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ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ 
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ภาวะตลาด
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ในธุรกิจ

เฉพาะทางปรับตัวเข้มแข็ง การประกาศธุรกรรมการเข้าซื้อ

กิจการในกลุ่มธุรกิจเกมเป็นปัจจัยสนับสนุนสินทรัพย์ใน

ธุรกิจเกมตามมุมมองของนักลงทุน

ผลการด าเนินงานกองทุนหลัก

กองทุนหลักปรับตัวอ่อนแอกว่าดัชนีอ้างอิงในเดือน

สิงหาคม โดยสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มการแพทย์ปรับตัว

ลดลงเป็นปัจจัยลบต่อผลการด าเนินงานของกองทุน

พอร์ตการลงทุนของกองทุน
กองทุนสับเปลี่ยนการลงทุนในบางบริษัทที่ได้รับประโยชน์

จากการแพร่ระบาดของ Covid-19 ในช่วงก่อนหน้านี้ และ

เพิ ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัทเจ้าของที ่ดินในสหราช

อาณาจักร และ REIT ของญี่ปุ่น

มุมมองตลาด
ผู้จัดการกองทุนคาดว่าปัจจัยพ้ืนฐานของหมวดอสังหาริมทรัพย์จะสะท้อนถึงการปรับตัวที่แตกต่าง

กันในแต่ละกลุ่มธุรกิจย่อยในอนาคต โดยมีแรงขับเคลื่อนมาจากทิศทางการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

ประชากร การปรับธุรกิจเป็นรูปแบบดิจิทัล รูปแบบการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนและมีความสะดวกมากขึ้น

กองทุนนี้ลงทุนกระจกุตวัในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงท่ีผู้ลงทุนอาจสูญเสยีเงินลงทุนจ านวนมาก

ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทนุรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต

สิงหาคม 2564



ทรัสต์เพื ่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ในธุรกิจเฉพาะทางปรับตัวเข้มแข็ง แรง

สนับสนุนมาจาก REIT VICI กลุ่มธุรกิจเกม ประกาศธุรกรรมการเข้าซื้อกิจการของ MGP คิด

เป็นมูลค่า 1.72 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งนักลงทุนมีมุมมองว่าเป็นปัจจัยสนับสนุนสินทรัพย์ใน

ธุรกิจเกม 

นอกจากนี้ ธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรม และกลุ่มโกดังเก็บสินค้าปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยมีแรง

สนับสนุนมาจากการเปิดเผยข้อมูลท่ียืนยันความเข้มแข็งของปัจจัยพ้ืนฐาน ในด้านกลุ่มเจ้าของ

พ้ืนท่ีค้าปลีกของสหรัฐฯปรับตัวเพิ่มขึ้น ปัจจัยบวกมาจากการฟื้นตัวของสภาพแวดล้อมในการ

ด าเนินธุรกิจหลัก 

ในทางตรงกันข้าม REITs กลุ่มการแพทย์และกลุ่มเจ้าของอาคารส านักงานปรับตัวอ่อนแอกว่า

ตลาดโดยรวม แรงกดดันมาจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของจ านวนผู้ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลตา

ส่งผลให้การฟ้ืนตัวของปัจจัยพ้ืนฐานเกิดการชะลอตัว

ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทนุรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต

กองทุนหลักปรับตัวอ่อนแอกว่าดัชนีอ้างอิงในเดือนสิงหาคม โดยสัดส่วนการลงทุนในกลุ่ม

การแพทย์ปรับตัวลดลงเป็นปัจจัยลบต่อผลการด าเนินงานของกองทุน ราคาหุ้นของ Sabra 

Health Care และ National Health Investors ปรับตัวอ่อนแอจากความกังวลเกี่ยวกับธุรกิจ

บ้านของผู้สูงอายุท่ามกลางการปรับตัวเพิ่มขึ้นของการแพร่ระบาดไวรัสสายพันธุ์เดลตา และ

ความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดผลกระทบต่ออัตราการเข้าพัก 

Americold บริษัทผู้ให้บริการโกดังเก็บสินค้าแบบมีระบบท าความเย็น ปรับตัวอ่อนแอเช่นกัน 

หลังจากฝ่ายบริหารปรับลดมุมมองต่อผลประกอบการจากความท้าทายของห่วงโซ่อุปทานใน

ธุรกิจอาหาร

ในทางตรงกันข้ามราคาหุ้นของ MGP ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง หลังจากมีค าเสนอซื้อหุ้น

จาก VICI รวมถึงราคาหุ้นของ CubeSmart บริษัทให้เช่าโกดัง, Granite Real Estate บริษัท

เจ้าของและพัฒนาที่ดินส าหรับธุรกิจขนส่ง, CTP, VGP และ Vicinity Cenres บริษัทเจ้าของ

พื้นที่ค้าปลีกในออสเตรเลีย ที่ล้วนปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งเป็นปัจจัยบวกต่อผลการ

ด าเนินงานของกองทุน นอกจากนี้กองทุนได้รับประโยชน์จากการมีสัดส่วนลงทุนน้อยกว่าดัชนี

ในกลุ่มอาคารส านักงาน



ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทนุรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต

ในอินเดีย กองทุนสับเปลี่ยนการลงทุนโดยขายท าก าไรออกจาก Prestige Estates ไปยัง 

Embassy Office โดยก่อนหน้านี้ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองว่าสินทรัพย์ที่มีความหลากหลาย

ของ Prestige จะเป็นปัจจัยบวกมากกว่าสินทรัพย์ของ Embassy ที่มีการลงทุนในอาคาร

ส านักงานเพียงอย่างเดียว เนื่องมาจากความกังวลเกี่ยวกับการปรับตัวเพิ่มขึ้นของจ านวนผู้

