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ปัจจยัสนบัสนุนการลงทุน
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หุน้ยุโรปขนาดเล็กเป็นส่วนส าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจยุโรป โดยมีอตัราการเติบโตของรายได้

และก าไรท่ีสูงกวา่หุน้ยุโรปขนาดใหญ่

ท่ีมา Invesco, มี.ค. 2021



ปัจจยัสนบัสนุนการลงทุน
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หุน้ยุโรปขนาดเล็กสรา้งผลตอบแทนท่ีสูงกวา่หุน้ยุโรปขนาดใหญ่ เน่ืองจาก

• จากการเติบโตของก าไรท่ีสูงกวา่

• อตัราหน้ีสินส่วนก าไร (Net Debt/EBITDA) ท่ีต า่กวา่

ท่ีมา Invesco, ม.ค. 2021



ปัจจยัสนบัสนุนการลงทุน
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หุน้ยุโรปขนาดเล็กมีจ านวนนักวเิคราะหฝั์ง่ขาย(sell-side) น้อยกวา่ ส่งผลใหบ้ริษัทยงัไมเ่ป็นท่ี

สนใจและสามารถสรา้งผลตอบแทนจากการเขา้ลงทุนในราคาท่ีต า่กวา่มลูค่าความเป็นจริง

ท่ีมา Invesco, พ.ค. 2020
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กลยุทธก์ารลงทุน 

กองทุนหลกัลงทุนในหุน้ขนาดเล็กท่ีเติบโตสูงในทวปียุโรป(ยกเวน้สหราชอาณาจกัร) ดว้ยกลยุทธ ์

bottom-up จ านวน 50-80 หลกัทรพัย์ โดยถือครองอยา่งน้อย 3 ปี 

หุน้มีมลูค่าตลาดประมาณ 100 ลา้นถึง 10,000 ลา้นดอลลารส์หรฐั

พอรต์การลงทุนหลกั

(Core): 80-90%

เน้นหุน้ท่ีใหผ้ลตอบแทนดี

สม า่เสมอ และซ้ือขายในระดบั

ราคาท่ีเหมาะสม เพื่อเป็นส่วน

หลกัท่ีสรา้งผลตอบแทนให้

พอรต์ในระยะยาว

พอรต์เสริม :10-20%

เนน้หาโอกาสจากหุน้ท่ีมี

ลกัษณะเฉพาะ โดดเด่น และอาจถูก

บิดเบือนดา้นราคา (Mispriced) เพ่ือ

สรา้งผลตอบแทนระยะสัน้ถึงกลาง

ใหพ้อรต์การลงทุน

ท่ีมา Invesco, พ.ค. 2020
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ธีมการลงทุน

• Digitalization: ในตลาดยุโรป หุน้กลุ่มเทคโนโลยท่ีีน่าสนใจ มกัเป็นหุน้ขนาดเล็กถึงกลาง เน้นบริษัทท่ีสรา้ง

นวตักรรมใหม่ๆ

• Green Economy: ยุโรปเป็นภูมิภาคท่ีใหค้วามส าคญัดา้นโลกสีเขียวเป็นอยา่งมาก จึงมีหุน้ใหเ้ลือกลงทุนมากมาย 

แต่ในหลายกลุ่มหุน้มีราคาแพงเกินไป จึงเน้นลงทุนในธีมท่ีตลาดยงัไมไ่ดใ้หน้ ้าหนักมากและมีราคาเหมาะสม 

เช่น พลงังานไฮโดรเจน รีไซเคิลและการบ าบดัน ้า

• Undiscovered Sustainability: ขอ้มลูดา้น ESG ในบริษัทขนาดเล็กมีน้อยมาก เป็นการสรา้งโอกาสลงทุนใน

บริษัทท่ีมีการเติบโตอยา่งยัง่ยนืแต่ยงัไมเ่ป็นท่ีรูจ้กัในตลาด

• New-normal หลงัจากการแพร่ระบาดของโควิด-19: เลือกบริษัทท่ีเป็นผูช้นะและรอดจากวกิฤตโควดิ ท่ีจะมี

