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ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ 

Credit Suisse (Lux) Infrastructure           

Equity Fund

ภาวะตลาด
หลักทรัพย์หมวดโครงสร้างพ้ืนฐานท่ัวโลกปรับตัวอ่อนแอ

กว่าตลาดหุ้นโดยรวม

ผลการด าเนินงานกองทุนหลัก

กองทุนปรับตัวอ่อนแอกว่าตลาดหุ้นโดยรวมที่อ้างอิง

จากดัชนี MSCI World

ปัจจัยต่อผลการด าเนินงาน
ปัจจัยลบมากที ่ส ุดมาจาก AMT บริษ ัทเสาสัญญาณ

โทรคมนาคมของสหร ัฐฯ ,  RWE และ Nextera Energy

Partners ในกลุ่มสาธารณูปโภคพลังงานทดแทน รวมไปถึง 

Oneok และ Enbridge ในกลุ่มพลังงานขั้นกลาง

พอร์ตการลงทุนของกองทุน
กองทุนเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มผู้บริหารทางพิเศษ, กลุ่มสาธารณูปโภคด้านประปา และ  

กลุ ่มสาธารณูปโภคแบบหลากหลาย ในขณะที ่ปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกลุ ่มผู ้บริหาร              

ทางรถไฟ, กลุ่มสาธารณูปโภคพลังงานทดแทน และกลุ่มเสาสัญญาณโทรคมนาคมในสหรัฐฯ

กุมภาพันธ์ 2566

ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต



กองทุนปรับตัวอ่อนแอกว่าตลาดหุ้นโดยรวมที่อ้างอิงจากดัชนี MSCI World (NR) 

หลักทรัพย์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยบวกมากที่สุดต่อผลการด าเนินงานของกองทุนในรอบเดือนได้แก่

Pacifico และ Sureste ในกลุ่มผู้บริหารสนามบินของเม็กซิโก, AENA ผู้บริหารสนามบินของสเปน, 

Eiffage ผู้บริหารทางพิเศษ และ Engie ในกลุ่มสาธารณูปโภคแบบหลากหลาย 

หลักทรัพย ์ท ี ่ปร ับตัวลดลงเป็นปัจจัยลบมากที ่ส ุดต่อผลการด าเน ินงานของกองทุนได้แก่  

AMT ในกล ุ ่ม เสาส ัญญาณโทรคมนาคมของสหร ัฐฯ ,  RWE และ  Nextera Energy Partners

ในกลุ่มสาธารณูปโภคพลังงานทดแทน รวมไปถึง Oneok และ Enbridge ในกลุ่มพลังงานขั้นกลาง

ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต

แม้ว่าข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคจะอยู่ในระดับดี ทว่าความเห็นของธนาคารกลางในการปรับขึ้นอัตรา

ดอกเบี้ยเป็นระยะเวลายาวนานขึ ้นเพื ่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อที ่อยู ่ในระดับสูง และการรายงาน                 

ผลก าไรสุทธิไตรมาส 4/65 ของสหรัฐฯ ในระดับต ่ากว่าที ่คาดไว้เล็กน้อย เป็นแรงกดดันให้                  

ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลง

หลักทรัพย์หมวดโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกปรับตัวอ่อนแอกว่าตลาดหุ้นโดยรวม

กลุ่มธุรกิจย่อยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุดได้แก่ กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง กลุ่มผู้บริหาร

สนามบินและท่าเรือ ในขณะที่กลุ่มสาธารณูปโภคและกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมซึ่ง

ปรับตัวอย่างผันผวนต่ออัตราดอกเบี้ย ปรับตัวอ่อนแอที่สุด แรงกดดันหลักมาจาก 3 กลุ่มธุรกิจ

ย่อยคือกลุ่มเสาสัญญาณโทรคมนาคม, กลุ่มพลังงานทดแทน และกลุ่มสาธารณูปโภคด้านประปา 

กลุ่มผู้ให้บริการสนามบินและผู้บริหารทางพิเศษในภูมิภาคยุโรปได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของ

ปริมาณการจราจรอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่กลุ่มผู้บริหารทางรถไฟของสหรัฐฯ เผชิญกับแรงกดดัน

จากการปรับตัวลดลงของประสิทธิภาพ ท่ามกลางความอ่อนแอของปริมาณการขนส่งและ                 

การปรับตัวเพิ่มขึ้นของต้นทุนแรงงาน 

กลุ่มคลังน ้ามันและก๊าซและการขนส่งพลังงาน รวมไปถึงผู้ส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เผชิญ

กับแรงเทขาย แรงกดดันมาจากการปรับตัวลดลงของราคาก๊าซ และปริมาณก๊าซในคลังส ารองของ

ยุโรปที่อยู่ในระดับสูง ซึ่งลดความต้องการอย่างเร่งด่วนของการน าเข้าก๊าซจากสหรัฐฯ



ค ำเตือน: ผู้ลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เงื่อนไขผลตอบแทน ควำมเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ทั้งนี้ ผลกำรด ำเนนิงำนในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต ๏ กองทุน

ไทยอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment Grade) 

หรือตราสารหนีท้ี่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าว

เมื่อรวมกับสัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลักจะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที ่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted 

Securities) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) ๏ เอกสารฉบับนี้เป็นการแปลเป็น

ภาษาไทยโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด (บริษัท) ซึ่งเป็นการแปลจากต้นฉบับของ Credit 

Suisse ณ ก.พ. 66 ในเนื้อหาเพียงบางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้ กองทุนหลักและบริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง 

ความน่าเชือ่ถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงขอ้มลูทั้งหมดโดยไม่

จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ๏ กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปล่ียนทั้งจ านวน  ซึ่งอาจมีต้นทุน

ส าหรับการท าธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยท าให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อย

จากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

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

รำยละเอียด กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟรำสตรัคเจอร์

นโยบำยกำรลงทุน

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื ่อ Credit Suisse (Lux) Infrastructure 

Equity Fund, Class IB USD (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์อื่นๆ ที่มี

ลักษณะในท านองเดียวกันกับตราสารทุนท่ีออกโดยบริษัทที่มีกิจการเกี่ยวข้องกับธุรกิจโครงสร้าง

พื้นฐานของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึงกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ อย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่า

ทรัพย์สินของกองทุน 

ระดับควำมเส่ียงกองทุน ระดับ 6

นโยบำยป้องกันควำม

เส่ียงอัตรำแลกเปลี่ยน
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเตม็จ านวน

ดำวน์โหลด

สรุปสำระส ำคัญของ

กองทุน

หน่วยลงทุนชนิด

สะสมมูลค่า

หน่วยลงทุนชนิด

ผู้ลงทุนสถาบัน

ดำวน์โหลด

หนังสือชี้ชวน

ในเดือนกุมภาพันธ์ กองทุนเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มผู้บริหารทางพิเศษ, กลุ่มสาธารณูปโภค          

ด้านประปา และกลุ่มสาธารณูปโภคแบบหลากหลาย ในขณะที่ปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกลุ่ม

ผู้บริหารทางรถไฟ, กลุ่มสาธารณูปโภคพลังงานทดแทน และกลุ่มเสาสัญญาณโทรคมนาคมในสหรัฐฯ
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