ขข อมมล ณ ววนททท 29 ตตลาคม 2564

หนนงสสอชชชช วนสส วนสรร ปขข อมมลสสสคนญ
บรปษนทหลนกทรน พยด จนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด
กสรเขข สรส วมตส อตข สนทรจรปต : ไดข รนบกสรรน บรอง CAC

กองทรนเปป ดเค โกลบอล บอนดด
K Global Bond Fund
K-GB

• กองทรนรวมตรสสสรหนช ช
• กองทรนรวมฟช ดเดอรด (Feeder Fund)
• กองทรนรวมทชทเนข นลงทรนแบบมชควสมเสชทยงตส สงประเทศ
ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
สนดสส วนของประเภททรน พยด สปนทชทลงทรน
คส สธรรมเนชยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขข อมมลอสทนๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมส ใชส กสรฝสกเงปน
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ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
• กองทตนเนข นลงทตนในหนนวยลงทตนของกองทตน JPMorgan Funds – Aggregate Bond Fund, Class JPM
Aggregate Bond I (acc) - USD (กองทตนหลวก)
• กองทตนปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนไมนนขอยกวนา 75% ของมมลคนาเงงนลงทตนตนางประเทศ
นโยบายกองทตน JPMorgan Funds – Aggregate Bond Fund, Class JPM Aggregate Bond I (acc) - USD
(กองทตนหลวก)
Bloomberg Ticker: JPMAGIA LX
• กองทตนหลวกมตงน ลงทตนในตราสารหนท นทววท โลกทททมทอนว ดวบความนนาเชชทอถชออยมใน นอวนดวบทททสามารถลงทตนไดข (Investment
Grade) ทววท โลก ไมนนขอยกวนา 67% ของทรวพยยสนง ของกองทตน และอาจลงทตนในสวญญาซช นอขายลนวงหนข า
กองทตน K-GB เปลททยนชนงดหนนวยลงทตนของกองทตนหลวกจากกองทตน JPMorgan Funds – Aggregate Bond Fund,
Class JPM Aggregate Bond A (acc) – USD เปป น JPMorgan Funds – Aggregate Bond Fund, Class JPM
Aggregate Bond I (acc) – USD โดยมทผลตวงแตน
น วนว ททท 1 มทนาคม 2564 เปป นตข นไป
กลยรทธด ในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
เนข นลงทตนในหนนวยลงทตนของกองทตนรวมตนางประเทศเพทยงกองทตนเดทยว โดยมตงน หววงใหข ผลประกอบการเคลชทอนไหวตาม
กองทตนหลวก และกองทตนหลวกใชข กลยตทธยการบรง หารกองทตนเชงงรตก (active management)
คตณสามารถศศกษาขข อมมลกองทตนหลวกไดข จาก :
https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/adv/products/jpm-aggregate-bond-i-acc-usd-lu0430493998#

กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
• ผมขลงทตนทททตของการรวบผลตอบแทนจากการลงทตนในตราสารหนท นทววท โลก
• ผมขลงทตนทททตของการไดข รวบเงงนปว นผลระหวนางการลงทตน
• ผมขลงทตนทททคาดหววงผลตอบแทนทททสงม กวนาเงงนฝาก และยอมรวบผลตอบแทนทททอาจตตทากวนาหตขนไดข
• ผมขลงทตนทททสามารถลงทตนในระยะยาวตวงแตน
น 3 ปท ขศ นนไป
กองทรนรวมนชไช มส เหมสะกนบใคร
• ผมขลงทตนทททเนข นการไดข รวบผลตอบแทนในจตานวนเงงนทททแนนนอน หรช อรวกษาเงงนตข นใหข อยมคน รบ
• ผมขลงทตนทททตของการลงทตนเฉพาะในตราสารหนท นทททมทคณ
ต ภาพดทสภาพคลนองสมงและมทความเสททยงจากความผวนผวนของ
ราคาตตทา เนชทองจากกองทตนรวมนท นไมนถกม จตากวดโดยกฎเกณฑยใหข ตของลงทตนในทรวพยยสนง ดวงกลนาวเชนนเดทยวกวบกองทตนรวม
ตลาดเงงน
K-GB
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ทสสอยส สงไรหสกยนงไมส เขข สใจนโยบสย และควสมเสชทยงของกองทรนนช ช
- อส สนหนวงสชอชท นชวนฉบวบเตปม หรช อสอบถสมผมขสนวบสนตนการขายและบรง ษวทจวดการ
- อยส สลงทรนหากไมนเขข าใจลวกษณะและความเสททยงของกองทตนรวมนท นดทพอ

K-GB
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ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทชทสสส คนญ
• กองทตนหลวกมทนโยบายการลงทตนในตราสารหนท นทววท โลก ซศงท มทอายตเฉลททยตราสารคนอนขข างยาว จศงทตาใหข กองทตนมทความเสททยงดข านอวตรา
ดอกเบท นยสมงกวนากองทตนตราสารหนท นทททมทอายตเฉลททยตราสารสวนน
• กองทตน JPMorgan Funds – Aggregate Bond Fund (กองทตนหลวก) อาจลงทตนในสวญญาซช นอขายลนวงหนข าเพชทอเพงทมประสงทธงภาพ
การบรง หารการลงทตน (Efficient Portfolio Management) และเพชทอลดความเสททยง (Hedging) รวมทวงอาจลงทต
น
นในสวญญาซช นอขาย
ลนวงหนข าแฝง (Structured products) ทตาใหข กองทตนนท นมทความเสททยงมากกวนากองทตนรวมทททลงทตนในหลวกทรวพยยอขางองงโดยตรง
เนชทองจากใชข เงงนลงทตนในจตานวนทททนขอยกวนาจศงมทกตาไร/ขาดทตนสมงกวนาการลงทตนในหลวกทรวพยยอขางองงโดยตรง
• กองทตนหลวกอาจลงทตนในตราสารหนท นทททมทอนว ดวบความนนาเชชทอถชอตตทากวนาอวนดวบทททสามารถลงทตนไดข (Non-Investment Grade) และ
ตราสารหนท นทททไมนไดข รวบการจวดอวนดวบความนนาเชชทอถชอ (Unrated Debt Securities) ในสวดสนวนทททจตากวด จศงทตาใหข กองทตนมทความเสททยง
มากกวนากองทตนตราสารหนท นทททไมนมทการลงทตนในตราสารหนท นทททมทอนว ดวบความนนาเชชทอถชอตตทา
• กองทตนลงทตนในสวญญาซช นอขายลนวงหนข าเพชทอปของกวนความเสททยงดข านอวตราแลกเปลททยนไมนเตปมจตานวน (ไมนนขอยกวนา 75% ของมมลคนา
เงงนลงทตนในตนางประเทศ) ดวงนวนน กองทตนอาจมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน (Exchange Rate Risk)
• กองทตนนท นและกองทตนหลวกลงทตนในตนางประเทศ จศงมทความเสททยงททททางการของประเทศทททลงทตนอาจออกมาตรการในภาวะทททเกงด
วงกฤตการณยททไมนปกตง ทตาใหข กองทตนไมนสามารถนตาเงงนกลวบเขข ามาในประเทศซศงท อาจสนงผลใหข ผมขลงทตนอาจไดข รวบชตาระเงงนคนาขายคชน
หนนวยลงทตนลนาชข ากวนาระยะเวลาทททกตาหนด

แผนภสพแสดงตสสแหนส งควสมเสชทยงของกองทรนรวม

K-GB
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ปน จจนยควสมเสชทยงทชทสสส คนญ
ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (credit risk) ของ กองทรน JPMorgan Funds –
Aggregate Bond Fund, Class JPM Aggregate Bond I (acc) - USD
ตตทา

อวนดวบความนนาเชชทอถชอสนวนใหญนของกองทตน

credit rating ตาม
AAA
AA, A
BBB
ตสทสกวส ส BBB
unrated
international credit
หมายเหตต : แรเงากรณทททกองทตนตนางประเทศลงทตนในอวนดวบความนนาเชชทอถชอ (credit rating) นวนนเกงนกวนา 20% ของ NAV

สมง

ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรน พยด (market risk) ของ กองทรน JPMorgan Funds –
Aggregate Bond Fund, Class JPM Aggregate Bond I (acc) - USD
อายตเฉลททยของทรวพยยสนง
ทททลงทตน

ตตทา

สมง
ตสทสกวส ส 3 เดสอน

3 เดสอน ถถง 1 ปช

1 ปช ถถง 3 ปช

มสกกวส ส 5 ปช
(5.60 ปช )

3 ปช ถถง 5 ปช

ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรน พยด (market risk)
ความผวนผวนของ
ผลการดตาเนงนงาน (SD)

ตตทา

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

> 25%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกรสยใดรสยหนถทง (High Issuer Concentration Risk)
การลงทตนกระจตกตววในผมขออกตราสารรายใดรายหนศงท มากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน
ตตทา

การกระจตกตววลงทตนใน
ผมขออกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนถทง (High Sector Concentration
Risk) ของ กองทรน JPMorgan Funds – Aggregate Bond Fund, Class JPM Aggregate Bond I (acc) - USD
การลงทตนกระจตกตววในหมวดอตตสาหกรรมใดอตตสาหกรรมหนศงท มากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน
ตตทา

การลงทตนกระจตกตววใน
< 20%
20% - 50%
หมวดอตตสาหกรรมรวม
หมายเหตต: กองทตนตนางประเทศไมนมทการเปง ดเผยขข อมมลดวงกลนาว

สมง

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกในประเทศใดประเทศหนชทง (High Country Concentration Risk) ของ กอง
ทรน JPMorgan Funds – Aggregate Bond Fund, Class JPM Aggregate Bond I (acc) - USD
การลงทตนกระจตกตววในประเทศใดประเทศหนศงท มากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงทตนกระจตกตววลง
รายประเทศรวม

ตตทา

สมง

< 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

หมายเหตต: กองทตนรวมมทการลงทตนกระจตกตววในประเทศ United States
K-GB
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ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (exchange rate risk)
ตตทา

การปของกวนความเสททยง fx

สมง
ทนงช หมด/
เกสอบทนงช หมด

บสงสส วน

ดรลยพปนปจ

ไมส ปของกนน

หมายเหตต: กองทตนรวมมทการปของกวนความเสททยงจากการเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนไมนนขอยกวนา 75% ของเงงนลงทตนในตนางประเทศ

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปทมเตปมไดข ทท ช www.kasikornasset.com

K-GB
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สนดสส วนของประเภททรน พยด สปนทชทลงทรน
อชทน ๆ : -4.27%
เงงนฝาก
หรช อตราสารเททยบเทนาเงงนฝาก
: 1.68%

(% NAV)

หนนวยลงทตน : 102.59%

หลนกทรน พยด ทท มช ชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
JPMORGAN FUNDS - AGGREGATE BOND FUND (JPAM)
บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) (AA-(tha))
บมจ.ธนาคารกสงกรไทย (KBANK) (AA+(tha))

(% NAV)
102.59%
1.65%
0.03%

หมายเหตต : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 29 ตตลาคม 2564 ทวงนท
น น คตณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจตบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com

กลรสมตรสสสรหนชทช ท มช ชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรดของกองทรน JPMorgan Funds – Aggregate Bond Fund, Class JPM
Aggregate Bond I (acc) - USD
Government
Corporates IG
Govt. Related
EMD Local Currency
Corporates HY

หมายเหตต : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 31 ตตลาคม 2564

K-GB
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23.40%
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8.70%
4.40%
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หลนกทรน พยด หรส อตรสสสรทชทมชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรดของกองทรน JPMorgan Funds – Aggregate Bond Fund,
Class JPM Aggregate Bond I (acc) - USD
China Government Bond (China) 3.030 11/03/26
US Treasury (United States) 0.125 31/08/23
Government of Germany (Germany) 0.000 15/02/31
Government of Canada (Canada) 0.250 01/03/26
Government of Italy (Italy) 0.600 15/06/23

หมายเหตต : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 31 ตตลาคม 2564

6.40%
4.30%
3.40%
2.50%
1.90%

สนดสส วนกสรลงทรนแยกรสยประเทศของกองทรน JPMorgan Funds – Aggregate Bond Fund, Class JPM
Aggregate Bond I (acc) - USD
United States
Italy
Germany
China
United Kingdom

หมายเหตต : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 31 ตตลาคม 2564

K-GB
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5.70%
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นสสช หนนกกสรลงทรนตสมอนนดนบควสมนส สเชสทอถสอของกองทรนรวมตส สงประเทศ
ตราสารหนท นตนางประเทศ
GOV/AAA/AAA(tha)

33.10%

อวนดวบเครดงต

AA/AA(tha)

14.10%

A/A(tha)

23.70%

BBB/BBB(tha)

24.90%

ตตทากวนา BBB
unrated

4.00%

0.20%

หมายเหตต : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 31 ตตลาคม 2564

K-GB
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คส สธรรมเนชยม
* คนาธรรมเนทยมมทผลกระทบตนอผลตอบแทนทททคณ
ต จะไดข รวบ ดวงนวนน คตณควรพงจารณาการเรท ยกเกปบคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวกนอนการลงทตน *

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจรป ง % ตส อปช ของ NAV

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกกองทรนรวม (% ตส อปช ของ NAV)
คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกกองทรน
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

สมงสตดไมนเกงน 4.0125
สมงสตดไมนเกงน 3.2100

สมงสตดไมนเกงน 1.0700 เกปบจรงง 1.0022

เกปบจรงง 0.8025
เกปบจรงง 0.0294

การจวดการ

สมงสตดไมนเกงน 0.2675

เกปบจรงง 0.0803

ผมขดแม ลผลประโยชนย

สมงสตดไมนเกงน 0.3210

นายทะเบทยน

เกปบจรงง 0.0900

คนาใชข จนายอชทนๆ

รวมคนาใชข จนาย

หมายเหตต : - คนาใชข จาน ยอชทนๆ เปป นขข อมมลของรอบปท บญ
ว ชทลาน สตดของกองทตน
- คนาธรรมเนทยมดวงกลนาวรวมภาษทมลม คนาเพงทม ภาษทธรต กงจเฉพาะหรช อภาษทอชทนใดแลข ว

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกผมขถสอหนส วย (% ของมมลคส สซสอช ขสย)
รสยกสร
คนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงทตน (Front-end Fee)
คนาธรรมเนทยมการรวบซช นอคชนหนนวยลงทตน (Back-end Fee)

สมงสรดไมส เกปน
3.00%

เกปบจรปง
0.50%

3.00%

ยกเวข น

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงทตนเขข า (Switching-in fee)

