
ภาวะตลาด
ตลาดหุ้นโลกปรับตัวลดลงในเดือนกมุภาพันธ์ โดยความกังวล

เกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อเป็นแรงกดดันต่อตลาดหุ้น

ผลการด าเนินงานกองทุนหลัก
ผลการด าเนินงานของกองทุนปรับตัวลดลงร้อยละ -1.3

ในขณะท่ีดัชนีอ้างอิงปรับตัวลดลงร้อยละ -2.9

พอร์ตการลงทุน
การคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนในหมวดอุตสาหกรรม และ

หมวดบริการส่ือสาร เป็นปัจจัยบวกต่อผลการด าเนินงาน

มุมมองการลงทุน
ภาพรวมของพอร์ตการลงทุนยังคงเน้นการจัดสรรพอร์ตแบบเชิงรับ โดยเน้นลงทุนในหุ ้น

คุณภาพสูงท่ีมีรูปแบบธุรกิจแบบเชิงรับ และมีงบดุลท่ีเข้มแข็ง รวมถึงการประเมินมูลค่าที่น่าดึงดูด

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ 

(KFGDIV)

ลงทุนในกองทุนหลัก Fidelity Funds –

Global Dividend Fund 

Y-QINCOME(G)-USD 

กุมภาพันธ์ 2566

ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต



ตลาดหุ้นโลกปรับตัวลดลงในเดือนกุมภาพันธ์หลังจากที่เริ ่มต้นปีด้วยการปรับตัวเพิ่มขึ ้นอย่าง

แข็งแกร่ง โดยความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อเป็นแรงกดดันต่อตลาดหุ้น 

นักลงทุนปรับการคาดการณ์ส าหรับจุดสูงสุดของอัตราเงินเฟ้อและแนวทางการปรับลดอัตราดอกเบ้ีย 

เนื่องจากการปรับตัวของอัตราเงินเฟ้อสู่กรอบเป้าหมายอาจใช้ระยะเวลายาวนานมากกว่าที่คาดไว้

เมื่อพิจารณารายภูมิภาค ตลาดหุ้นของประเทศพัฒนาแล้วปรับตัวเข้มแข็งกว่าตลาดหุ้นของประเทศ

ตลาดเกิดใหม่ อย่างไรกต็าม ตลาดหุ้นสหรัฐฯปรับตัวลดลงในรอบเดือน แรงกดดันมาจากการปรับขึ้น

อัตราดอกเบ้ียของ Fed ร้อยละ 0.25 สู่ระดับร้อยละ 4.75 และรายงานของคณะกรรมการระบุว่ายงัคงมี

โอกาสของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ในอีกด้านหนึ่ง ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลดลงหลังจาก

ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อในฝรั่งเศสและสเปนทรงตัวอยู่ในระดับสูงกว่าที่คาด ทว่าตลาดหุ้นยุโรปฟื้นตัวขึ้น

ในช่วงปลายเดือน แรงสนับสนุนมาจากการปรับตัวลดลงของราคาพลังงาน เนื่องจากระดับก๊าซใน

คลังยังคงอยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ตลาดหุ้นญ่ีปุ่นปิดส้ินเดือนด้วยการปรับตัวเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย (ในรูป

สกุลเงินท้องถิ่น) แรงสนับสนุนมาจากการฟื้นตัวของอุปสงค์ที่เคยถูกกดดันไว้ในด้านการบริโภค

ในสภาพแวดล้อมนี้หมวดธุรกิจทุกหมวดเผชิญกับแรงเทขาย โดยหมวดธุรกิจที่ปรับตัวอ่อนแอที่สุด

ได้แก่หมวดวัตถุดิบ, หมวดอสังหาริมทรัพย์ และหมวดสาธารณูปโภค นอกจากนี้หุ้นเติบโตปรับตัว

เข้มแข็งกว่าหุ้นคุณค่า ขณะที่หุ้นขนาดเล็กปรับตัวได้ดีกว่าหุ้นขนาดใหญ่

ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต

ในเดือนกุมภาพันธ์ ผลการด าเนินงานของกองทุนปรับตัวลดลงร้อยละ -1.3 ในขณะที่ดัชนีอ้างอิง

ปรับตัวลดลงร้อยละ -2.9

เมื่อพิจารณารายหมวดธรุกิจ การคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนในหมวดอุตสาหกรรม และหมวดบริการ

