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ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ 

Janus Henderson - Global Real Estate 

Equity Income Fund

ภาวะตลาด
หมวดอสังหาริมทรัพย์ที ่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

(REIT) ท่ัวโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับตลาดหุ้นโลก

ผลการด าเนินงานกองทุนหลัก

ในเดือนเมษายน กองทุนปรับตัวอ่อนแอกว่าดัชนีอ้างอิง

เล็กน้อย โดยหลักทรัพย์ที ่ปรับตัวลดลงเป็นปัจจัยลบ    

มากที่สุดได้แก่ National Storage Affiliates

พอร์ตการลงทุนของกองทุน
กองทุนขายท าก าไรเพิ่มเติมในกลุ่มคลังสินค้าของสหรัฐฯ

และเพ ิ ่มส ัดส ่วนการลงท ุนในกลุ ่มอ ุตสาหกรรมของ

ออสเตรเลีย, บริษัทค้าปลีกในยุโรป และศูนย์กระจายสินค้า

มุมมองตลาด
ผู้จัดการมีมมุมองว่าคณุภาพของสินทรัพย์และงบดุลจะมีความส าคญัในสภาพแวดล้อมทีต่ลาดเผชญิ

กับแรงต้านจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อมทางการเงินที่มีความตึงตัวมากขึ้น 

กองทุนนี้ลงทุนกระจกุตวัในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงท่ีผู้ลงทุนอาจสูญเสยีเงินลงทุนจ านวนมาก

เมษายน 2566

ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเส่ียง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งน้ี ผลการด าเนินงานในอดีต  

ของกองทุนรวมมิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรขอค าแนะน าเพิ่มเติมก่อนการลงทุน 



ตลาดหุ้นโลกปรับตัวเพิ่มในเดือนเมษายน แรงสนับสนุนมาจากการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจ      

ในเชิงบวก แม้ว่าจะมีแรงต้านเพิ ่มขึ ้นจากการปรับตัวเพิ่มขึ ้นของอัตราดอกเบี้ยและความ           

ตึงเครียดของหมวดธนาคารในสหรัฐฯ

หมวดอสังหาริมทรัพย์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (REIT) ทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 

นับเป็นการปรับตัวใกล้เคียงกับตลาดหุ ้นโลก ปัจจัยสนับสนุนมาจากความเข้มแข็งของ

หมวดอสังหาริมทรัพย์ในเยอรมนี, สหราชอาณาจักร (UK) และออสเตรเลีย

บริษัทจดทะเบียนของสหรัฐฯ เริ่มต้นการรายงานผลประกอบการอย่างแข็งแกร่ง บริษัทจ านวน

ร้อยละ 50 รายงานผลก าไรสุทธิในระดับสูงกว่าที่คาดไว้ และมีบริษัทจ านวนร้อยละ 95 ปรับเพิ่ม

หรือคงมุมมองต่อผลประกอบการเต็มปี 2566 แรงสนับสนุนมาจากปัจจัยพ้ืนฐานท่ีเข้มแข็งของ

หมวดอสังหาริมทรัพย์ แม้ว่าสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคจะมีความยากล าบากมากขึ้น 

แต่ REITs ของสหรัฐฯจ านวนหนึ่งมีการออกตราสารหนี้ไม่มีหลักประกันระยะปานกลางโดยมี

ต้นทุนการกู้ยืมต ่ากว่าร้อยละ 5 เน้นย ้าถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ REITs แม้ว่าจะมีข่าวสาร

โดยรวมในเชิงลบที่เกี ่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ภาคเอกชน ในอีกด้านหนึ ่ง ธุรกรรมใน       

หมวดอสังหาริมทรัพย์ของยุโรปเร่งตัวขึ้น แม้ว่าปริมาณการลงทุนจะยังคงตกอยู่ภายใต้แรง

กดดันตามสภาพแวดล้อมของอัตราดอกเบี้ย

กองทุนปรับตัวอ่อนแอกว่าดัชนีอ้างอิงเล็กน้อยในเดือนเมษายน โดยหลักทรัพย์ที่ปรับตัวลดลง

เป็นปัจจัยลบหลักต่อผลการด าเนนิงานของกองทุน ได้แก่ National Storage Affiliates ซึ่งเป็น

บริษัทเจ้าของคลังสินค้า, Hudson Pacific Property บริษัทเจ้าของอาคารส านักงาน และ

Spirit Realty บริษัทเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในธุรกิจค้าปลีกแบบให้เช่า

ในทางตรงกันข้าม สัดส่วนการลงทุนใน VICI ซึ ่งเป็น REIT ที ่ เก ี ่ยวข้องกับธุรกิจเกม ,

Welltower บริษัทเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในธุรกิจการแพทย์, Camden เจ้าของอพาร์ตเมนท์ใน

สหรัฐฯ และ Stockland เจ ้าของอสังหาริมทรัพย์ส าหรับการอยู ่อาศัยในออสเตรเลีย             

ล้วนปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยบวกต่อผลการด าเนินงานของกองทุน

ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเส่ียง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งน้ี ผลการด าเนินงานในอดีต  

ของกองทุนรวมมิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรขอค าแนะน าเพิ่มเติมก่อนการลงทุน 



ผู้จัดการกองทุนขายท าก าไรเพิ่มเติมในกลุ่มคลังสินค้าของสหรัฐฯ จากการปรับตัวเข้มแข็งกว่า