ดมหมายเหตตเพงทมเตงม

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงทตนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตตเพงทมเตงม

คนาธรรมเนทยมการโอนหนนวยลงทตน
คนาธรรมเนทยมอชทนๆ

ตามทททนายทะเบทยนเรท ยกเกปบ
ตามทททจาน ยจรง ง

หมายเหตต : คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
อวตราเทนากวบคนาธรรมเนทยมการรวบซช นอคชนหนนวยลงทตนของกองทตนตข นทางหรช อคนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงทตนของกองทตนปลายทางแลข วแตนอตว ราใดจะสมงกวนา

K-GB
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คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจรป ง % ตส อปช ของ NAV

คส สธรรมเนชยมของกองทรน JPMorgan Funds – Aggregate Bond Fund, Class JPM Aggregate Bond I (acc)
- USD
(% ตส อปช ของ NAV)
คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกกองทรน
0.50
0.40

0.4700

0.3500

0.30
0.20
0.10

0.0000

0.00

0.0000

การจวดการ

รวมคนาใชข จนาย

คนาธรรมเนทยมทททเรท ยกเกปบจรง ง

For MOM_K-GB

เพดานคนาธรรมเนทยม

หมายเหตต : อวตราคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวเปป นอวตราเรท ยกเกปบจรง งลนาสตดทททระบตใน Factsheet กองทตนตนางประเทศ ทวงนท
น น สามารถดมเพดานคนาธรรมเนทยม
กองทตนตนางประเทศไดข จากหนวงสชอชท นชวนของกองทตนตนางประเทศ

K-GB
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดตาเนงนการในอดทต มงไดข เปป นสงงท ยชนยวนถศงผลการดตาเนงนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ
• ดนชนช Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD ปรน บดข วยตข นทรนกสร
ปข องกนนควสมเสชทยงอนตรสแลกเปลชทยน เพสทอเทชยบกนบคส สสกรลเงปนบสท ณ วนนทชทคสส นวณผลตอบแทน รข อยละ 75
• ดนชนช Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD ปรน บดข วยอนตรสแลก
เปลชทยนเพสทอเทชยบกนบคส สสกรลเงปนบสท ณ วนนทชทคสส นวณผลตอบแทน รข อยละ 25
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงตสมปช ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
8.00%

7.15%

6.05%

6.00%

5.53%

5.78%

5.36%

4.00%

% ตส อปช

2.00%

0.88%

0.94%

0.70%

1.10%

0.65%

0.00%
-2.00%

-0.99%

-4.00%
-6.00%

-2.23%

-2.28%

-4.08%
2557

2558

2559

2560

กองทตน

2561

2562

2563

ดวชนทชท นววดของกองทตน

หมายเหตต : ในปท ททกองทตนจวดตวงน กราฟจะแสดงผลการดตาเนงนงานตวงแตน
น วนว จวดตวงกองทต
น
นจนถศงววนทตาการสตดทข ายของปท ปฏงทงนนวนน
ผลการดตาเนงนงานของกองทตน JPMorgan Funds – Aggregate Bond Fund, Class JPM Aggregate Bond I (acc) - USD
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรนตส สงประเทศ
10.00%

9.06%

8.22%

8.00%

7.56%
5.58%

% ตส อปช

6.00%
4.00%

4.05%

3.95%

3.04%

2.99%

1.76%

2.00%
0.00%
-2.00%

-0.09%
2559

2560

2561

กองทตน

For MOM_K-GB

K-GB

2562

2563

ดวชนทชท นววดของกองทตน
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3. กองทรนนชเช คยมชผลขสดทรนสมงสรดในชส วงเวลส 5 ปช คสอ -7.18%

* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมส ครบ 5 ปช จะแสดงคส สทชทเกปดขถนช นนบตนงช แตส จนดตนงช กองทรน

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 2.72% ตส อปช
* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมส ครบ 5 ปช จะแสดงคส สทชทเกปดขถนช นนบตนงช แตส จนดตนงช กองทรน

5. ควสมผนนผวนของสส วนตส สงผลกสรดสสเนปนงสนและดนชนชชชวนด (Tracking Error : TE) คสอ N/A
6. ประเภทกองทรนรวมเพสทอใชข เปรช ยบเทชยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จรดขสย คสอ Global Bond Discretionary F/X
Hedge or Unhedge
7. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงแบบปน กหมรด ณ วนนทชท 29 ตรลสคม 2564
(%)
YTD
K-GB
-0.37
ตววชท นววด
1.01
ความผวนผวนของกองทตน * 1.98
ความผวนผวนของตววชท นววด * 2.63

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปช *

3 ปช *

5 ปช *

-1.27
-1.11
2.18
2.95

0.79
2.23
2.09
2.73

1.10
0.85
1.99
2.65

3.70
4.40
3.22
2.98

1.80
2.56
2.72
2.68

10 ปช * ตนงช แตส จนดตนงช *
N/A
N/A
N/A
N/A

0.56
2.68
4.93
3.92

หมายเหตต : * รข อยละตนอปท
วงธทการคตานวณผลการดตาเนงนงานของกองทตนรวมเปป นไปตามมาตรฐานการววดผลการดตาเนงนงานของกองทตนรวม
ของสมาคมบรง ษวทจวดการลงทตน คตณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจตบนว ไดข ทท www.kasikornasset.com

