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ภาวะตลาด
ดัชนี ISE Cyber Security Index ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.87 

นับเป็นการปรับตัวอ่อนแอกว่าหมวดเทคโนโลยีโดยรวม

ผลการด าเนินงานกองทุนหลัก
ผลการด าเนินงานของกองทุนปรับตัวอ่อนแอกว่าดัชนี

ในเดือนมีนาคม 

ปัจจัยต่อผลการด าเนินงาน
สัดส่วนการลงทุนมากกว่าตลาดโดยรวมในบริษัทผู้ให้บริการ

ด้านความปลอดภัยบนระบบคลาวด์ส าหรับภาคธุรกิจ, บริษัท

ผู้ให้บริการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ส าหรับผู้บริโภค 

เป็นปัจจัยลบต่อผลการด าเนินงานของกองทุน

มุมมองการลงทุน
แม้ว่าหุ้นเทคโนโลยีจะปรับตัวอย่างผันผวนในระยะส้ัน ทว่าการเติบโตของก าไรสุทธิจะเป็นแรงขับเคลื่อน

ราคาหุ้นในระยะยาว นอกจากนี้ ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองว่าสภาพแวดล้อมในปัจจุบันยังคงเป็นช่วง

เริ่มต้นของการลงทุนในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

มีนาคม 2566

ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต



ผลการด าเนินงานของกองทุนปรับตัวอ่อนแอกว่าดัชนีในเดือนมีนาคม 

สัดส่วนการลงทุนมากกว่าตลาดโดยรวมในบริษัทผู้ให้บริการด้านความปลอดภัยบนระบบคลาวด์

ส าหรับภาคธุรกิจ , บริษัทผู้ให้บริการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ส าหรับผู้บริโภค และบริษัท          

ผู ้ ให้บริการซอฟต์แวร์ส าหรับการค้นหา การติดตาม และการวิเคราะห์ข้อมูลที ่ถูกสร้างโดย

คอมพิวเตอร์เป็นปัจจัยลบต่อผลการด าเนินงานของกองทุนโดยเปรียบเทียบ ในอีกด้านหนึ่ง สัดส่วน

การลงทุนมากกว่าตลาดโดยรวมใน Okta Inc., Salesforce Inc. และบริษัทผู้ให้บริการระบบการรักษา

ความปลอดภัยทางไซเบอร์บนระบบคลาวด์เป็นปัจจัยบวกต่อผลการด าเนินงานของกองทุน

หลักทรัพย์ที่เป็นปัจจัยลบต่อผลการด าเนินงานกองทุน: บริษัทผู้ให้บริการด้านความปลอดภัยบน

ระบบคลาวด์ของภาคธรุกิจรายงานผลประกอบการอย่างเขม้แข็งในเดือนมกราคม รายได้ของบริษัทมี

ระดับสูงกว่าที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดไว้ อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารระบุว่าการตรวจสอบที่มีความ

เข้มงวดมากขึ้นส าหรับการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม และรอบวัฏจักรของการขายที่ใช้ระยะเวลา

ยาวนานขึ้น จะส่งผลให้ยอดค าส่ังซื้อมิได้เป็นไปตามที่นักลงทุนส่วนใหญ่คาดไว้ การปรับตัวเพิ่มขึ้นใน

ระยะส้ันอาจเผชิญกับข้อจ ากัดเนื่องจากนักลงทุนมองหาความชัดเจนส าหรับทิศทางการเติบโตอย่าง

รวดเร็วของบริษัท ในระยะยาวผู้จัดการกองทุนยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อความสามารถของบริษัทใน

การสร้างการเติบโตที่น่าดึงดูด

ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต

ในหมวดเทคโนโลยี กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ และกลุ่มฮาร์ดแวร์ปรับตัวขึ้นน า เนื่องจากหมวดเทคโนโลยีที่

ปรับตัวตามรอบวัฏจกัรของเศรษฐกจิปรับตวัเข้มแข็งกว่าตลาดโดยรวม กลุ่มซอฟต์แวร์ปรับตัวเข้มแข็ง

เช่นกัน แรงสนับสนุนมาจากการรายงานผลก าไรสุทธิในเชิงบวกของหลายบริษัท รวมไปถึงบรรยากาศ

การลงทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากทิศทางการด าเนินนโยบายที่มีความเข้มงวดลดลงของธนาคาร

กลางสหรัฐฯ (Fed) ในทางตรงกันข้าม กลุ่มการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ ปรับตัวอ่อนแอกว่า

