
กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้ 
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ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ 

UBS (Lux) Investment SICAV –

China A Opportunity (USD) (Class P – acc) 

ภาวะตลาด
ตลาดหุ้น China A-shares ปรับตัวเคลื่อนไหวในกรอบแคบ

ในเดือนมีนาคม โดยบรรยากาศการลงทุนชะลอตัวจาก

มาตรการสนับสนุนของ NPC ท่ีน้อยกว่าตลาดคาดการณ์

ผลการด าเนินงานกองทุนหลัก

กองทุนหลักปรับตัวอ่อนแอกว่าดัชนีอ้างอิงในเดือน

มีนาคม

ปัจจัยต่อผลการด าเนินงาน

ปัจจัยลบหลักมาจากการคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนใน

หมวดการเงิน และสัดส่วนการลงทุนน้อยกวา่ตลาดโดยรวม

ในหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ

มุมมองตลาด
แม้ว่าตลาดหุ้นจีนมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงก่อนหน้า ทว่าระดับราคายังคงน่าดึงดูด ผู้จัดการ

กองทุนยังคงเชื่อว่าตลาดหุ้นจีนมีโอกาสของการเติบโตเป็นอย่างมากส าหรับการลงทุนแบบ    

เชิงรุก โดยให้ความส าคัญกับบริษัทคุณภาพสูงท่ีมีความได้เปรียบในการแข่งขันในระยะยาว

มีนาคม 2566

ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต



ตลาดหุ้น China A-shares ปรับตัวเคลื่อนไหวในกรอบแคบในเดือนมีนาคม บรรยากาศการลงทุน

มีทิศทางในเชิงลบ เนื่องจากการออกมาตรการสนับสนุนของ NPC เป็นไปในระดับปานกลางแทนที่

จะเป็นมาตรการในเชิงรุกตามท่ีตลาดคาดการณ์ในตอนต้น

ภาคการเงินในภาพรวมปรับตัวลดลง เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับบรรยากาศการลงทุนเชิงลบ

เนื่องจากเหตุการณ์ Silicon Valley Bank และ Credit Suisse รวมถึงประเด็นตราสารหนี้ AT1 ซึ่ง

ส่งผลให้นักลงทุนสับเปล่ียนการลงทุนออกจากกลุ่มการเงิน ถึงแม้ว่าธนาคารและบริษัทประกันใน

จีนมีสัดส่วนการลงทุนอย่างจ ากัดในตราสารประเภทนี้ นอกจากนี้ หุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ฯ

ยังคงปรับตัวอย่างอ่อนแอ เนื่องจากการสิ้นสุดมาตรการกระตุ้นเพิ่มเติม แม้ว่าจะมีสัญญาณ

ความมีเสถียรภาพของยอดขาย 

ในอีกด้านหนึ่ง กลุ่ม IT Software ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งจากความตื่นเต้นในตลาดที่

เกี ่ยวข้องกับระบบ generative AI และ ChatGPT โดยแพลตฟอร์มด้านอีคอมเมิร์ซมีผลการ

ด าเนินงานท่ีโดดเด่นจากแผนการปรับโครงสร้าง ซึ่งได้รับผลตอบรับท่ีดีจากตลาด 

ภาพรวมตลอดทั้งไตรมาส กลุ่ม IT สามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงที่สุด และท าให้ดัชนีโดยรวม

ปรับตัวเพิ่มขึ้น ในขณะท่ีกลุ่มอสังหาริมทรัยพ์ปรับตัวแย่กว่าตลาดโดยรวม

ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต

กองทุนหลักปรับตัวอ่อนแอกว่าดัชนีอ้างอิงในเดือนมีนาคม ปัจจัยลบหลักมาจากการคัดเลือก

หลักทรัพย์ลงทุนในหมวดการเงิน ในขณะที่การคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนในหมวดสินค้าปลีก

ฟุ่มเฟือยเป็นปัจจัยบวกต่อผลการด าเนินงานของกองทุน 

ในด้านรายอุตสาหกรรม สัดส่วนการลงทุนน้อยกว่าตลาดโดยรวมในหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป็นปัจจัยลบหลักต่อผลการด าเนินงานของกองทุน เนื่องจากบริษัทในกลุ่มซอฟต์แวร์ด้าน IT

ปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากแรงสนับสนุนเกี่ยวกับพัฒนาการของระบบ generative AI และ ChatGPT

อย่างไรก็ตามผู้จัดการกองทุนมีมุมมองว่าการประเมินมูลค่ามีแนวโน้มในเชิงบวกมากเกินไป 

หลักทรัพย์ที ่ปรับตัวเพิ่มขึ ้นเป็นปัจจัยบวกมากที่สุดต่อผลการด าเนินงานของกองทุนได้แก่

Netease, Tencent และ Dong EE Jiao ในทางตรงกันข้ามหลักทรัพย์ที่ปรับตัวลดลงเป็นปัจจัย