ส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มสูงขึ้ น หรือไดป้ระโยชน์จากอุปสงคอุ์ปทานท่ีไมส่มดุล กลุ่ม Semiconductor และ

ซอรฟ์แวร ์รวมถึงวสัดุก่อสรา้ง

ท่ีมา Invesco, มิ.ย. 2021



สดัส่วนการลงทุน (ขอ้มูล ณ 30 มิ.ย. 21)
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สดัส่วนการลงทุนแยกตามรายประเทศ สดัส่วนการลงทุนแยกตามรายอุตสาหกรรม

ท่ีมา: Invesco (ขอ้มลู ณ 30 มิ.ย. 2564)

Top 10 Holding



กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุน้ทุน (K-EUSMALL)
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 นโยบายกองทุน: กองทุนเนน้ลงทุนในหน่วยลงทุน Invesco Continental European Small Cap Equity Fund, Class C-Acc share (EUR) 

(“กองทุนหลกั”) ไมน่อ้ยกวา่ 80% ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลกัมีนโยบายมุง่สรา้งผลตอบแทนท่ีดีในระยะยาวจาก

การลงทุนในหุน้ขนาดเล็กของภูมิภาคยุโรป ซ่ึงรวมถึงประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป สวิสเซอรแ์ลนด ์สแกนดิเนเวีย บลัแกเรีย โรมาเนีย 

โครเอเชีย ตุรกี และประเทศเครือรฐัเอกราช ทั้งน้ี ไมร่วมสหราชอาณาจกัร

 ความเสี่ยงกองทุน: ระดบั 6

 นโยบายป้องกนัความเสี่ยงดา้นอตัราแลกเปล่ียน: ไมน่อ้ยกวา่ 75% ของมลูค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

 นโยบายการจา่ยปันผล: ไมม่ี

 เกณฑม์าตรฐาน (Benchmark): ดชันี EMIX Smaller Europe ex UK-NR ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียน เพ่ือเทียบ

กบัค่าสกุลเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน ตามสดัส่วนการท าสญัญาป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 75%

 จ านวนเงินทุนโครงการ: 5,000 ลา้นบาท

 ค่าธรรมเนียมจดัการ: ไมเ่กิน 3.21% (ปัจจุบนั 1.07%)

 ค่าธรรมเนียมการขาย: ไมเ่กิน 3.00% (IPO 1.00%, Post-IPO 1.50%)

 ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืน: ไมเ่กิน 3.00% (ปัจจุบนั ยกเวน้)

 มูลค่าขั้นต  า่ในการลงทุนครั้งแรก: 500 บาท

 มูลค่าขั้นต  า่ในการลงทุนครั้งตอ่ไป: 500 บาท

 การซ้ือและขายคืนหน่วยลงทุน: ทุกวนัท าการภายในเวลา 15.30 น. / 14.30 น.

 ระยะเวลาการรบัเงินค่าขายคืน: T+5



ผลการด าเนินงาน ณ เดือน กรกฎาคม 2564

99

* จดัตั้งกองทุน 21 มี.ค. 2561

ดชันีชี้ วดั (Benchmark): ดชันี EMIX Smaller Europe ex UK-NR ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียน เพื่อเทียบกบัค่าสกุลเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน ตามสดัส่วนการท า

สญัญาป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนประมาณรอ้ยละ 75

ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นส่ิงยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต

ผลการด าเนินงาน
ตัง้แต่ต้น

ปี
3 เดือน 6 เดือน

ผลการด าเนินงานยอ้นหลงั (% ตอ่ปี)

1 ปี 3 ปี 5 ปี
ตัง้แต่
จัดตัง้
กองทนุ*

ผลตอบแทนกองทนุรวม 22.28 5.49 17.04 63.72 12.76 - 10.38

ผลตอบแทนตวัชีว้ดั 19.45 5.81 18.61 46.90 11.60 - 11.05

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน
(% ต่อปี)