ติดเชื้อ Covid-19 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงการด าเนินธุรกิจในปัจจุบันที่เริ่มมีเสถียรภาพ 

ผู้จัดการกองทุนเชื่อว่าส่วนต่างของอัตราการท าสัญญาเช่าใหม่จะเป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโต

ของหมวดธุรกิจซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนอัตราเงินปันผลในระดับน่าดึงดูด 

นอกจากนี้กองทุนยังคงเพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน LandSec บริษัทเจ้าของที่ดินที่มีความ

หลากหลายในการประกอบธุรกิจของสหราชอาณาจักร (UK) และเพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน 

REIT ของญี่ปุ่นผ่านการลงทุนใน Japan Hotel REIT และ Japan Metropolitan Fund 

ในอีกด้านหนึ ่งกองทุนปิดสัดส่วนการลงทุนที ่ เหลือทั ้งหมดใน China Resources Mixc

Lifestyle บริษัทผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของจีน

ผู้จัดการกองทุนคาดว่าปัจจัยพื้นฐานของหมวดอสังหาริมทรัพย์จะสะท้อนถึงการปรับตัวที่

แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มธุรกจิย่อยในอนาคต โดยมีแรงขับเคลื่อนมาจากทิศทางการเปล่ียนแปลง

โครงสร้างประชากร การปรับธุรกิจเป็นรูปแบบดิจิทัล รูปแบบการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนและมีความ

สะดวกมากขึ้น ดังนั้นในมุมมองของผู้จัดการกองทุนยังคงให้ความส าคัญกับการคัดเลือก

หลักทรัพย์ลงทุนและความเข้าใจว่าตลาดบางส่วนจะไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติในรูปแบบเดิม

กองทุนยังคงมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจท่ีมีการเติบโตแบบทบต้นอย่างมีคุณภาพ และด าเนินธุรกิจ

ท่ีมีการเติบโตเชิงโครงสร้างซึ่งมีพ้ืนฐานของอุปสงค์จากทั้งผู้เช่าและนักลงทุน ซึ่งมีหลายกรณีที่

ปัจจัยพ้ืนฐานมีความเข้มแข็งมากขึน้ กองทุนคัดเลือกการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจท่ีเชื่อว่า

มีราคาถูกทว่าไม่เกิดความเสียหายแบบถาวร ราคาหุ้นของบริษัทเหล่านี้ปรับตัวลดลงเป็นอย่าง

มาก ทว่ายังคงมีโอกาสของการเติบโตอย่างย่ังยืน

หลักทรัพย์หมวดอสังหาริมทรัพย์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีการปรับตัวทิศทางเดียวกับ

สินทรัพย์อื่นในระดับต ่าตามสถิติ และให้ประโยชน์แก่นักลงทุนในการสร้างพอร์ตการลงทุนซึ่งมี



ค ำเตือน : ผู้ลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เงื่อนไขผลตอบแทน ควำมเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน 
ทั้งนี้ ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต ผู้ลงทุน
ควรขอค ำแนะน ำเพิ่มเติมก่อนกำรลงทุน ๏ กองทุนรวมนี้อาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความ
น่าเชื่อถือต ่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยง
สูงขึ้นจากการไม่ได้รับช าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย ๏ กองทุนมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวด
อุตสาหกรรม จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการ
ลงทุนในหลายอุตสาหกรรม ๏ เอกสารฉบับนี้เป็นการแปลเป็นภาษาไทยโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
กรุงศรี จ ากัด (บริษัท) ซึ ่งเป็นการแปลจากต้นฉบับของ Janus Henderson ณ ส.ค. 64 ในเนื ้อหาเพียง
บางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้ กองทุนหลักและบริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์
ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปล่ียนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
๏ กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปล่ียน  ซึ่งอาจท าให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต ่ากว่า
เงินลงทุนเริ่มแรกได้

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

Key Fact KFGPROP-A KFGPROP-D

นโยบาย

การลงทุน

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Janus Henderson - Global Real Estate Equity 

Income Fund (Class I1q USD) (กองทุนหลัก) โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชไีม่นอ้ยกว่า

ร้อยละ 80.00 ของ NAV 

การป้องกันความ

เสี่ยงอัตรา

แลกเปลี่ยน

ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินจิของผู้จดัการกองทุน 

ทั้งนี้ โดยปกติกองทนุจะป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเฉล่ียร้อยละ 90

ของมูลค่าเงนิลงทุนในต่างประเทศ   

ระดับความเสี่ยง

กองทุน
ระดับ 7

นโยบายการจ่าย

เงินปันผล

ไม่มีนโยบาย

การจ่ายเงนิปันผล

มีนโยบายจ่ายเงนิปันผลไม่เกินปีละ 12 ครั้ง ใน

อัตราไม่ต ่ากว่า 10% ของก าไรสุทธิ/ก าไรสะสม

ดาวน์โหลด

สรุปสาระส าคัญ

ของกองทุน

ดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวน

อัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยงในระดับสูงขึ้นส าหรับพอร์ตการลงทุนแบบสมดุล ผู้จัดการกองทุน

ยังคงมองเห็นบริษัทจ านวนมากที่มีราคาซื้อขายต ่ากว่ามูลค่าของอาคาร ซึ่งเป็นโอกาสส าหรับ   

นักลงทุนในระยะยาวเพื่อเข้าถือครองอสังหาริมทรัพย์คุณภาพสูงในระดับราคาต ่ากว่ามูลค่าที่

แท้จริง นอกจากนี้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต ่า หมวดอสังหาริมทรัพย์   

ส่วนใหญ่ยังคงมีกระแสรายได้ท่ีมีความน่าดึงดูดและมีการเติบโตส าหรับนักลงทุน


