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ภาวะตลาด
ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในรอบเดือนมีนาคม 

เน ื ่องจากแรงกดดันในภาคธนาคารในช่วงต ้นเด ือน     

อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นฟ้ืนตัวขึ้นจากความหวังว่าธนาคาร

กลางอาจชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ผลการด าเนินงานกองทุนหลัก
ผลการด าเนินงานของกองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือน

มีนาคม

ปัจจัยต่อผลการด าเนินงาน

มุมมองการลงทุน
ผู้จัดการกองทุนมองหาบริษัทที่มีโอกาสจะปรับตัวเข้มแข็งกว่าตลาดโดยรวมในสภาพแวดล้อมทาง

เศรษฐกิจมหภาคที่มีความหลากหลาย โดยยังคงเน้นให้ความส าคัญกับโอกาสของการลงทุนที่จะ

สามารถสร้างผลตอบแทนแบบทบต้นให้กับนักลงทุนได้ในระยะยาว

มีนาคม 2566

ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต

ปัจจัยบวกมาจากการไม่มีสัดส่วนลงทุนในกลุ่มธนาคาร 

และการเน้นลงทุนในหุ้นท่ีมีทิศทางของการเติบโตชัดเจน 



ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในรอบเดือนมีนาคม ในรูปสกุลเงินยูโร โดยในช่วงต้นเดือนดัชนี

FTSEurofirst 300 ปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงที่สุดในรอบกว่า 1 ปี ทว่าราคาหุ้นปรับตัวลดลงอย่าง

รวดเร็วในเวลาต่อมา โดยมีแรงกดดันมาจากความกังวลของอุตสาหกรรมธนาคารหลังจากที่มีการปิด

ธนาคารระดับภูมิภาค 2 แห่งในสหรัฐฯ และการควบรวมกิจการของ Credit Suisse กับ UBS ซึ่งเป็น

ธนาคารคู่แข่ง

ธุรกรรมควบรวมกิจการสร้างความตื่นตระหนกให้แก่ผู ้ถือตราสารหนี้ เนื ่องจากธนาคารกลาง

สวิสเซอร์แลนด์ให้ล าดับความส าคัญของผู้ถือหุ้นเหนือกว่าผู้ถือตราสารหนี้ Additional Tier 1 อย่างไร

ก็ตามตลาดหุ้นฟ้ืนตัวขึ้นในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ปัจจัยสนับสนุนมาจากความหวังว่าธนาคาร

กลางอาจชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่อาจสร้างแรงกดดันเพิ่มเติมให้แก่หมวดธนาคาร

ผลการด าเนินงานของกองทนุปรับตวัเพ่ิมขึน้ในเดือนมนีาคม ปัจจัยบวกมาจากการไม่มีสัดส่วนลงทนุ

ในกลุ่มธนาคาร และการเน้นลงทุนในหุ้นที่มีทิศทางของการเติบโตอย่างชัดเจน 

ปัจจัยสนับสนุนผลการด าเนนิงานของกองทุนส่วนหนึ่งมาจากความป่ันป่วนของหมวดธนาคารยุโรป

ที่ผ่านมา เนื่องจากวิกฤตภาคธนาคารและความกังวลที่ตามมาเกี่ยวกับการชะลอตัวของการเติบโต

และการปรับมาตรฐานการปล่อยสินเชื ่อให้มีความเข้มงวดมากขึ้น ซึ ่งมีแนวโน้มที่จะเป็นปัจจัย

สนับสนุนบริษัทคุณภาพสูงซึ่งมีการเติบโตเชิงโครงสร้างในพอร์ตการลงทุน บริษัทเหล่านี้ใช้กระแสเงิน

สดในการสนับสนุนการลงทุนอย่างต่อเนื่อง 

การสับเปลี่ยนการลงทุนเข้าไปในหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของนักลงทุนเป็นปัจจัยสนับสนุน

ผลการด าเนินงานของกองทุน เนื่องจากกองทุนมีสัดส่วนการลงทุนมากกว่าตลาดโดยรวม และมี

ความเชื่อมั่นในระดับสูงต่อบริษัทที่มีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ เช่น ASML 

Holding และ Infineon นอกจากนี้หลักทรัพย์ที่ปรับตัวอ่อนแอในปี 2565 มีการฟื้นตัวขึ้น เช่น บริษัท