ส่ือสาร เป็นปัจจัยบวกต่อผลการด าเนินงานของกองทุน เช่นเดียวกับการมีสัดส่วนการลงทุนอย่าง

จ ากัดในหมวดสินค้าปลีกฟุ่มเฟือย อย่างไรก็ตามการคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนในหมวด IT และ 

หมวดการแพทย์ เป็นปัจจัยกดดันผลการด าเนินงานของกองทุนโดยเปรียบเทียบ 

หลักทรัพย์ที่เป็นปัจจัยบวกต่อผลการด าเนินงาน: สัดส่วนการลงทุนใน Omnicom บริษัทสื่อที่มี

ฐานในสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยบวกมากที่สุดต่อผลการด าเนินงานของกองทุน การปรับตัว

เพิ่มขึ้นหลังจากการประกาศผลการด าเนินงานไตรมาส 4/65 โดยรายได้จากธุรกิจหลักของบริษัท

เติบโตร้อยละ 7.2 และการด าเนินธุรกิจในทุกภูมิภาคมีระดับดีกว่าที่คาดไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรป



ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต

Hubbell บริษ ัทที ่ เก ี ่ยวข้องกับสินค้าเพ ื ่อการผลิต ปรับตัว เพิ ่มขึ ้นหลังจากการรายงาน                  

ผลประกอบการไตรมาส 4/65 ยอดขายสุทธขิองกลุ่มผู้ให้บริการออกแบบและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์

ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภค ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 (เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี

ก่อน) แรงสนับสนุนมาจากความเข้มแข็งของอุปสงค์ และยอดค าสั่งซื้อที่ยังคงมีระดับสูงกว่าก าลัง

การผลิตสินค้า 

Wolters Kluwer บริษัทในธุรกิจให้บริการแบบเฉพาะทาง ปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากการรายงานการ

เติบโตของรายได้ในระดับร้อยละ 6 ส าหรับปี 2565 แรงขับเคลื่อนมาจากรายได้ในธุรกิจดิจิทัลและ 

การสมัครสมาชิก โดยบริษัทได้รับประโยชน์จากรายได้ที่เกิดซ ้าในสัดส่วนร้อยละ 80

หลักทรัพย์ที่เป็นปัจจัยลบต่อผลการด าเนินงานของกองทุน : การไม่มีสัดส่วนลงทุนในบริษัท

เทคโนโลยีขนาดใหญ่ เช่น Apple, NVDIA, Tesla, Meta และ Microsoft เป็นปัจจัยกดดันต่อผลการ

ด าเนินงานของกองทุนโดยเปรียบเทียบ โดยผู้จัดการกองทุนยังคงหลีกเลี่ยงการลงทุนในหุ้นเหล่านี้

เมื่อพิจารณาจากการประเมินมูลค่า 

สัดส่วนการลงทุนใน BlackRock ปรับตัวอ่อนแอในรอบเดือน อย่างไรก็ตามบริษัทรายงานการ          

ไหลเข้าของเงินลงทุนสุทธิในระยะยาวมูลค่า 3.93 แสนล้านดอลลาร์ส าหรับปี 2565 ซึ่งรวมไปถึง

กระแสเงินลงทุนไหลเข้าในระดับสูงที่สุดตามสถิติ ของ ETF, ตราสารหนี้ และการขยายตัวของตลาด

สินทรัพย์ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (private markets)

เมื่อพิจารณารายหมวดธุรกิจ กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนหลักในหมวดสินค้าปลีกที่จ าเป็นต่อ            

การด ารงชีวิต, หมวดประกันภัย, หมวดการเงินในกลุ่มผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์, หมวดเภสัชภัณฑ์ 

และหมวดธุรกิจอื่นที่มีการเชื่อมโยงกับการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างจ ากัด 

ส าหรับหมวดธุรกจิอืน่ทีม่ีการปรับตัวตามรอบวัฏจักรของเศรษฐกิจในระดับสูงกว่า กองทุนมีสัดส่วน

การลงทุนในธุรกิจที่ก่อต้ังมาอย่างยาวนานจ านวนหนึ่งในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ และกลุ่มฮาร์ดแวร์ ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกส าหรับการลงทุน 

กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมคุณภาพสูง และมีสัดส่วนการลงทุนอย่างจ ากัด      

ในหุ้นกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ เนื่องจากมีความเชื่อมโยงในระดับสูงกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งเป็นปัจจัย

ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม และมีสัดส่วนการลงทุนอย่างจ ากัดในหมวดสินค้าปลีกฟุ่มเฟือย



ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต

การปรับตัวเพิ่มขึ้นของต้นทุนทางการเงินส่งผลให้การประเมินมูลค่ามีการหดตัวในหลายตลาด โดย

ส่งผลกระทบมากกว่าต่อหุ้นเติบโต ที่ก่อนหน้านี้ได้รับประโยชน์อย่างแข็งแกร่งจากการด าเนินนโยบาย

การเงินแบบผ่อนคลาย นอกจากนี้ความเสี่ยงของการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น จะ

ท าให้การลงทุนในหุ้นเชิงรับเป็นปัจจัยสนับสนุนให้พอร์ตการลงทุนได้รับการปกป้องมากกว่าโดย

เปรียบเทียบ 

กองทุนเน้นการลงทุนในบริษัทที่ก าไรสุทธิมีเสถียรภาพ, มีความทนทานต่อความผันผวนของ

เศรษฐกิจ, สามารถสร้างกระแสเงินสดอย่างเข้มแข็ง รวมทั้งอัตราผลตอบแทนที่น่าดึงดูดและมีการ

เติบโตของเงินปันผล

พอร์ตการลงทนุคงสัดส่วนการลงทุนแบบเชิงรับ โดยผู้จัดการกองทุนเน้นการลงทุนในหุ้นคุณภาพสูง

ซึ่งมีรูปแบบการด าเนินธุรกิจแบบเชิงรับที่เป็นผู้น าตลาดด้วยการมีงบดุลที่เข้มแข็ง และการประเมิน      

มูลค่าที่น่าดึงดูด 

สัดส่วนการลงทุนรายหมวดธุรกิจและรายภูมิภาคเป็นผลจากการไม่มีข้อจ ากัดเชิงกลยุทธ์ ,            

การคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานรายบริษัทและมีการกระจายความเสี่ยง

เป็นอย่างดีทั้งรายหมวดธุรกิจและรายภูมิภาค 

ผู้จัดการกองทุนติดตามความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์เป็นรายประเทศ แต่มีมุมมองว่าการติดตามฐาน

ของการสร้างรายได้จะเป็นประโยชน์มากกว่า



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

รายละเอียด กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KFGDIV)

นโยบายการลงทุน
ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-QINCOME(G)-USD 

(กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ระดับความเสี่ยงกองทุน ระดับ 6

นโยบายปอ้งกันความเสี่ยง

อัตราแลกเปลี่ยน
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่นเตม็จ านวน

นโยบาย

การจ่ายเงินปันผล

KFGDIV-A: ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

KFGDIV-D: จ่าย โดยจะพิจารณาจ่ายจาก (1) เงินปันผลหรือดอกเบ้ียรับท่ีได้รับจากทรัพย์สินของกองทุน

และ/หรือ (2) ก าไรสุทธิ/ก าไรสะสม โดยจ่ายในอัตราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะ

จ่ายเงินปันผลน้ัน และ/หรือจ่ายจากก าไรสะสมในอัตราท่ีบริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร

ดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวน

ดาวน์โหลด

สรุปสาระส าคญัของกองทนุ
KFGDIV-A                                       KFGDIV-D                                    KFGDIV-I

ค าเตือน : ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจ

ลงทุน ทั้งนี้  ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานใน

อนาคต ๏ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต ่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-

investment grade) หรือไม่มีการจัดอันดับความนา่เชือ่ถือ (unrated bond) ผู้ลงทุนอาจมคีวามเสี่ยงสูงขึน้

จากการไม่ได้รับช าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย ๏ กองทุนจะใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราต่างประเทศเต็มจ านวน ซึ่งอาจมีต้นทุนส าหรับการท าธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยท าให้

ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ ้น ๏  เอกสารฉบับนี้เป็นการแปลเป็น

ภาษาไทยโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด (บริษัท) ซึ่งเป็นการแปลจากต้นฉบับของ

กองทุนหลัก Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-QINCOME(G)-USD ณ ก.พ. 66 ในเนื้อหาเพียง

บางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้ กองทุนหลักและบริษัทฯ ไม่รับรองความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหาทั้งหมด ๏ 

เอกสารฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดท าขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดง

ข้อมูลแต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกตอ้งความนา่เชื่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯ

ขอสงวนสิทธิ์เปล่ียนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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