
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล

(KF-HJAPAND) 

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ 

JPMorgan Japan (Yen) Fund

ภาวะตลาด
ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับตัวผ่านความผันผวนที่ได้รับแรงกดดัน

จากข่าวสารเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของหมวดการเงินใน

สหรัฐฯและยุโรป และปิดสิ้นเดือนด้วยการปรับตัวเพิ่มขึ้น

ผลการด าเนินงานกองทุนหลัก

ผลการด าเนินงานของกองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 

ในขณะท่ีดัชนีอ้างอิงปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9

ปัจจัยต่อผลการด าเนินงาน

ปัจจ ัยบวกมาจากสัดส่วนการลงทุนมากกว่าด ัชน ี ใน 

Keyence และ Shin-Etsu Chemical และการไม ่ม ีส ัดส่วน    

การลงทุนใน Mitsubishi UFJ Financial Group

มุมมองตลาด

การฟื้นตัวของปัจจัยทางมหภาคและปัจจัยพื้นฐานรายบริษัทสร้างโอกาสของการลงทุนอย่าง

มีนัยส าคัญ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยบวกจากการประเมินมูลค่าในปัจจุบันที่อยู่ในระดับต ่า รวมถึง

พัฒนาการของธรรมภิบาลภาคเอกชน ซึ่งเป็นพัฒนาการส าคัญท่ีก าลังเกิดขึ้นในญี่ปุ่น

มีนาคม 2566

ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต



ในเดือนมีนาคม ผลการด าเนินงานของกองทุนปรับตัวเข้มแข็งกว่าดัชนีอ้างอิง โดยกองทุนปรับตัว

เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 ในขณะที่ดัชนีอ้างอิงปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 ปัจจัยบวกมาจากการจัดสรร

สัดส่วนการลงทุน และการคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุน

เมื่อพิจารณารายหมวดธุรกิจ การไม่มีสัดส่วนการลงทุนในหมวดการเงินเป็นปัจจัยบวกมากที่สุด

ต่อผลการด าเนินงานของกองทุน หลังจากที่หมวดการเงินปรับตัวลดลงร้อยละ -10 ในรอบเดือน 

ซึ่งมีแรงกดดันมาจากความไม่แน่นอนของหมวดการเงินในสหรัฐฯและยุโรป นอกจากนี้ สัดส่วนการ

ลงทุนมากกว่าตลาดโดยรวมในหมวดธุรกิจที ่ปรับตัวตามเศรษฐกิจ เช่น หมวดเครื ่องใช้

อิเล็กทรอนิกส์ และหมวดเคร่ืองมือที่มีความแม่นย าสูงเป็นปัจจัยบวกเช่นกัน

เมื่อพิจารณารายหลักทรัพย์ สัดส่วนการลงทุนมากกว่าตลาดโดยรวมในหุ้นที่ผู้จัดการกองทุนมี

ความเชื่อมั่นในระดับสูงมาเป็นระยะเวลายาวนาน เช่น Keyence และ Shin-Etsu เป็นปัจจัยบวก    

มากที่สุด นอกจากนี้ การไม่มีสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ เช่น Mitsubishi UFJ 

Financial Group และ Sumitomo Mitsui Financial Group เป็นปัจจัยบวกหลักเช่นกัน

ในอีกด้านหนึ่ง สัดส่วนการลงทุนมากกว่าดัชนีในบริษัทประกันภัย เช่น Tokio Marine และ T&D 

Holdings เป็นปัจจัยลบต่อผลการด าเนินงานของกองทุน แรงกดดันมาจากการปรับตัวผันผวนกับ

อัตราดอกเบี้ย และการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงท่ีผ่านมา

ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต

ญี่ปุ ่นยกเลิกการควบคุมพรมแดนอย่างเข ้มงวดในเดือนตุลาคม 2565 ส่งผลให้จ านวน

นักท่องเที ่ยวเริ ่มฟื ้นตัวขึ ้น และมีการผ่อนคลายนโยบายที ่เกี ่ยวข้องกับการควบคุมการ             

แพร่ระบาดของ COVID-19 เพิ่มเติมในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เช่น การผ่อนคลายแนวทางการ