K-GB
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ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงของกลรสม Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge ณ วนนทชท 29
ตรลสคม 2564
หมสยถถง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-GB
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช
10 ปช
เปอรย เซปนตยไทลยทท 5

0.68

2.69

10.27

4.97

3.46

2.39

เปอรย เซปนตยไทลยทท 25

-0.20

1.19

6.37

4.48

2.07

2.10

เปอรย เซปนตยไทลยทท 50

-0.46

0.83

4.58

3.29

1.44

1.80

เปอรย เซปนตยไทลยทท 75

-1.67

-0.04

-0.29

2.49

0.14

0.21

เปอรย เซปนตยไทลยทท 95

-1.90

-0.53

-1.46

0.36

-1.22

-1.43

5 ปช

10 ปช

Peer Percentile

ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (%)
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช

เปอรย เซปนตยไทลยทท 5

1.62

1.61

1.80

3.03

2.56

5.01

เปอรย เซปนตยไทลยทท 25

1.68

1.73

1.96

4.27

2.74

5.21

เปอรย เซปนตยไทลยทท 50

1.82

1.81

2.22

5.93

4.37

5.30

เปอรย เซปนตยไทลยทท 75

2.66

2.41

2.84

7.18

5.49

6.19

เปอรย เซปนตยไทลยทท 95

7.76

6.35

5.68

8.60

6.87

7.14

8. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงแบบปน กหมรดของกองทรน JPMorgan Funds – Aggregate Bond Fund, Class JPM
Aggregate Bond I (acc) - USD ณ วนนทชท 31 ตรลสคม 2564

(%)
กองทรน
YTD
3 เดสอน 6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช
10 ปช
ตนงช แตส จนดตนงช
กองทตนหลวก
-0.38
-1.07
N/A
1.69
5.52
3.50
N/A
3.93
Benchmark
-1.69
-1.40
N/A
-0.83
4.62
3.04
N/A
3.63
หมายเหตต : Benchmark : ดวชนท Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (Total Return Gross) Hedged to USD
อวตราผลตอบแทนทททแสดงในชนวงเวลาทททมากกวนา 1 ปท ขศ นนไป จะแสดงเปป นอวตราผลตอบแทนตนอปท (Annualized Returns)
คตณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจตบนว ไดข ทท
https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/adv/products/jpm-aggregate-bond-i-acc-usd-lu0430493998#

K-GB
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ขข อมมลอสทนๆ
นโยบสยกสรจส สยเงปนปน นผล

กองทตนมทนโยบายจนายเงงนปว นผลปท ละไมนเกงน 4 ครวงน โดยจนายในอวตราไมนเกงนรข อยละ 100 ของกตาไรสะสม
หรช อกตาไรสตทธง เมชทอกองทตนรวมมทกตาไรสะสมหรช อมทกตาไรสตทธงในรอบระยะเวลาบวญชทททจะจนายเงงนปว นผล (
พงจารณาจนายทตกสง นนเดชอน มท.ค. มง.ย. ก.ย. และ ธ.ค.)
ครวงน ททท
ววนปง ดสมตดทะเบทยน
ววนจนายเงงนปว นผล
เงงนปว นผลตนอหนนวย (บาท)
2
30 กวนยายน 2563
14 ตตลาคม 2563
0.20
1
30 มงถนต ายน 2557
14 กรกฎาคม 2557
0.10
จนายเงงนปว นผล ทวงหมดจต
น
านวน 2 ครวงน รวมเปป นเงงน 0.30 บาท

ผมขดมแลผลประโยชนด

บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต

วนนทชทจดทะเบชยน
อสยรโครงกสร
จสสนวนเงปนทรนโครงกสร

10 เมษายน 2557
ไมนกตาหนด
10,000 ลข านบาท

ขนสดกองทรน
273.62 ลข านบาท
มมลคส สหนส วยลงทรน (NAV)
10.1300 บาท/หนนวย
ซสทตอกช ววและขสยคส
นหนสเวลา
วยลงทร
นทตาการซช นอขาย
8.30น น. - 15.30 น. ววทตนกววทตนาทตการซช
าการซชนอ นอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30ทตกน.ววนทตาการซช นอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
500 บาท
500 บาท
มม500
ลคนบาท
าขวนตต
น ทาของการซช นอครวงน แรก
500 บาท
500 บาท
มม500
ลคนาบาท
ขวนตต
น ทาของการซช นอครวงน ถวดไป
ทตกววนทตาการซช นอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น. ววทตนกทตววานการขายคช
ทตาการซช นอขาย
ทตกน.
ววนทตาการซช นอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
น เวลา 8.30 น. - 15.30