14.36 14.49 14.29 16.49 22.79 - 21.82

ความผนัผวนของตวัชีว้ดั (% ตอ่ปี) 13.25 13.03 12.97 14.43 18.54 - 17.81



สรุปความน่าสนใจกองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุน้ทุน
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ความน่าสนใจของหุน้ยุโรป

• เศรษฐกิจยุโรปอยูใ่นวฎัจกัรการเติบโตรอบใหม ่โดยฟ้ืนตวัจากการลอ๊คดาวน์ในปีท่ีผ่านมา

• อตัราการฉีดวคัซีนท่ีสูง ช่วยลดความเส่ียงการเกิดเคสติดเช้ือรุนแรง และลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ

• ยงัคงมีมาตรการทางการเงินและการคลงัท่ีเอ้ือต่อการลงทุนในสินทรพัยเ์ส่ียง

ความน่าสนใจของกองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุน้ทุน (K-EUSMALL)

• หุน้ขนาดเล็ก-กลาง มแีนวโน้มการเติบโตของรายไดแ้ละก าไรท่ีโดดเด่นกวา่หุน้ขนาดใหญ่

• กองทุนหลกัมีความเช่ียวชาญในการสรรหาหุน้ขนาดเล็ก-กลาง ท่ีมีพ้ืนฐานโดดเด่น แต่ยงัไมเ่ป็นท่ีรูจ้กัในตลาด 

ท าใหส้ามารถซ้ือหุน้ท่ีมีราคาต า่ได้

• กองทุนหลกัมีการกระจายการลงทุน โดยไมม่ีการกระจุกตวัในประเทศหรืออุตสาหกรรมใดมากจนเกินไป

• ธีมการลงทุนสอดคลอ้งกบัแนวทางการเติบโตของเศรษฐกิจยุโรปในระยะยาว

• กองทุนหลกัมีผลการด าเนินงานยอ้นหลงัท่ีโดดเด่น



ค าเตอืน
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• กองทุน K-EUSMALL และ กองทุนหลกัอาจมีการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพการลงทุน (Efficient Portfolio 

Management) ท าใหอ้าจมีความเส่ียงมากกวา่กองทุนท่ีลงทุนในหลกัทรพัยอ์า้งอิงโดยตรง จึงอาจมีก าไร/ขาดทุนสูงกวา่การลงทุนใน

หลกัทรพัยอ์า้งอิงโดยตรง

• กองทุนอาจลงทุนในตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง (Structured Notes) ท าใหอ้าจมีความเส่ียงมากกวา่กองทุนท่ีลงทุนในหลกัทรพัย์

อา้งอิงโดยตรง จึงอาจมีก าไร/ขาดทุนสูงกวา่การลงทุนในหลกัทรพัยอ์า้งอิงโดยตรง

• กองทุนลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้เพ่ือป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนไมเ่ต็มจ านวน (ไมน่อ้ยกวา่ 75% ของมลูค่าเงินลงทุนใน

ต่างประเทศ) ดงัน้ัน กองทุนจึงอาจมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk)

• กองทุนอาจลงทุนในตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต า่กวา่อนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(non-investment grade) หรือท่ีไมม่ีการจดัอนัดบั

ความน่าเช่ือถือ (unrated) ผูล้งทุนอาจมีความเส่ียงสูงข้ึนจากการไมไ่ดร้บัช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ีย เน่ืองจากกองทุนมีนโยบายลงทุนใน

กองทุนรวมต่างประเทศ ดงัน้ัน การเปล่ียนแปลงภายในประเทศท่ีกองทุนลงทุน อาทิ การเปล่ียนแปลงทางการเมืองหรือนโยบายทางการเงิน 

อาจส่งผลกระทบต่อมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได ้รวมถึงการออกมาตรการท่ีอาจส่งผลใหผู้ล้งทุนไดร้บัเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าชา้

กวา่ระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน




