโภคตามปรัชญาการลงทุนของกองทุน ในขณะที่กองทุนมี

สัดส่วนการลงทุนน้อยกว่าตลาดโดยรวมเป็นอย่างมากในหมวดการเงิน เนื่องจากการหลีกเลี่ยงการ

ลงทุนในกลุ่มธนาคาร



พอร์ตการลงทุนยังคงเน้นการสร้างผลตอบแทนแบบทบต้นในระยะยาว ซึ่งเป็นกระบวนการลงทุนที่    

นักลงทุนในตลาดท าได้ยากล าบาก สิ่งที่ผู้จัดการกองทุนมองหาส าหรับการลงทุนมีความเรียบง่าย

ทว่ามีความยากล าบากในการค้นหา ประการแรก คือ การที่บริษัทเป็นผู้น าตลาดและมีสินทรัพย์ไม่มี

ตัวตน (intangible) ที่มีความยั่งยืน ตัวอย่างเช่น ตราสินค้า หรือเครือข่ายในการประกอบธุรกิจ 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเหล่านี้จะเป็นแรงขับเคล่ือนอ านาจในการก าหนดราคาซึ่งผู้จัดการกองทุนให้นิยาม

ว่าเป็นความสามารถในการส่งผ่านต้นทุนของอัตราเงินเฟ้อไปยังผู้บริโภคขั้นสุดท้าย คุณสมบัตินี้มี

ความส าคัญมากในสภาพแวดล้อมของอัตราเงินเฟ้อในปัจจุบัน สัญญาณที่แสดงถึงว่าบริษัทมีอ านาจ

ในการก าหนดราคาคือ ประวัติของผลก าไรขั ้นต้นในระดับสูงและมีเสถียรภาพในช่วงเวลาที่เกิด         

การปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของต้นทุน 

นอกจากนี้ผู้จัดการกองทนุมองหาความสามารถในการเติบโตของรายได้จากโครงสร้างภายในอย่างมี

เสถียรภาพ แทนที่จะเป็นการเติบโตตามความผันผวนของรอบวัฏจักรเศรษฐกิจ และมีองค์ประกอบของ

การเกิดซ ้าอย่างมนีัยส าคญั รายได้ที่เกิดซ า้นี้อาจมาจากการซื้อแชมพูสระผมหรือครีมบ ารุงผิวหน้าซึ่ง

ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค หรือผ่านความสัมพันธ์และการท าสัญญาในระยะยาว ผลรวมของอ านาจ

ในการก าหนดราคา (ปกป้องความสามารถในการท าก าไร) และการเกิดซ ้าของรายได้ (ปกป้อง

ยอดขาย) จะน าไปสู่การสร้างผลก าไรอย่างเข้มแข็ง การพึ่งพาสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแทนที่สินทรัพย์มี

ตัวตน จะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ผลก าไรเหล่านี้จะถูกสร้าง ให้มีผลตอบแทนจากเงินลงทุนในระดับสูง 

ดังนั้นผลก าไรสุทธิอย่างเข้มแข็งของบริษัทจะเปล่ียนไปสู่กระแสเงินสดในระดับเข้มแข็งเช่นกัน

อย่างไรก็ตามการสร้างผลตอบแทนแบบทบต้นต้องการมากไปกว่าการประกอบธุรกิจอย่างแข็งแกร่ง

และยั่งยืน โดยการสร้างผลตอบแทนในระดับสูงและเติบโตอย่างมีเสถียรภาพต้องการฝ่ายบริหารที่มี

การจัดการอย่างถูกต้องในการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และมีความพยายามในการรักษาและ

ปรับปรุงสินทรัพย์ไม่มีตัวตน รวมไปถึงการจัดสรรกระแสเงินสดอิสระที่เหลืออย่างมีประสิทธิภาพ 

บางบริษัทมีแผนการเข้าซื้อธุรกิจอื่นอย่างยอดเยี่ยม ทว่าส่วนใหญ่แล้วไม่สามารถท าได้และดังนั้นควร