ซอฟต์แวร์ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างที่ประกาศมุมมองต่อผลประกอบการในระดับดีกว่าที่คาดไว้ และ

บริษัทในธุรกิจผู้จ าหน่ายชุดกีฬาที่ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วในปีที่แล้ว 

ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต



ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต

ปัจจัยลบหลักต่อผลการด าเนินงานของกองทุนมาจากสัดส่วนการลงทุนใน Assa Abloy ซึ่งมีแรง

กดดันมาจากความกังวลเกี ่ยวกับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เพื ่อการพาณิชย์ของสหรัฐฯ 

อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อการด าเนินธุรกิจ โดยยอดขายในธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ (สัดส่วนร้อยละ 75) ยังคงมีความแข็งแกร่ง ตลาดการปรับปรุงที่

อยู่อาศัยยังคงมีความเข้มแข็ง ยกเว้นการด าเนินธุรกิจในตลาดการสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ยังคงมี

ความยากล าบาก ในขณะที่การเข้าซื้อกิจการบริษัทฮาร์ดแวร์ และผลิตภัณฑ์เพื่อการตกแต่งบ้านจะ

เข้าสู่กระบวนการทางศาลในเดือนเมษายน ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้น

นักลงทุนเริ่มผ่อนคลายความกังวลเกี่ยวกับวิกฤติความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นชั่วคราวในหมวดธนาคาร โดย

การบริหารระยะเวลาการครบก าหนดของหนี้สินและสินทรัพย์ที่ผิดพลาดของธนาคาร Silicon Valley 

Bank มิได้ขยายวงออกไปเป็นความเสี่ยงของระบบ เช่นเดียวกับ Credit Suisse ที่ได้รับความช่วยเหลือ

จากรัฐบาลสวิสผ่าน UBS อย่างไรก็ตามความปั ่นป่วนที ่ เกิดขึ ้นแสดงให้เห็นถึงผลกระทบจาก

กระบวนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วที่เกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจทั่วโลก

ในช่วงเวลาที ่มีการปรับเปลี ่ยนการด าเนินนโยบายการเงิน หมวดการเงินเป็นกลไกหลักของการ       

เปล่ียนผ่าน อย่างไรก็ตามผลกระทบจะเกิดขึ้นหลังจากการด าเนินนโยบายประมาณ 4–6 ไตรมาส ในขณะ

ที่อุตสาหกรรมธนาคารเพ่ิงได้รับผลกระทบในช่วงที่ผ่านมา ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ว่าอุตสาหกรรมอื่น

และผู้บริโภคยังคงไม่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่จากการเปล่ียนแปลงของต้นทุนทางการเงิน

ตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจก าลังปรับตัวอ่อนแอแม้ว่าจะเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

(PMIs) ภาคการผลิตของสหรัฐฯ, ยุโรป, สหราชอาณาจักร และจีนปรับตัวลดลงในเดือนที่ผ่านมา ตัวเลข

การจ้างงานของสหรัฐฯแสดงให้เห็นว่าอัตราการว่างงานยังคงอยู่ในระดับต ่าที่สุดในรอบหลายทศวรรษ 

แต่อัตราการจ้างงานก าลังชะลอตัว นอกจากนี้ ข้อมูลความอ่อนแอทางเศรษฐกิจเป็นไปในทิศทาง

เดียวกันกับการชะลอตัวของอตัราเงนิเฟ้อ โดยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมีนาคมของสหรัฐฯปรับตวั

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 y-y นับเป็นระดับต ่าที่สุดในรอบเกือบ 2 ปี นอกจากนี้ ความตึงเครียดทางการเงินในช่วง

ที่ผ่านมาส่งผลให้ภาคธนาคารปรับแนวทางการปล่อยสินเชื่อให้มีความเข้มงวดมากขึ้น และนักลงทุน

คาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างเร็วที่สุดในเดือนกันยายน 

และจุดสูงสุดของอัตราดอกเบี้ยในรอบวัฎจักรนี้จะอยู่ที่ระดับร้อยละ 5 ในเดือนมิถุนายน 

อย่างไรก็ตามอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานปรับตัวเพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่าแรงกดดันด้านราคาของสินค้าและ

