
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้ 

(KF-GTECH) 

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ 

T. Rowe Price Funds SICAV -

Global Technology Equity Fund (Class Q)

ภาวะตลาด
หมวดธุรกิจส่วนใหญ่ซึ่งเป็นส่วนประกอบของดัชนี MSCI 

All Country World Index ป ร ั บ ต ั ว เ พ ิ ่ ม ข ึ ้ น  โ ด ย          

หมวดธุรกิจที่ปรับตัวเข้มแข็งที่สุดได้แก่ หมวดการเงิน 

หมวดสาธารณูปโภค และหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

ผลการด าเนินงานกองทุนหลัก
กองทุนหลักปรับตัวเข้มแข็งกว่าดัชนีอ้างอิง MSCI All

Country World Information Technology Index ใน

เดือนสิงหาคม

ปัจจัยต่อผลการด าเนินงาน
ปัจจัยบวกมาจากการคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนในกลุ ่ม

อินเทอร์เน็ต รวมไปถึงการคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนในกลุ่ม

บริการด้านการเงินท่ีปรับตัวอย่างเข้มแข็ง และการมีสัดส่วน

ลงทุนน้อยกว่าดัชนีเล็กน้อยเป็นปัจจัยบวกเช่นกัน

กลยุทธ์การลงทุน
ผู้จัดการกองทุนปรับลดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากเศรษฐกิจในรูปแบบการ

ท างานจากท่ีอยู่อาศัย และปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนอย่างระมัดระวังในบริษัทอินเทอร์เน็ตของ

จีนที่เช่ือว่าอยู่ในต าแหน่งท่ีดีในการด าเนินธุรกิจภายใต้ความเข้มงวดของกฎระเบียบในปัจจุบัน

กองทุนนี้ลงทุนกระจกุตวัในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงท่ีผู้ลงทุนอาจสูญเสยีเงินลงทุนจ านวนมาก

ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนนิงานในอนาคต

สิงหาคม 2564



ตลาดหุ้นโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคม นักลงทุนมีมุมมองเชิงบวกต่อการประกาศผลก าไร

สุทธิของภาคเอกชนในระดับแข็งแกร่ง และการฟ้ืนตัวของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ความกังวล

เกี่ยวกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์เดลตาเป็นแรงกดดันการปรับตัว

เพิ่มขึ้นของตลาด ทว่านักลงทุนมีมุมมองเชิงบวกต่อพัฒนาการในการฉีดวัคซีน

หมวดธุรกิจส่วนใหญ่ซึ่งเป็นส่วนประกอบของดัชนี MSCI All Country World Index ปรับตัว

เพ ิ ่มข ึ ้นในเดือนสิงหาคม โดยหมวดธุรก ิจท ี ่ปร ับตัวเข ้มแข ็งท ี ่ส ุดได ้แก ่  หมวดการเง ิน                  

หมวดสาธารณูปโภค และหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ในขณะที่หมวดวัตถุดิบเป็นเพียงหมวด

ธุรกิจเดียวที่ปรับตัวลดลง

กองท ุนหล ักปร ับต ัวเข ้มแข ็งกว ่าด ัชน ีอ ้ างอ ิง  MSCI All Country World Information

Technology Index ในเดือนสิงหาคม

ปัจจัยบวกจากการคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนในกลุ่มอินเทอร์เน็ตสามารถชดเชยปัจจัยลบจาก

สัดส่วนการลงทุนมากกว่าดัชนี รวมไปถึงการคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนในกลุ่มบริการด้านการเงิน

ที่ปรับตัวอย่างเข้มแข็ง และการมีสัดส่วนลงทุนน้อยกว่าดัชนีเล็กน้อยเป็นปัจจัยบวกเช่นกัน 

นอกจากนี้การคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยบวกต่อ

ผลการด าเนินงานของกองทุนโดยเปรียบเทียบ

ในทางตรงกันข้ามปัจจัยบวกจากการมีสัดส่วนลงทุนมากกว่าดัชนีในกลุ่มซอฟท์แวร์ไม่เพียงพอที่จะ

ชดเชยปัจจัยลบจากการคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุน

ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนนิงานในอนาคต

ปัจจัยบวก/ลบต่อผลการด าเนินงาน



ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนนิงานในอนาคต

ผู้จัดการกองทุนปรับลดสัดส่วนการลงทนุในหุ้นที่ได้รับประโยชนจ์ากเศรษฐกิจในรูปแบบการท างาน

จากที ่อยู ่อาศัย (work from home) ด้วยการขายท าก าไรและปรับลดน ้าหนักการลงทุน               

ในขณะเดียวกันกองทนุปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทนุอย่างระมดัระวังในบริษัทอินเทอร์เน็ตของจีนที่เชื่อ

ว่าอยู่ในต าแหน่งที่ดีในการด าเนินธุรกิจภายใต้ความเข้มงวดของกฎระเบียบในปัจจุบัน และเผชิญกับ

แรงเทขายแบบมีส่วนลดต่อมูลค่าที่แท้จริงเป็นอย่างมากตามความเห็นของผู้จัดการกองทุน

กองทุนปรับลดสัดส่วนการลงทุนมากกว่าดัชนีในกลุ่มซอฟท์แวร์ บริษัทเหล่านี้มีการลงทุนใน

ผลิตภัณฑ์และตลาดรูปแบบใหม่ ซึ่งมีการสร้างกระแสเงินสดอย่างต่อเนื่องส าหรับนักลงทุน ส าหรับ

ในกลุ่มอินเทอร์เน็ต กองทุนเข้าลงทุนใน 2 หลักทรัพย์ที่เชื่อว่าจะสามารถหลบหลีกปัจจัยลบจาก

การด าเนินมาตรการด้านกฎระเบียบอย่างเข้มงวดของรัฐบาล หรือมีแผนธุรกิจที่มีการพัฒนาเป็น

อย่างดีเพ่ือรักษาการด าเนินธุรกิจในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ในกลุ่มส่ือและธุรกิจบันเทิง กองทุนปรับลดสัดส่วนการลงทุนหรือขายสัดส่วนการลงทุนทั้งหมดใน

ธุรกิจบันเทิงทีค่าดว่าจะเผชญิกับความยากล าบากในการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานแบบปีต่อปี 

ในขณะที่ยังคงเผชิญกับการชะลอตัวของธุรกิจเนื่องจากการแพร่ระบาด 

ในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ผู้จัดการกองทุนขายท าก าไรหลักทรัพย์บางส่วนเพื่อเพิ่มสัดส่วนการลงทุน

ที่น้อยกว่าดัชนีในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ ทว่ายังคงการลงทุนในบางหลักทรัพย์ที่เชื่อมั่นว่ามีโอกาส

ของการเป็นตัวแทนส าหรับการเติบโตในระยะยาว



Key Fact กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้ (KF-GTECH)

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ T. Rowe Price Funds SICAV – Global 

Technology Equity Fund (Class Q) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ของ NAV

ระดับความเส่ียงกองทุน ระดับ 7

นโยบายป้องกันความเส่ียงด้าน

อัตราแลกเปลี่ยน
ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ดาวน์โหลด

สรุปสาระส าคัญของกองทุน

ดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวน

ค าเตือน : ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุน

ควรขอค าแนะน าเพิ่มเติมก่อนการลงทุน ๏ กองทุนรวมนี้อาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความ

น่าเชื่อถือต ่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยง

สูงขึ ้นจากการไม่ได้รับช าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย ๏ กองทุนมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวด

อุตสาหกรรม จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการ

ลงทุนในหลายอุตสาหกรรม ๏ เอกสารฉบับนี้เป็นการแปลเป็นภาษาไทยโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 

กรุงศรี จ ากัด (บริษัท) ซึ่งเป็นการแปลจากต้นฉบับของ T. Rowe Price ณ ส.ค. 64 ในเนื้อหาเพียงบางส่วน

เท่านั้น ทั้งนี้ กองทุนหลักและบริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูล

ทั้งหมด โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ๏ กองทุน

อาจเข้าท าสัญญาป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินโดยขึน้อยู่กบัดุลยพินจิของผู้จดัการกองทุน จึงมี

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งท าให้ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับผลก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินหรือ

ได้รับเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ 

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


