ขข อมมล ณ ววนททท 31 สสงหาคม 2563

หนนงสสอชชชช วนสส วนสรร ปขข อมมลสสสคนญ
กองทรนเปป ดเค ยมเอสเอ หรขนทรน-A ชนปดสะสมมมลคส ส
K USA Equity Fund-A(A)
บรปษนทหลนกทรน พยย จนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด
K-USA-A(A)
กสรเขข สรส วมตส อตข สนทรจรปต : ไดข รนบกสรรน บรอง CAC

• กองทรนรวมตรสสสรทรน
• กองทรนรวมหนส วยลงทรนประเภท Feeder Fund
• กองทรนรวมทชทเนข นลงทรนแบบมชควสมเสชทยงตส สงประเทศ
ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
สนดสส วนของประเภททรน พยย สปนทชทลงทรน
คส สธรรมเนชยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขข อมมลอสทนๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมส ใชส กสรฝสกเงปน

K-USA-A(A)
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ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
• กองททนเนข นลงททนในหนนวยลงททนของกองททน Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund - I
Shares (กองททนหลวก)
• กองททนปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนไมนนขอยกวนา 75% ของมมลคนาเงสนลงททนตนางประเทศ
• กองททน K-USA-A(A) เสนอขายหนนวยลงททนตวงแตน
ต วนว ททท 17 กวนยายน 2562 เปป นตข นไป
นโยบายกองททน Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund - I Shares (กองททนหลวก)
Bloomberg Ticker: MORAMFI:LX
• กองททนหลวกลงททนสนวนใหญนในหทขนของบรส ษวทสหรวฐอเมรส กาไมนนขอยกวนา 70% ของมมลคนาทรวพยยสนส สททธส
กลยรทธย ในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
เนข นลงททนในหนนวยลงททนของกองททนรวมตนางประเทศเพทยงกองททนเดทยว โดยมทงน หววงใหข ผลประกอบการเคลลทอนไหวตาม
กองททนหลวก และกองททนหลวกใชข กลยททธยการบรส หารกองททนเชสงรทก (active management)
คทณสามารถศศกษาขข อมมลกองททนหลวกไดข จาก :
www.morganstanley.com/im/en-lu/institutional-investor/funds-and-performance/morgan-stanley-investment-funds/equit
y/us-advantage.shareClass.I.html

กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
• ผมขลงททนทททตของการรวบผลตอบแทนจากการลงททนในบรส ษวทชว ตนนนาในสหรวฐอเมรส กา
• ผมขลงททนทททตของการไดข รวบผลตอบแทนจากสนวนเกสนททน
• ผมขลงททนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหทขนทททกองททนรวมไปลงททน ซศงท อาจจะปรวบตววเพสทมสมงขศ ตนหรล อลดลงจนตนทา
กวนามมลคนาทททลงททนและทนาใหข ขาดททนไดข
• ผมขลงททนทททสามารถลงททนในระยะยาวตวงแตน
ต 5 ปท ขศ ตนไป
กองทรนรวมนชไช มส เหมสะกนบใคร
ผมขลงททนทททเนข นการไดข รวบผลตอบแทนในจนานวนเงสนทททแนนนอน หรล อรวกษาเงสนตข นใหข อยมคน รบ
ทสสอยส สงไรหสกยนงไมส เขข สใจนโยบสย และควสมเสชทยงของกองทรนนช ช
- อส สนหนวงสลอชท ตชวนฉบวบเตปม หรล อสอบถสมผมขสนวบสนทนการขายและบรส ษวทจวดการ
- อยส สลงทรนหากไมนเขข าใจลวกษณะและความเสททยงของกองททนรวมนท ตดทพอ
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ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทชทสสส คนญ
• กองททนหลวกลงททนในสหรวฐอเมรส กา ทนาใหข ผข ลม งททนมทความเสททยงจากมมลคนาหนนวยลงททนทททอาจผวนผวนมากกวนากองททนอลทนทททมทนโย
บายกระจายการลงททนในหทขนในหลายประเทศหรล อในหลายภมมสภาค ผมขลงททนจศงอาจขาดททนหรล อไดข รวบเงสนคลนตนทากวนาเงสนลงททนเรสท มแรก
• กองททนลงททนในสวญญาซล ตอขายลนวงหนข าเพลทอปของกวนความเสททยงดข านอวตราแลกเปลททยนไมนเตปมจนานวน (ไมนนขอยกวนา 75% ของมมลคนา
เงสนลงททนในตนางประเทศ) ดวงนวนต กองททนอาจมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน (Exchange Rate Risk)
• กองททนนท ตและกองททนหลวกลงททนในตนางประเทศ จศงมทความเสททยงททททางการของประเทศทททลงททนอาจออกมาตรการในภาวะทททเกสด
วสกฤตการณยททไมนปกตส ทนาใหข กองททนไมนสามารถนนาเงสนกลวบเขข ามาในประเทศซศงท อาจสนงผลใหข ผมขลงททนอาจไดข รวบชนาระเงสนคนาขายคลน
หนนวยลงททนลนาชข ากวนาระยะเวลาทททกนาหนด
• การลงททนในหนนวยลงททนตามรมปแบบของกรมธรรมยประกวนชทวสตควบการลงททนมทความเสททยง ผมขเอาประกวนภวยอาจไดข รวบเงสนลงททนคลน
มากกวนาหรล อนข อยกวนาเงสนทททไดข ลงททนไป ทวงนท
ต ต ผมขลงททนควรศศกษารายละเอทยดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรมยประกวนชทวสตควบ
หนนวยลงททนกนอนการตวดสสนใจลงททน

แผนภสพแสดงตสสแหนส งควสมเสชทยงของกองทรนรวม

K-USA-A(A)
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ปน จจนยควสมเสชทยงทชทสสส คนญ
ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรน พยย (market risk)
ตนทา

ความผวนผวนของ
ผลการดนาเนสนงาน (SD)

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

> 25%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk)
การลงททนกระจทกตววในผมขออกตราสารรายใดรายหนศงท มากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน
ตนทา

การกระจทกตววลงททนใน
ผมขออกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (High Sector Concentration
Risk) ของ กองทรน Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund - I Shares
การลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรมใดอทตสาหกรรมหนศงท มากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน
ตนทา

การลงททนกระจทกตววใน
< 20%
20% - 50%
50% - 80%
> 80%
หมวดอทตสาหกรรมรวม
หมายเหตท: กองททนรวมมทการลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรม INFORMATION TECHNOLOGY

สมง

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกในประเทศใดประเทศหนชทง (High Country Concentration Risk) ของ กอง
ทรน Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund - I Shares
การลงททนกระจทกตววในประเทศใดประเทศหนศงท มากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงททนกระจทกตววลง
รายประเทศรวม

ตนทา

สมง

< 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

หมายเหตท: กองททนรวมมทการลงททนกระจทกตววในประเทศสหรวฐอเมรส กา

ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (exchange rate risk)
ตนทา

การปของกวนความเสททยง fx

สมง
ทนงช หมด/
เกสอบทนงช หมด

บสงสส วน

ดรลยพปนปจ

ไมส ปของกนน

หมายเหตท: กองททนรวมมทการปของกวนความเสททยงจากการเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนไมนนขอยกวนา 75% ของเงสนลงททนในตนางประเทศ

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปทมเตปมไดข ทท ช www.kasikornasset.com
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สนดสส วนของประเภททรน พยย สปนทชทลงทรน
(% NAV)

อลทน ๆ : -0.71%
เงสนฝาก
หรล อตราสารเททยบเทนาเงสนฝาก
: 4.82%

หนนวยลงททน : 95.89%

กองทรน Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund - I Shares
(% NAV)
INFORMATION
TECHNOLOGY : 41.90%