หมวดเทคโนโลยีโดยรวม เนื่องจากการรายงานผลก าไรสุทธิในระยะสั้นของบางบริษัทมีระดับต ่ากว่าที่

นักลงทุนได้คาดไว้ว่าจะอยู่ในระดับสูง

ดัชนี ISE Cyber Security Index ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.87 ในรอบเดือน นับเป็นการปรับตัวอ่อนแอ

กว่าหมวดเทคโนโลยีโดยรวม



ปัจจัยลบอีกประการมาจากบริษัทผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ส าหรับ

ผู้บริโภค ที่ยังคงเผชิญกับความท้าทายด้านมหภาค และแรงต้านของสกุลเงินต่างประเทศ (FX) ซึ่ง

เป็นปัจจัยกดดันอัตราก าไรอย่างรุนแรง นอกจากนี ้การปรับตัวลดลงของจ านวนลูกค้าเมื ่อ

เปรียบเทียบกบัไตรมาสก่อนยังคงมีความอ่อนแอ ในภาพรวม การชะลอตัวของปัจจัยทางมหภาคและ

การใช้ความระมัดระวังที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภคเป็นข้อจ ากัดของความชัดเจนส าหรับทิศทางการเติบโต

ในอนาคตของบริษัท ส่งผลให้ผู้จัดการปรับลดสัดส่วนการลงทุนในบริษัท

หลักทรัพย์ที่เป็นปัจจัยบวกต่อผลการด าเนินงาน: Microsoft Corp. เป็นปัจจัยบวกหลักต่อผล

การด าเนินงานของกองทุนในรอบเดือน โดย Microsoft มีการออกผลิตภัณฑ์ที่ท างานร่วมกับระบบ

ปัญญาประดิษฐ์ (AI-powered) ส าหรับแอพพลิเคชั่นของ office และมีการน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่

ท างานร่วมกับการรักษาความปลอดภัย (Security Copilot) โดยมีระบบ AI เป็นผู้ช่วย นวัตกรรม

เหล่านี้จะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ Microsoft มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยังคงเป็นผู้เล่นหลักใน

อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และระบบการรักษาความปลอดภัย

Salesforce Inc. รายงานผลก าไรสุทธิอย่างแข็งแกร่ง และฝ่ายบริหารมีมุมมองเชิงบวกต่อผล

ประกอบการในอนาคต ที่ส าคัญบริษัทปรับกลยุทธ์มาเน้นให้ความส าคัญต่อการเติบโตของผลก าไร

อย่างชดัเจน ผู้จัดการกองทนุชือ่ว่า Salesforce มีต าแหน่งของการแขง่ขนัทีดี่ในการสร้างการเติบโต

ในระดับสูงกว่าที่คาดไว้ เนื่องจากการมีความได้เปรียบในการแข่งขันและรูปแบบการด าเนินธุรกิจที่

เพิ ่มความสามารถของการท าก าไรในหลายระดับ Salesforce ยังคงเป็นผู ้น าในอุตสาหกรรม

ซอฟต์แวร์ ด้วยการมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายในการสนับสนุนการด าเนินธุรกิจ แข่งขันที่ดีในการ

สร้างการเติบโตของผลก าไรอย่างน่าดึงดูดในระยะยาว

ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต

ในระหว่างเดือน กองทุนขายสัดส่วนการลงทุนทั้งหมดในแพลตฟอร์มบริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์แบบ 

end-to-end แบบ open source และผู้ให้บริการบริหารจัดการเนื้อหาบนระบบคลาวด์แพลตฟอร์ม

ผู้พัฒนาซอฟต์แวรแ์บบ end-to-end ก าลังมีปัญหาเกี่ยวกับการขยายการใช้งานอย่างต่อเนื่อง และ

การเพิ่มจ านวนลูกค้าใหม่สุทธิ นอกจากนี้บริษัทไม่สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับ

มุมมองต่อผลประกอบการในอนาคต ส่งผลให้มีความยากล าบากมากขึ้นในการประเมินมูลค่าอย่าง

เหมาะสม และเป็นปัจจัยให้ผู้จัดการกองทุนขายสัดส่วนการลงทุนทั้งหมด เพื่อสับเปลี่ยนไปลงทุนใน

หลักทรัพย์อื่นที่มีความเชื่อมั่นในระดับสูงกว่า ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนจะยังคงติดตามพัฒนาการของ

บริษัทเมื่อเวลาผ่านไป

สภาพแวดล้อมทางมหภาคส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อบริษัทผู้ให้บริการบริหารจัดการเนื้อหา