ตลาดโดยรวมในช่วงที่ผ่านมา และผู้จัดการกองทุนมีมุมมองถึงการชะลอตัวของปัจจัยพื้นฐาน 

นอกจากนี้กองทุนปรับลดสัดส่วนการลงทุนใน Digital Realty บริษัทเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ใน

ธุรกิจศูนย์ข้อมูล และ Dream Industrial REIT ในภาคอุตสาหกรรม

ในทางตรงกันข้าม กองทุนเพิ ่มสัดส่วนการลงทุน ใน Goodman ซึ ่งเป ็นบริษ ัทผู ้พ ัฒนา

อสังหาร ิมทร ัพย์ภาคอุตสาหกรรมของออสเตรเล ีย เน ื ่องจากอุปสงค์ท ี ่ แข ็งแกร ่ง ใน

ภาคอุตสาหกรรม และการเติบโตของผลก าไรสุทธิที่สามารถคาดการณ์ได้ รวมถึงการเพิ่มสัดส่วน

การลงทุนใน Mercialys บริษัทผู ้ค้าปลีกของยุโรป และ Intervest Offices and Warehouses 

บริษัทเจ้าของศูนย์กระจายสินค้า ก่อนท่ีจะมีการประกาศจ่ายเงินปันผล

ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเส่ียง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งน้ี ผลการด าเนินงานในอดีต  

ของกองทุนรวมมิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรขอค าแนะน าเพิ่มเติมก่อนการลงทุน 

ผู ้จ ัดการมีม ุมมองว่าค ุณภาพของสินทรัพย์และงบดุลกลับมามีความส าคัญอีกครั ้งใน

สภาพแวดล้อมท่ีหมวดอสังหาริมทรัพย์ก าลังเผชิญกับแรงต้านจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และ

สภาพแวดล้อมทางการเงินท่ีมีความตึงตัวมากขึ้น 

ปัจจัยพื้นฐานของหมวดอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มที่จะสะท้อนถึงการปรับตัวที่แตกต่างกันในแต่ละ

กลุ่มธุรกิจย่อยในอนาคต โดยมีแรงขับเคลื่อนมาจากทิศทางการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร,

การปรับธุรกิจเป็นรูปแบบดิจิทัล, รูปแบบการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนและมีความสะดวกมากขึ้น ดังนั้น

ผู้จัดการกองทุนจึงยังคงให้ความส าคัญกับการคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุน 

ถึงแม้ว่าการลงทุนโดยตรงในอสังหาริมทรัพย์จะใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนไปตามต้นทุนของเงิน

ลงทุนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่หมวดอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ตอบสนองต่อ

ปัจจัยกดดันดังกล่าวแล้ว ส่งผลให้ราคาหุ้นมีการซื้อขายในระดับที่มีส่วนลดเป็นอย่างมากเมื่อเทียบ

กับมูลค่าของสินทรัพย์ และสะท้อนถึงความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมที่มีความผันผวนใน

ระดับสูง ซึ่งตลาดอาจมองข้ามการเติบโตของกระแสรายได้ที่น่าดึงดูดและสามารถคาดการณ์ได้ 

ท้ังนี้ ยังคงมีบริษัทอสังหาริมทรัพย์จ านวนมากท่ีสามารถสร้างโอกาสดังกล่าวให้แก่นักลงทุนได้ และ

คาดว่าจะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับดีให้แก่นักลงทุนในระยะยาว



ค ำเตือน : ผู้ลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เงื่อนไขผลตอบแทน ควำมเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ทั้งนี้ ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต ผู้ลงทุน

ควรขอค ำแนะน ำเพิ่มเติมก่อนกำรลงทุน ๏ กองทุนรวมนี้อาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความ

น่าเชื่อถือต ่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยง

สูงขึ้นจากการไม่ได้รับช าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย ๏ กองทุนมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวด

อุตสาหกรรม จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการ

ลงทุนในหลายอุตสาหกรรม ๏ เอกสารฉบับนี้เป็นการแปลเป็นภาษาไทยโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 

กรุงศรี จ ากัด (บริษัท) ซึ ่งเป็นการแปลจากต้นฉบับของ Janus Henderson ณ เม.ย. 66 ในเนื ้อหาเพียง

บางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้ กองทุนหลักและบริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์

ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปล่ียนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

๏ กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจาก

อัตราแลกเปล่ียน  ซึ่งอาจท าให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต ่ากว่า

เงินลงทุนเริ่มแรกได้

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

Key Fact KFGPROP

นโยบาย

การลงทุน

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Janus Henderson - Global Real Estate Equity 

Income Fund (Class I1q USD) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 80.00 ของ NAV 

การป้องกันความ

เส่ียงอัตรา

แลกเปล่ียน

ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 

ทั้งนี้ โดยปกติกองทุนจะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยร้อยละ 90 ของ

มูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ   

ระดับความเส่ียง

กองทุน
ระดับ 7

นโยบายการจ่าย

เงินปันผล

KFGPROP-A และ KFGPROP-I   

ไม่มีนโยบาย

การจ่ายเงินปันผล

KFGPROP-D

มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 12 ครั้ง ใน

อัตราไม่ต ่ากว่า 10% ของก าไรสุทธิ/ก าไรสะสม

ดาวน์โหลด

สรุปสาระส าคัญ

ของกองทุน

ดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวน

KFGPROP-A KFGPROP-I KFGPROP-D