OTHERS : 8.05%
MATERIALS : 5.16%
CONSUMER
DISCRETIONARY :
11.12%

HEALTH CARE : 14.92%
COMMUNICATION
SERVICES : 18.85%

For MOM_K-USA

ขข อมมล ณ วนนทชท 31 สปงหสคม 2563

K-USA-A(A)
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หลนกทรน พยย หรส อตรสสสรหนชทช ท มช ชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE I
(MORGANIM)
บมจ.ธนาคารกรทงเทพ (BBL) (AA+(tha))
บมจ.ธนาคารกสสกรไทย (KBANK) (AA+(tha))
The Bank of New York Mellon SA/NV (BONY) (A1)

(% NAV)
95.89%
3.84%
0.96%
0.02%

หมายเหตท : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 31 สสงหาคม 2563 ทวงนท
ต ต คทณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจทบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com

กลรสมอรตสสหกรรม (Sector) ทชทมชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรดของกองทรน Morgan Stanley Investment Funds US
Advantage Fund - I Shares
INFORMATION TECHNOLOGY
COMMUNICATION SERVICES
HEALTH CARE
CONSUMER DISCRETIONARY
MATERIALS
OTHERS

หมายเหตท : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 31 สสงหาคม 2563

41.90%
18.85%
14.92%
11.12%
5.16%
8.05%

หลนกทรน พยย หรส อตรสสสรทชทมชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรดของกองทรน Morgan Stanley Investment Funds US
Advantage Fund - I Shares
SHOPIFY INC.
AMAZON.COM INC
SQUARE INC
SPOTIFY TECHNOLOGY SA
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A

หมายเหตท : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 31 สสงหาคม 2563

K-USA-A(A)

7.91%
7.07%
6.52%
5.79%
5.09%
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คส สธรรมเนชยม
* คนาธรรมเนทยมมทผลกระทบตนอผลตอบแทนทททคณ
ท จะไดข รวบ ดวงนวตน คทณควรพสจารณาการเรท ยกเกปบคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวกนอนการลงททน *

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

สมงสทดไมนเกสน 4.0125
สมงสทดไมนเกสน 3.2100

สมงสทดไมนเกสน 1.0700 เกปบจรสง 1.2024

เกปบจรสง 1.0700
เกปบจรสง 0.0321

การจวดการ

สมงสทดไมนเกสน 0.2675

เกปบจรสง 0.0803

ผมขดแม ลผลประโยชนย

สมงสทดไมนเกสน 0.3210

นายทะเบทยน

เกปบจรสง 0.0200

คนาใชข จนายอลทนๆ

รวมคนาใชข จนาย

หมายเหตท : คนาใชข จาน ยอลทนๆ เปป นขข อมมลของรอบปท บญ
ว ชทลาน สทดของกองททน
คนาธรรมเนทยมดวงกลนาวรวมภาษทมลม คนาเพสทม ภาษทธรท กสจเฉพาะหรล อภาษทอลทนใดแลข ว

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกผมขถสอหนส วย (% ของมมลคส สซสอช ขสย)
รสยกสร
คนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงททน (Front-end Fee)
คนาธรรมเนทยมการรวบซล ตอคลนหนนวยลงททน (Back-end Fee)

สมงสรดไมส เกปน
1.50%

เกปบจรปง
1.50%

1.50%

ยกเวข น

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงททนเขข า (Switching-in fee)

ดมหมายเหตทเพสทมเตสม

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงททนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตทเพสทมเตสม

คนาธรรมเนทยมการโอนหนนวยลงททน
คนาธรรมเนทยมอลทนๆ

ตามทททนายทะเบทยนเรท ยกเกปบ
ตามทททจาน ยจรส ง

หมายเหตท : คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
อวตราเทนากวบคนาธรรมเนทยมการรวบซล ตอคลนหนนวยลงททนของกองททนตข นทางหรล อคนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงททนของกองททนปลายทางแลข วแตนอตว ราใดจะสมงกวนา
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คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจรป ง % ตส อปช ของ NAV