ให้ความส าคัญกับคืนกระแสเงินสดส่วนเกินให้แก่ผู้ถือหุ้น 

การทดสอบประการสุดท้ายคือการประเมินมูลค่า ผู้จัดการกองทุนเข้าลงทุนในบริษัทที่เชื่อว่ามีการ

ประเมินมูลค่าแบบทบต้นในระดับที่เหมาะสม และมีการพ่ึงพาการสร้างผลตอบแทนแบบทบต้น ทว่าหาก

มีการลงทุนในระดับราคาที่สูงเกินไปมีความเสี่ยงที่จะท าลายเงินลงทุนอย่างถาวร

เมื่อพิจารณาจากสถิติในอดีตร่วมกับปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจแสดงให้เห็นว่า ผลก าไรสุทธิของ

พอร์ตการลงทุนจะยังคงมีความยืดหยุ่นโดยเปรียบเทียบในช่วงเวลาที่ความสามารถในการท าก าไร

ของตลาดโดยรวมเผชิญกับแรงกดดัน ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากอัตราเงินเฟ้อ การตอบสนองของรัฐบาลต่อ

อัตราเงินเฟ้อ หรือวิกฤตทางภูมิรัฐศาสตร์

สภาพแวดล้อมของตลาดยังคงมีความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากว่าวิกฤตทางภูมิรัฐศาสตร์

ย ่าแย่ลง ในโลกที่มีความไม่แน่นอนในระดับสูงผู้จัดการกองทุนมีความเห็นว่านักลงทุนสามารถจ ากัด

ความไม่แน่นอน ด้วยการเข้าลงทุนในพอร์ตการลงทุนที่มีการสร้างผลตอบแทนแบบทบต้นซึ่งสามารถ

คาดการณ์ได้โดยเปรียบเทียบกับตลาดโดยรวม

ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต



ค ำเตือน : ผู้ลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจลกัษณะสนิค้ำ เงื่อนไขผลตอบแทน ควำมเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ทั้งนี้ ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต ๏ 

กองทุนรวมนี้อาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต ่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ 

หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้รับช าระคืนเงินต้นและ

ดอกเบี้ย ๏ เอกสารฉบับนี้เป็นการแปลเป็นภาษาไทยโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด 

(บริษัท) ซึ่งเป็นการแปลจากต้นฉบับของ Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund ณ 

ก.พ . 65 ในเนื ้อหาเพียงบางส่วนเท่านั ้น ทั ้งนี ้  กองทุนหลักและบริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง 

ความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมด

โดยไม่จ าเปน็ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ๏ กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของ

ผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน ซึ่งอาจท าให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับก าไรจากอัตรา

แลกเปล่ียน/หรือได้รับเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

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

รำยละเอียด KFGBRAND-A KFGBRAND-D KFGBRAND-I KFGBRAN-ID

นโยบำยกำรลงทุน
ลงทุนในกองทุนรวมตา่งประเทศ Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund (Class Z) 

(กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ของ NAV 

ระดับควำมเสี่ยง ระดับความเสี่ยง: 6

นโยบำยปอ้งกันควำม

เสี่ยงอัตรำแลกเปลี่ยน

ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพนิิจของทีมผู้จัดการกองทุน ท้ังน้ี โดยปกติกองทุนจะป้องกันความเสีย่งด้านอัตรา

แลกเปลี่ยนเฉลีย่ร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในตา่งประเทศ 

นโยบำยกำรจ่ำยเงิน

ปันผล

ไม่มีนโยบายการจ่ายเงิน

ปันผล

จ่ายไม่เกินปีละ 12 คร้ัง 

ในอัตราไม่ต ่ากว่า 10% 

ของก าไรสุทธิ/ก าไร

สะสม

ไม่มีนโยบายการจ่ายเงิน

ปันผล

จ่ายไม่เกินปีละ 12 คร้ัง 

ในอัตราไม่ต ่ากว่า 10% 

ของก าไรสุทธิ/ก าไร

สะสม

ดำวน์โหลด

สรุปสำระส ำคญัของ

กองทุน

ดำวน์โหลด

หนังสือช้ีชวน