มมลคนาขวนตต
น ทาของการขายคชน
ยอดคงเหลชอขวนตต
น ทา

500 บาท
50 บาท

ระยะเวลาการรวบเงงนคนาขายคชน

T+4 คชอ 4 ววนทตาการหลวงจากววนทตารายการขายคชน
(ประกาศNAV T+2 คชนเงงน T+4 เวลา 10.00 น.เปป นตข นไป)
คตณสามารถตรวจสอบมมลคนาทรวพยยสนง รายววนไดข ทท : www.kasikornasset.com

รสยชสทอผมขจนดกสรกองทรน
อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

K-GB

คตณชตณหวรรณ ขวตตงนานนทย (ผมขจดว การกองทตนทางเลชอก), เรงท มบรง หาร 7 พฤศจงกายน 2561

ยข อนหลวง 1 ปท เทนากวบ 116.13%
(กรณทกองทตนจวดตว นงไมนถงศ 1 ปท จะแสดงคนาตวงแตน
น จดว ตวงกองทต
น
น)
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ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรส อรน บซสอช คสน

K-GB

ธนาคารกสงกรไทย จตากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทงสโกข จตากวด (มหาชน)
ธนาคารแลนดย แอนดย เฮข าสย จตากวด (มหาชน)
ธนาคารออมสงน
ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จตากวด (มหาชน)
บรง ษวท เมชองไทยประกวนชทวงต จตากวด (มหาชน)
บรง ษวท หลวกทรวพยยนายหนข าซช นอขายหนนวยลงทตน ฟงนโนมทนา จตากวด
บรง ษวท หลวกทรวพยยนายหนข าซช นอขายหนนวยลงทตน โรโบเวลธย จตากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย กรตงไทย ซทมงโกข จตากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย กรตงศรท จตากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย กสงกรไทย จตากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย เกทยรตงนาคงนภวทร จตากวด(มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย โกลเบลปก จตากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย ควนทรทท กรตรป จตากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย เคจทไอ (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย เคททบทเอสทท จตากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย ซทจทเอส-ซทไอเอปมบท (ประเทศไทย) จตากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย ดทบทเอส วงคเคอรย ส (ประเทศไทย) จตากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย ทรท นทตท น จตากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย ทงสโกข จตากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย ไทยพาณงชยย จตากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย ธนชาต จตากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย โนมมระ พวฒนสงน จตากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย บววหลวง จตากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย ฟงนวนซนา จตากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย ฟงนวนเซทย ไซรวส จตากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย ฟงลลงป (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย เมยยแบงกย กงมเอปง (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย เมอรย ชนวท พารย ทเนอรย จตากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย ยมโอบท เคยยเฮทยน (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย แลนดย แอนดย เฮาสย จตากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย หยวนตข า (ประเทศไทย) จตากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย อารย เอชบท (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย เอเซทย พลวส จตากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย เออทซท จตากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย ไอ วท โกลบอล จตากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย ไอรนา จตากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองทตน เมอรย ชนวท พารย ทเนอรย จตากวด
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บรง ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองทตน เอเชทย เวลทย จตากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยยนายหนข าซช นอขายหนนวยลงทตน เวปลธย เมจงก จตากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยยนายหนข าซช นอขายหนนวยลงทตน แอสเซนดย เวลธย จตากวด
ตปดตส อสอบถสม / รน บหนนงสสอชชชช วน /
รข องเรชยน

บรง ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองทตนกสงกรไทย จตากวด
ทททอยมน : 400/22 อาคารธนาคารกสงกรไทย ชวนน 6 และ 12 ถนนพหลโยธงน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรตงเทพฯ 10400
โทรศวพทย : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธรรกรรมทชทอสจกส อใหข เกปด
ควสมขนดแยข งทสงผลประโยชนด

คตณสามารถตรวจสอบธตรกรรมทททอาจกนอใหข เกงดความขวดแยข งทางผลประโยชนยไดข ทท
www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมส ขสยหนส วยลงทรน

กองทตนสงวนสงทธงททจะไมนเสนอขายหนนวยลงทตนของกองทตนกวบหรช อเพชทอประโยชนยของประเทศ
สหรวฐอเมรง กา พลเมชองสหรวฐอเมรง กา หรช อผมขททมทถงทนฐานอยมใน นสหรวฐอเมรง กา หรช อบตคคลซศงท
โดยปกตงมทถงทนทททอยมใน นสหรวฐอเมรง กา รวมถศงกองทรวพยยสนง ของบตคคลดวงกลนาวและบรง ษวทหรช อ
หข างหตขนสนวนซศงท จวดใหข มทขศ นนและดตาเนงนกงจกรรมในสหรวฐอเมรง กา

น ทาของการสวงท ซช นอครวงน ถวดไป บรง ษวทจวดการจะคตานศงถศงประโยชนยของผมข
กสรเปลชทยนแปลงมมลคส สขนนช ตสทสของกสร ในการเปลททยนแปลงมมลคนาขวนตต
สนทงซสอช ครน งช ถนดไป
ถชอหนนวยลงทตนเปป นสตาควญ โดยบรง ษวทจวดการจะประกาศการเปลททยนแปลงและแจข งใหข ผข ถม ชอหนนวยลง
ทตนทราบลนวงหนข าอยนางชวดเจนถศงววนทททมทการเปลททยนแปลงมมลคนาขวนตต
น ทาของการสวงท ซช นอครวงน ถวดไป คตา
อธงบายเกททยวกวบการเปลททยนแปลง และเหตตผลในการเปลททยนแปลงขข อมมลดวงกลนาว ผนานเวปบไซตยของ
บรง ษวทจวดการ ภายในระยะเวลาทททผข ถม ชอหนนวยลงทตนสามารถใชข ประโยชนยจากขข อมมลในการตวดสงนใจ
- การลงทตนในหนนวยลงทตนไมนใชนการฝากเงงน รวมทวงไมน
น ไดข อยมภน ายใตข ความคตขมครองของสถาบวนคตขมครองเงงนฝาก จศงมทความเสททยงจากการลงทตน
ซศงท ผมขลงทตนอาจไมนไดข รวบเงงนลงทตนคชนเตปมจตานวน
- ไดข รวบอนตมตว งจดว ตวงน และอยมภน ายใตข การกตากวบดมแลของสตานวกงาน ก.ล.ต
- การพงจารณารนางหนวงสชอชท นชวนในการเสนอขายหนนวยลงทตนของกองทตนรวมนท นมงไดข เปป นการแสดงวนาสตานวกงาน ก.ล.ต. ไดข รวบรองถศง
ความถมกตข องของขข อมมลในหนวงสชอชท นชวนของกองทตนรวม หรช อ ไดข ประกวนราคาหรช อผลตอบแทนของหนนวยลงทตนทททเสนอขายนวนน
ทวงนท
น น บรง ษวทจวดการกองทตนรวม ไดข สอบทานขข อมมลในหนวงสชอชท นชวนสนวนสรตปขข อมมลสตาควญ ณ ววนททท 29 ตตลาคม 2564
แลข วดข วยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผงดชอบในการดตาเนงนการของกองทตนรวมและขอรวบรองวนาขข อมมลดวงกลนาวถมกตข อง ไมนเปป นเทปจ
และไมนทตาใหข ผข อม ชทนสตาควญผงด

K-GB

17 / 19

คสสอธปบสยเพปทมเตปม

- ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถศง การพงจารณาจากอวนดวบความนนาเชชทอถชอของตราสารทททลง
ทตน (credit rating) ซศงท เปป นขข อมมลบอกระดวบความสามารถในการชตาระหนท น โดยพงจารณาจากผลการดตาเนงนงานทททผาน นมาและฐานะการเงงน
ของผมขออกตราสาร credit rating ของหตขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยนอ ดวงตนอไปนท น
ระดนบ
กสรลงทรน

ระดวบททท
นนาลงทตน

ระดวบทททตตทากวนา
นนาลงทตน

TRIS

Fitch

Moody's

S&P

คสสอธปบสย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

AA

AA(tha)

Aa

AA

A

A(tha)

A

A

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ความเสททยงปานกลางทททจะไมนสามารถชตาระหนท นไดข ตามกตาหนด

ตตทากวนา
BBB

ตตทากวนา
BBB(tha)

ตตทากวนา
Baa

ตตทากวนา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมนสามารถชตาระหนท นไดข ตามกตาหนด

อวนดวบเครดงตสมงทททสดต มทความเสททยงตตทาทททสดต ทททจะไมนสามารถชตาระหนท น
ไดข ตามกตาหนด
อวนดวบเครดงตรองลงมาและถชอวนามทความเสททยงตตทามากทททจะไมนสามารถ
ชตาระหนท นไดข ตามกตาหนด
ความเสททยงตตทาทททจะไมนสามารถชตาระหนท นไดข ตามกตาหนด

- ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของมมลคส สหนส วยลงทรน (Market Risk)
(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนช ช เกงดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท นยซศงท ขศ นนกวบปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกงจการลงทตน
ปว จจวยทางการเมชองทวงในและตน
น
างประเทศ เปป นตข น โดยราคาตราสารหนท นจะเปลททยนแปลงในทงศทางตรงขข ามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบท นย เชนน หากอวตราดอกเบท นยในตลาดเงงนมทแนวโนข มปรวบตววสมงขศ นน อวตราดอกเบท นยของตราสารหนท นทททออกใหมนกปจะสมงขศ นนดข วย ดวงนวนนราคา
ตราสารหนท นทททออกมากนอนหนข าจะมทการซช นอขายในระดวบราคาทททตตทาลง โดยกองทตนรวมทททมทอายตเฉลททยของทรวพยยสนง ทททลงทตน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชงญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวนากองทตนรวมทททมท portfolio duration ตตทากวนา
(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถศง ความเสททยงทททมลม คนาของหลวกทรวพยยททกองทตนรวมลงทตนจะเปลททยนแปลงเพงทมขศ นนหรช อลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกงจการลงทตน ปว จจวยทางการเมชองทวงในและตน
น
างประเทศ เปป นตข น ซศงท พงจารณาไดข จากคนา standard
deviation (SD) ของกองทตนรวม หากกองทตนรวมมทคาน SD สมง แสดงวนากองทตนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยยสงม
- ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (Currency Risk) หมายถศง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตนอมมลคนาของหนนวยลงทตน เชนน กองทตนรวมลงทตนดข วยสกตลเงงนดอลลารย ในชนวงทททเงงนบาทอนอน แตนขายทตากตาไรในชนวงทททบาทแขปง กองทตนรวม
จะไดข เงงนบาทกลวบมานข อยลง ในทางกลวบกวนหากกองทตนรวมลงทตนในชนวงทททบาทแขปงและขายทตากตาไรในชนวงทททบาทอนอนกปอาจไดข ผลตอบ
แทนมากขศ นนกวนาเดงมดข วยเชนนกวน ดวงนวนน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจศงเปป นเครชท องมชอสตาควญในการบรง หารความเสททยงดวง
กลนาว ซศงท ทตาไดข ดงว ตนอไปนท น
- ปข องกนนควสมเสชทยงทนงช หมดหรสอเกสอบทนงช หมด : ผมขลงทตนไมนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปข องกนนควสมเสชทยงบสงสส วน โดยตข องระบตสดว สนวนการปของกวนความเสททยงไวข อยนางชวดเจน : ผมขลงทตนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปข องกนนควสมเสชทยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงทตนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนชทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขศ นนอยมกน บว ดตลยพงนงจของผมขจดว การกองทตนรวมในการพงจารณาวนาจะปของกวนความเสททยงหรช อไมน
- ไมส ปของกนนควสมเสชทยงเลย : ผมขลงทตนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนถทง (High Issuer Concentration Risk) เกงดจากกองทตนลงทตน
ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน ซศงท หากเกงดเหตตการณยททสงน ผลกระทบตนอการดตาเนงนงาน ฐานะทางการเงงน
หรช อความมวนท คงของผมขออกตราสารรายดวงกลนาว กองทตนอาจมทผลการดตาเนงนงานทททผนว ผวนมากกวนากองทตนทททกระจายการลงทตนใน
หลายผมขออกตราสาร
(2) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนถทง (Sector Concentration Risk) เกงดจากกองทตน
ลงทตนในบางหมวดอตตสาหกรรมมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซศงท หากเกงดเหตตการณยททสงน ผลกระทบตนออตตสาหกรรมนวนน กองทตนดวง
กลนาวอาจมทผลการดตาเนงนงานทททผนว ผวนมากกวนากองทตนทททกระจายการลงทตนในหลายหมวดอตตสาหกรรม
(3) ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนถทง (Country Concentration Risk) เกงดจากกองทตนลงทตนใน
ประเทศใดประเทศหนศงท มากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซศงท หากเกงดเหตตการณยททสงน ผลกระทบตนอประเทศดวงกลนาว เชนน การเมชอง
เศรษฐกงจ สวงคม เปป นตข น กองทตนดวงกลนาวอาจมทผลการดตาเนงนงานทททผนว ผวนมากกวนา กองทตนทททกระจายการลงทตนในหลายประเทศ
- อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรง มาณการซช นอขายทรวพยยสนง ของกองทตน
โดยคตานวณจากมมลคนาทททตตทากวนาระหวนางผลรวมของมมลคนาการซช นอทรวพยยสนง กวบผลรวมของมมลคนาการขายทรวพยยสนง ทททกองทตนรวมลงทตนในรอบ
ระยะเวลาผนานมายข อนหลวง 1 ปท หารดข วยมมลคนาทรวพยยสนง สตทธงเฉลททยของกองทตนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error คชอ ความผวนผวนของสนวนตนางของผลตอบแทนเฉลททยของกองทตนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท นววด ซศงท สะทข อนใหข เหปนถศง
ประสงทธงภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท นววดของกองทตนรวมวนามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท นววดมากนข อยเพทยงใด เชนน หากกองทตนรวมมทคาน
TE ตตทา แสดงวนา อวตราผลตอบแทนของกองทตนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท นววดในอวตราทททตตทา ดวงนวนน กองทตนรวมนท นจศงมทประสงทธงภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอขางองง ในขณะทททกองทตนรวมทททมทคาน TE สมง แสดงวนาอวตราผลตอบแทนของกองทตนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท นววด
ในอวตราทททสงม ดวงนวนน โอกาสทททผลตอบแทนการลงทตนจะเปป นไปตามผลตอบแทนของ benchmark กปจะลดนข อยลง เปป นตข น
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