
กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้ (KF-EUROPE)

กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์
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ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ 

Allianz Europe Equity Growth Fund

ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนนิงานในอนาคต 

ภาวะตลาด
ตลาดหุ้นยุโรปรับตัวเพิ่มขึ ้นในเดือนสิงหาคม โดยดัชนี

EuroStoxx 600 ปิดสิ้นเดือนใกล้ระดับสูงที่สุดตามสถิติ 

การรายงานผลก าไรสุทธิภาคเอกชนอย่างแข็งแกร่งเป็น

ปัจจัยสนับสนุนบรรยากาศการลงทุน

ผลการด าเนินงานกองทุนหลัก

ผลการด าเนินงานของกองทุนปรับตัวเพิ ่มขึ ้น และ

ปรับตัวเข้มแข็งกว่าดัชนีอ้างอิง และดัชนี MSCI Europe

ปัจจัยต่อผลการด าเนินงาน
ตลาดคาดการณ์ถึงความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต 

และมีมุมมองเชิงบวกต่อหุ้นคุณภาพสูงเช่น ASML Holding

และ DSV Panalpina ซึ่งเป็นกลุ่มหลักทรัพย์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น

เป็นปัจจัยบวกมากที่สุดต่อผลการด าเนินงานของกองทุน

มุมมองการลงทุน

การสร้างความเชื ่อมั ่นว่าบริษัทในพอร์ตการลงทุนของกองทุนจะมีการบริหารจัดการ             

การน าเสนอผลิตภัณฑ์ และอ านาจในการก าหนดราคา เพื ่อชดเชยความกังวลที ่เกิดขึ ้นใน       

ระยะยาวจะถูกให้ความส าคัญเป็นล าดับแรกในการพิจารณาลงทุน

สิงหาคม 2564



ตลาดหุ้นยุโรปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคม (ในรูปสกุลเงินยูโร) ดัชนี EuroStoxx 600 ปิดสิ้น

เดือนใกล้ระดับสูงที่สุดตามสถิติ การรายงานผลก าไรสุทธิภาคเอกชนอย่างแข็งแกร่งเป็นปัจจัย

สนับสนุนบรรยากาศการลงทุน โดย FactSet รายงานว่าสัดส่วนของบริษัทยุโรปที่มีการรายงาน

ผลประกอบการในระดับดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงที ่สุดในรอบ 5 ปีใน        

ไตรมาส 2/64 และการปรับตัวเพิ่มขึ้นของจ านวนผู้ฉีดวัคซีนทั่วยูโรโซน ช่วยผ่อนคลายความกังวล

เกี่ยวกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์เดลตา

เมื่อพิจารณารายหมวดธุรกิจ หมวดเทคโนโลยีปรับตัวขึ ้นน า  หมวดบริการสื่อสารและหมวด

สาธารณูปโภคปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างเข้มแข็งเช่นกัน ในขณะที่หมวดธุรกิจเกี่ยวกับผู้บริโภคปรับตัว

อย่างอ่อนแอจากความกังวลเกี่ยวกับการเตรียมออกกฎระเบียบควบคุมสินค้าหรูหราของจีน

ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนนิงานในอนาคต 

ผลการด าเนินงานของกองทนุในเดือนสิงหาคมปรับตัวเพ่ิมขึน้ และปรับตัวเข้มแข็งกว่าดัชนีอ้างอิง และ

ดัชนี MSCI Europe โดยนักลงทุนคาดการณ์ถึงความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต และมีมุมมอง

เชิงบวกต่อหุ้นคุณภาพสูงเช่น ASML Holding (บริษัทผู้ผลิตเครื่องมือส าหรับอุตสาหกรรมเซมิ     

คอนดักเตอร์) และ DSV Panalpina (ธุรกิจขนส่ง) ซึ่งเป็นกลุ่มหลักทรัพย์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นปัจจัย

บวกมากที่สุดต่อผลการด าเนินงานของกองทุนในเดือนนี้ โดยคุณภาพและอ านาจในการก าหนดราคา

เป็นปัจจัยสนับสนุนหลักในช่วงที่ผ่านมา บริษัทเหล่านี้เผชิญกับต้นทุนการขนส่งทางเรือที่ปรับตัว

เพิ่มขึ้น ความท้าทายของห่วงโซ่อุปทาน การปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบ และการขาดแคลน

ชิ้นส่วน

กองทุนขายสัดส่วนการลงทุนที่เหลือทั้งหมดในบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคระดับนานาชาติของอังกฤษ 

และสับเปลี่ยนการลงทุนไปยังผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการช าระเงินและ Adidas ผู้จัดการกองทุนมี

มุมมองว่าบริษัทต้องตัดสินใจระหว่างการเติบโตของรายได้ (เพียงเล็กน้อย) หรือการปรับเพิ ่ม

ความสามารถในการท าก าไร (เพียงเล็กน้อย) และมีความเป็นไปได้ในระดับต ่าส าหรับการปรับปรุง

ทั้งหมดในเวลาเดียวกัน



ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนนิงานในอนาคต 

การปรับตัวของตลาดหุ ้นในเดือนสิงหาคมเกิดจากปัจจัยที ่มีความขัดแย้งกัน ในด้านหนึ่ง     

ตลาดหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากการเปลี่ยนแปลงต่อการคาดการณ์จากเดือนก่อนหน้า      

ในระดับต ่า ซึ่งขัดแย้งกับการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะปรับลดโครงการเข้าซื้อ