บริการบางประเภทจะยงัคงทรงตวัอยูใ่นระดับสูง ดังนั้นธนาคารกลางยังคงเผชญิกับความยากล าบากใน

การก าหนดทิศทางการด าเนินนโยบายเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อให้ปรับตัวลดลง และไม่อยู่ในระดับสูงจน

สร้างความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางการเงิน ในขณะที่นักลงทุนมีมุมมองว่า ธนาคารกลางอาจปรับ       

ทิศทางการด าเนินนโยบายแบบผ่อนคลาย แต่ผู้ก าหนดนโยบายอาจมีมุมมองว่าการเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจ

ถดถอย และการเกิดผลกระทบต่อตลาดแรงงานอย่างมีนัยส าคัญอาจมีความจ าเป็นเพ่ือชะลอเงินเฟ้อ



ผู้จัดการกองทุนมิได้จัดสัดส่วนการลงทุนจากการปรับตัวของเศรษฐกิจในระยะสั้น โดยผู้จัดการ

กองทุนมองหาการลงทุนในบริษัทที่มีโอกาสจะปรับตัวเข้มแข็งกว่าตลาดโดยรวมมากที่สุดผ่าน

สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีความหลากหลาย 

นับจากต้นปีจนถึงปัจจุบัน การรายงานผลประกอบการรายไตรมาส ทั้งยอดขายและผลก าไรสุทธิมี

ความเข้มแข็ง สัดส่วนการลงทุนส่วนใหญ่ของพอร์ตการลงทุนรายงานผลประกอบการในระดับสูง

กว่าที่คาดไว้ และฝ่ายบริหารปรับเพิ่มมุมมองต่อผลประกอบการในปีหน้า 

เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบจากการด าเนินนโยบายทางการเงินต่อระบบเศรษฐกิจที่ด าเนินไปอย่าง

ต่อเนื่อง ผู้จัดการกองทุนยังคงเน้นให้ความส าคัญกับโอกาสของการลงทุนที่จะสามารถสร้าง

ผลตอบแทนแบบทบต้นให้แก่ความมั่งคั่งของนักลงทุนในระยะยาว

รายละเอียด
กองทุนเปิดกรุงศรียุโรป

อิควิต้ี (KF-EUROPE)

กองทุนเปิดกรุงศรียุโรป

อิควิต้ีเฮดจ์-สะสมมูลค่า 

(KFHEUROP-A)

กองทุนเปิดกรุงศรียุโรป

อิควิต้ีเฮดจ์-ผู้ลงทุนสถานับ

(KFHEUROP-I)

นโยบายการ

ลงทุน

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Allianz Europe Equity Growth Fund (Class AT

(EUR)) (กองทุนหลัก) โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV 

ระดับความเส่ียง

กองทุน
ระดับ 6

นโยบายป้องกัน

ความเส่ียงอัตรา

แลกเปลี่ยน

ป้องกันความเส่ียงจาก

อัตราแลกเปล่ียน ตาม    

ดุลยพินิจของผู้จัดการ

กองทุน

ป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเต็มจ านวน

ดาวน์โหลด

สรุปสาระส าคัญ

ของกองทุน

ดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวน

ค าเตือน : ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจ

ลงทุน ทั้งนี้  ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานใน

อนาคต ๏  กองทุน KF-EUROPE ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการ

กองทุน จึงมีความเสี ่ยงจากอัตราแลกเปลี ่ยนซึ ่งอาจท าให้ผู ้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับก าไรจากอัตรา

แลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ๏ กองทุน KFHEUROP ป้องกันความเสี่ยงด้าน

อัตราแลกเปลี่ยนทั้งจ านวน  ซึ่งอาจมีต้นทุนส าหรับการท าธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยท าให้

ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ ้น ๏  เอกสารฉบับนี้เป็นการแปลเป็น

ภาษาไทยโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด (บริษัท) ซึ่งเป็นการแปลจากต้นฉบับของ

กองทุนหลัก ณ มี.ค. 66 ในเนื้อหาเพียงบางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้ กองทุนหลักและบริษัทฯ ไม่รับรองความถูกต้อง

และครบถ้วนของเนื้อหาทั้งหมด โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปล่ียนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้

ทราบล่วงหน้า

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