บนระบบคลาวด์ เนื่องจากลูกค้าชะลอการท าธุรกรรมและการปรับลดจ านวนพนักงาน บริษัทมี

แนวโน้มที่จะเผชิญกับความท้าทายในอีก 2–3 ไตรมาสข้างหน้า ซึ่งส่งผลให้มุมมองผลตอบแทนต่อ

ความเสี่ยงไม่มีความน่าดึงดูดส าหรับพอร์ตการลงทุน



ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต

แรงขับเคลื่อนอุปสงค์ส าหรับความปลอดภัยทางไซเบอร์ทั่วโลกยังคงมีความแข็งแกร่ง และมีแรงส่ง

ของการเติบโตเพิ่มเติม การรับรู้ของภาคธุรกิจอยู่ในระดับสูง และมีการให้ความส าคัญในการจัดสรร

งบประมาณด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์มาเป็นอันดับต้นส าหรับทั้งภาคเอกชนและ

ภาครัฐทั่วโลก 

เมื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมไปถึงการปรับตัว

เพิ่มขึ้นของความซบัซอ้นในการโจรกรรมขอ้มลูทางไซเบอร์ ผู้จัดการกองทนุมมีุมมองว่าแนวโนม้ของ

ธุรกิจนี้จะด าเนินต่อไปในระยะยาว เนื่องจากภาคธุรกิจปรับการประเมินในรอบใหม่ว่าจะรับมืออย่างไร

ในประเด็นเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์

ในอีกหลายปีข้างหน้าผู้จัดกองทุนคาดว่าการจัดเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ การเข้าถึงผ่านอุปกรณ์

เคล่ือนที่ และการรับส่งข้อมูลผ่านอปุกรณ์ทีเ่ชื่อมตอ่กนัจะปรับตัวเพิม่ขึน้เปน็อย่างมาก ซึ่งจะส่งผลให้

การใช้จ่ายด้านการรักษาความปลอดภัยมีความจ าเป็นอย่างต่อเนื่อง และจะยังคงได้รับความส าคัญ

เป็นล าดับต้นจากทั้งภาคเอกชนและภาครัฐทั่วโลก

แม้ว่าหุ ้นเทคโนโลยีจะปรับตัวอย่างผันผวนในระยะสั ้น ทว่าการเติบโตของก าไรสุทธิจะเป็นแรง

ขับเคล่ือนราคาหุ้นในระยะยาว และในมุมมองของผู้จดัการกองทุน สภาพแวดล้อมในปัจจุบันยงัคงเปน็

ช่วงเริ่มต้นของการลงทุนในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนพลวัตรของธุรกิจ 

ผู้จัดการกองทุนมีความกระตือรือร้นต่อโอกาสของการลงทุนที่เกิดขึ้น และเชื่อว่ากระบวนการลงทุน

ที ่ขับเคลื ่อนโดยงานวิจัยและการคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนแบบ bottom-up เป็นวิธีการที ่มี

ประสิทธิภาพที่สุดในการสร้างมูลค่าส าหรับการลงทุนในรูปแบบนี้



ค าเตือน : ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ทั้งนี้  ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต ๏ กองทุน

ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจ านวน  ซึ่งอาจมีต้นทุนส าหรับการท าธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง

ดังกล่าว โดยท าให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ๏ กองทุนรวมนี้อาจมีการ

ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต ่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความ

น่าเชื่อถือ ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้รับช าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย ๏ กองทุนไทยและ/หรือ

กองทุนหลักอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และอาจ

ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง จึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิง

โดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจ านวนที่น้อยกว่าจึงมีก าไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิง

โดยตรง ๏ เอกสารฉบับนี้เป็นการแปลเป็นภาษาไทยโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด (บริษัท) ซึ่ง

เป็นการแปลจากต้นฉบับของกองทุนหลัก ณ มี.ค. 66 ในเนื้อหาเพียงบางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้ กองทุนหลักและบริษัทฯ 

ไม่รับรองความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหาทั้งหมด โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่

จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

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

รายละเอียด กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคยีวริต้ี (KFCYBER)

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Allianz Global Investors Fund - Allianz Cyber Security, Class RT 

(USD) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมี

นโยบายลงทุนในตราสารทุนทั่วโลกของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 

(Cyber Security) 

ระดับความเสี่ยงกองทุน ระดับ 6

นโยบายป้องกันความเสี่ยง

ด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจ านวน (ไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ)

ดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวน

ดาวน์โหลด

สรุปสาระส าคัญของ

กองทุน

หน่วยลงทุนชนิด

สะสมมูลค่า

หน่วยลงทุนชนิด

ผู้ลงทุนสถาบัน