สินทรัพย์ (tapering) เศรษฐกิจจีนเข้าสู่การชะลอตัวอย่างชัดเจน และการแพร่ระบาดของไวรัส

COVID-19 สายพันธุ์เดลตายังคงด าเนินไปอย่างรวดเร็ว

การปรับตัวลดลงของจ านวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 และกระแสเงินลงทุนยังคงเป็นแรงขับเคลื่อน

ส าคัญส าหรับตลาดหุ้น แม้ว่าการปรับตัวในแต่ละภูมิภาคจะมีความแตกต่างกันเพิ่มขึ้น ในกลุ่ม

ประเทศพัฒนาแล้ว ความยืดหยุ่นโดยเปรียบเทียบของสหราชอาณาจักรต่อการแพร่ระบาดของ

ไวรัสสายพันธุ์เดลตาก าลังเป็นตัวอย่างให้แก่ประเทศอื่น การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ

สะท้อนโดยตรงถึงอัตราการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลของสหราชอาณาจักร อัตราการฉีด

วัคซีนในระดับสูงและการกลับมาเปิดเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนเป็นปัจจัยสนับสนุนมุมมองเชิงบวก 

แม้ว่ามีความกระตือรือร้นลดลงเล็กน้อย

ในทางตรงกันข้ามการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์เดลตาในประเทศจีน ส่งผลให้มีความผันผวน

มากขึ้นในตลาดที่มีความปั่นป่วนเดิมอยู่แล้ว จีนและประเทศตลาดเกิดใหม่แห่งอื่นมีอัตราการฉีด

วัคซีนในระดับต ่าและเศรษฐกิจมีความสามารถส าหรับการด าเนินธุรกิจด้วยการรักษาระยะห่าง

ทางสังคมในระดับต ่ากว่า ส่งผลให้รัฐบาลจีนด าเนินมาตรการผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเติม และ

สื่อที่รัฐบาลเป็นเจ้าของออกความเห็นในเชิงสนับสนุนตลาดหุ้นภายในประเทศ การแพร่ระบาดที่

กลับมาอาจส่งสัญญาณถึงการสิ้นสุดของการใช้มาตรการด้านกฎระเบียบอย่างเข้มงวด และ

กลับไปสู่สภาพแวดล้อมท่ีเป็นปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น

ทิศทางการด าเนินนโยบายการเงินในประเทศอื ่นยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจ แม้ว่า

ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ จะคาดการณ์การปรับลดโครงการเข้าซื้อสินทรัพย์ในช่วงปลายปีนี้ 

ตลาดหุ้นสหรัฐฯยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงที่สุดตามสถิติ การผ่านกฎหมายการลงทุนใน

โครงสร้างพื้นฐานมูลค่า 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐของประธานาธิบดี Joe Biden เป็นเพียงการ

ออกมาตรการกระตุ้นทางการคลังเพิ่มเติม ทว่าการขาดแคลนแรงงาน การหยุดชะงักของห่วงโซ่

อุปทาน และการปรับตัวเพิ ่มขึ ้นของต้นทุน จะยังคงเป็นปัจจัยส าคัญที ่ส่งผลกระทบถึง               

ผลการด าเนินงานของบริษัท 

การสร้างความเชื ่อมั ่นว่าบริษัทในพอร์ตการลงทุนของกองทุนจะมีการบริหารจัดการ 

การน าเสนอผลิตภัณฑ์ และอ านาจในการก าหนดราคา เพื่อชดเชยความกังวลท่ีเกิดขึ้นในระยะยาว

เหล่านี้จะถูกพิจารณาเป็นล าดับแรกในการลงทุน



ค ำเตือน : ผู้ลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เงื่อนไขผลตอบแทน และควำมเสี่ยง ก่อนตัดสินใจ

ลงทุน ทั้งนี้  ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรด ำเนินงำนใน

อนำคต ๏  กองทุน KF-EUROPE ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการ

กองทุน จึงมีความเสี ่ยงจากอัตราแลกเปลี ่ยนซึ ่งอาจท าให้ผู ้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับก าไรจากอัตรา

แลกเปล่ียน/หรือได้รับเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ๏ กองทุน KF-HEUROPE ป้องกันความเสี่ยงด้าน

อัตราแลกเปลี่ยนทั้งจ านวน  ซึ่งอาจมีต้นทุนส าหรับการท าธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยท าให้

ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ ้น ๏  เอกสารฉบับนี้เป็นการแปลเป็น

ภาษาไทยโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด (บริษัท) ซึ่งเป็นการแปลจากต้นฉบับของ

กองทุนหลัก ณ ส.ค. 64 ในเนื้อหาเพียงบางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้ กองทุนหลักและบริษัทฯ ไม่รับรองความถูกต้อง

และครบถ้วนของเนื้อหาทั้งหมด โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้

ทราบล่วงหน้า

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

รายละเอียด
กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิต้ี 

(KF-EUROPE)

กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิต้ีเฮดจ์ 

(KF-HEUROPE)

นโยบำยกำรลงทุน
ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Allianz Europe Equity Growth Fund (Class AT

(EUR)) (กองทุนหลัก) โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV 

ระดับควำมเส่ียง

กองทุน
ระดับ 6

นโยบำยป้องกัน

ควำมเส่ียงอัตรำ

แลกเปลี่ยน

ป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน

ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน

เต็มจ านวน

ดำวน์โหลด

สรุปสำระส ำคัญ

ของกองทุน

ดำวน์โหลด

หนังสือชี้ชวน