ลบหลักต่อผลการด าเนินงานของกองทุนได้แก่ Ping An Bank, China Merchants Bank และ 

Hangzhou Tigermed



ในรอบ 2 เดือนที่ผ่านมาตลาดหุ้นจีนปรับตัวลดลงหลังจากที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงแรกที่ ได้รับ       

แรงขับเคล่ือนจากการกลับมาเปิดเศรษฐกิจจีนอย่างรวดเร็วนับจากเดือนพฤศจิกายน 2565

การบริโภคและภาคบริการกลับมาฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว เช่น ธุรกิจบันเทิงและการรักษาพยาบาล 

อย่างไรก็ตามผลกระทบจากการปรับตัวลดลงของความมั่งคั่งในตลาดอสังหาริมทรัพย์ และอัตรา

การว่างงานเป็นข้อจ ากัดส าหรับการฟื้นตัวของการบริโภค ในขณะที่ผลส ารวจดัชนีผู้จัดการฝ่าย

จัดซื้อ (PMIs) แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมในภาคการผลิตมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ทว่ามีระดับชะลอ

ตัวในเดือนมีนาคม เมื่อพิจารณาไปในอนาคต นักลงทุนให้ความส าคัญกับการฟ้ืนตัวอย่างยัง่ยืนของ

เศรษฐกิจจีน และยังคงติดตามตัวชี ้วัดที่มีความเคลื่อนไหวในระดับสูง เช่น PMI และยอดขาย

อสังหาริมทรัพย์ รวมไปถึงปัจจัยพ้ืนฐานของภาคธุรกิจ เช่น การเติบโตของผลก าไรสุทธิและมุมมอง

ต่อผลประกอบการในอนาคต

ความกังวลเกี่ยวกับปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นปัจจัยที่มีความผันผวนต่อตลาด แม้ว่า   

ความตึงเครียดผ่อนคลายลงในระดับหนึ่งหลังจากการพบปะของผู้น าที่เมืองบาหลีในปีที่ผ่านมา และ

มีการส่งสัญญาณเกี่ยวกับพัฒนาการของการส่ือสารระหว่างกัน อย่างไรก็ตามเหตุการณ์บอลลูน

ในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้ความสัมพันธก์ลับมามีความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้น ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองว่า

ความขัดแยง้ระหว่างสหรัฐฯและจีนจะด าเนนิตอ่ไป ทว่าการแยกออกจากกันโดยส้ินเชิงระหว่างสหรัฐฯ

และจีนมีความเป็นไปได้ในระดับต ่า จากการที่เศรษฐกิจจีนมีส่วนร่วมกับเศรษฐกิจโลกอย่างมี

นัยส าคัญ 

แม้ว่าตลาดหุ้นจนีมีการปรับตัวเพิ่มขึน้ในชว่งก่อนหน้า ทว่าการประเมินมูลค่ายังคงมีความน่าดึงดูด 

ผู้จัดการกองทุนยังคงเชื่อว่าตลาดหุ้นจีนมีโอกาสของการเติบโตเป็นอย่างมากส าหรับกลยุทธ์      

การลงทุนแบบเชิงรุก (active) โดยสัดส่วนการลงทุนในบริษัทคุณภาพสูงที่มีความได้เปรียบใน    

การแข่งขันจะสามารถสร้างผลตอบแทนในระยะยาว เนื่องจากนักลงทุนกลับมาให้ความส าคัญกับ

ปัจจัยพ้ืนฐานและการสร้างกระแสเงินสดของบริษัท

ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต



รายละเอียด กองทุนเปิดกรงุศรไีชนา่เอแชรอ์คิวิต้ี (KFACHINA)

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ UBS (Lux) Investment SICAV - China A

Opportunity Fund (USD) (Class P – acc) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปี

บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ของ NAV 

นโยบายป้องกัน

ความเส่ียงอัตรา

แลกเปล่ียน

ป้องกันความเส่ียงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ระดับความเส่ียง

กองทุน
ระดับ 6

ดาวน์โหลด

สรุปสาระส าคัญของ

กองทุน

หน่วยลงทุนชนิด

สะสมมูลค่า

หน่วยลงทุนชนิด

ผู้ลงทุนสถาบัน

ดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวน

ค าเตือน : ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

กองทุนรวมนีอ้าจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต ่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่

ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้รับช าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย 

 เอกสารฉบับนี้เปน็การแปลเป็นภาษาไทยโดยบริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน กรุงศรี จ ากัด (บริษัท) ซึ่งเป็น

การแปลจากต้นฉบับของ UBS Asset Management ณ มี.ค. 66 ในเนื้อหาเพียงบางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้ กองทุน

หลักและบริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯ

ขอสงวนสิทธิ์เปล่ียนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  กองทุนป้องกันความเสี่ยง

ด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพนิิจของผู้จัดการกองทนุ จึงมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน  ซึ่งอาจท าให้ผู้

ลงทุนขาดทุนหรือได้รับก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน/หรือได้รับเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

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