สวมหน้ากากอนามัยตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม และการผ่อนคลายการควบคุมพรมแดนส าหรับ

นักท่องเที่ยวจากจีนที่เริ่มต้นในวันที่ 1 มีนาคม ซึ่งคาดว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจจ านวนมากเช่น 

การบริโภคและการท่องเที่ยว ซึ่งในปีท่ีผ่านมายังคงอยู่ในระดับต ่ากว่าช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาด

ของ COVID-19 จะเริ่มฟื้นตัวกลับมาสู่ระดับปกติ

Tokyo Stock Exchange ได้แนะน าให้บริษัทซึ่งมีการซื้อขายต ่ากว่ามูลค่าทางบัญชี สร้างแผนใน

การปรับปรุงเงินทุนและพัฒนาคุณภาพของการเปิดเผยข้อมูล โดยมีสัญญาณว่าฝ่ายบริหารของ

บริษัทเหล่านี้มีแผนการปรับเพิ่มการซื้อหุ้นคืน และการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม แรงขับเคลื่อนส่วน

หนึ่งมาจากการมีส่วนร่วมของนักลงทุนท่ีเพิ่มขึ้น ซึ่งมีความแตกต่างจากทศวรรษท่ีผ่านมา



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

ค ำเตือน: ผู้ลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เงื่อนไขผลตอบแทน ควำมเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ทั้งนี้ ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 

เอกสารฉบับนี้เป็นการแปลเป็นภาษาไทยโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด (บริษัท) ซึ่งเป็น

การแปลจากต้นฉบับของกองทุนรวมต่างประเทศ JPMorgan Japan (Yen) Fund ณ มี.ค. 66 ในเนื้อหาเพียง

บางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้ กองทุนหลักและบริษัทฯไม่รับรองความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหาทั้งหมด โดย

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปล่ียนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  กองทุนอาจลงทุน

ในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต ่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) หรือไม่มี

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated bond) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้รับช าระคืนเงิน

ต้นและดอกเบี้ย  กองทุน KF-HJAPAND ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจ านวน  ซึ่งอาจมี

ต้นทุนส าหรับการท าธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยท าให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลง

เล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

รำยละเอียด กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND)

นโยบำยกำรลงทุน
ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ JPMorgan Japan (Yen) Fund, Class (acc) - JPY Class

(กองทุนหลัก) โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ของ NAV 

ระดับควำมเส่ียงกองทุน ระดับ 6

นโยบำยป้องกันควำม

เส่ียงอัตรำแลกเปลี่ยน
ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเตม็จ านวน

ดำวน์โหลด

สรุปสำระส ำคัญของ

กองทุน

ดำวน์โหลด

หนังสือชี้ชวน

ควรมีการติดตามข้อมูลค่าแรงของญี่ปุ ่นอย่างใกล้ช ิดเพื ่อพิจารณาว่าแรงกดดันของ                 

อัตราเงินเฟ้อมิได้เกิดจากการน าเข้าเพียงอย่างเดียว โดยการปรับขึ้นค่าแรงอย่างสม ่าเสมอและ

ในวงกว้างจะเป็นปัจจัยบวกต่อการบริโภคและเศรษฐกิจญี่ปุ่นโดยรวม ซึ่งก่อนหน้าเผชิญกับ

ปัจจัยลบจากแนวโน้มของอัตราเงินฝืดเป็นเวลาหลายทศวรรษ

นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) จะยกเลิกมาตราการควบคุมเส้น

โค้งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในอีก 2–3 ไตรมาสข้างหน้า และอัตราดอกเบี้ยจะปรับตัว

เพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับระดับร้อยละ 0 จากระดับติดลบในปัจจุบัน

ตลาดหุ้นญี่ปุ่นมีการซื้อขายที่ระดับ 15 เท่าของผลก าไรสุทธิและ 1.3 เท่าของมูลค่าทางบัญชี 

ทั้งนี้ การผสมผสานกันระหว่างการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจระดับมหภาคและระดับจุลภาค รวมถึง

การประเมินมูลค่าในปัจจุบันท่ีอยู่ในระดับต ่า จะสร้างโอกาสของการลงทุนท่ีส าคัญ