คส สธรรมเนชยมของกองทรน Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund - I Shares
(% ตส อปช ของ NAV)
คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกกองทรน
1.00
0.80

0.8900

0.8900

0.7000

0.60
0.40
0.20

0.0000

0.00

การจวดการ

รวมคนาใชข จนาย

คนาธรรมเนทยมทททเรท ยกเกปบจรส ง

เพดานคนาธรรมเนทยม

For MOM_K-USA

หมายเหตท :
อวตราคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวเปป นอวตราเรท ยกเกปบจรส งลนาสทดทททระบทใน Factsheet กองททนตนางประเทศ ทวงนท
ต ต สามารถดมเพดานคนาธรรมเนทยมกองททนตนาง
ประเทศไดข จากหนวงสลอชท ตชวนของกองททนตนางประเทศ

K-USA-A(A)
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดนาเนสนการในอดทต มสไดข เปป นสสงท ยลนยวนถศงผลการดนาเนสนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ S&P 500 Index (ตนวชชวช นดของกองทรนหลนก) ปรน บดข วยตข นทรนกสร
ปข องกนนควสมเสชทยงดข สนอนตรสแลกเปลชทยน เพสทอคสสนวณผลตอบแทนของกองทรนเปป นสกรลเงปนบสท ณ วนนทชทลงทรน
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงตสมปช ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
8.00%

7.41%

7.00%
6.00%

% ตส อปช

5.00%
4.00%
3.00%
2.00%
1.00%

0.20%

0.00%

2562

กองททน

ดวชนทชท ตววดของกองททน

หมายเหตท : ในปท ททกองททนจวดตวงต กราฟจะแสดงผลการดนาเนสนงานตวงแตน
ต วนว จวดตวงกองทท
ต
นจนถศงววนทนาการสทดทข ายของปท ปฏสทสนนวตน
กองททน K-USA-A(A) เสนอขายหนนวยลงททนตวงแตน
ต วนว ททท 17 กวนยายน 2562 เปป นตข นไป
ผลการดนาเนสนงานของกองททน Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund - I Shares
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรนตส สงประเทศ
40.00%

36.26%

35.00%

32.39%

32.12%

31.49%

30.00%

26.49%

% ตส อปช

25.00%

21.83%

20.00%
15.00%

13.53%

16.00%

13.69%
8.86%

10.00%
5.00%

1.38%

0.00%
-5.00%

11.96%

11.53%

2555

2556

2557

2558

กองททน

For MOM_K-USA

K-USA-A(A)

2.28%

2559

1.71%

2560

-4.38%

2561

2562

ดวชนทชท ตววดของกองททน
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3. กองทรนนชเช คยมชผลขสดทรนสมงสรดในชส วงเวลส 5 ปช คสอ -29.37%

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

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 30.40% ตส อปช
* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมส ครบ 5 ปช จะแสดงคส สทชทเกปดขนนช นนบตนงช แตส จนดตนงช กองทรน

5. ควสมผนนผวนของสส วนตส สงผลกสรดสสเนปนงสนและดนชนชชชวนด (Tracking Error : TE) คสอ N/A
6. ประเภทกองทรนรวมเพสทอใชข เปรช ยบเทชยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จรดขสย คสอ US Equity
7. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงแบบปน กหมรด ณ วนนทชท 31 สปงหสคม 2563
K-USA-A(A)
ตววชท ตววด
ความผวนผวนของกองททน *
ความผวนผวนของตววชท ตววด *

YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปช *

3 ปช *

5 ปช *

53.56
10.75
35.26
40.30

26.45
14.91
27.06
19.28

57.86
18.94
38.92
45.22

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

(%)
10 ปช * ตนงช แตส จนดตนงช *
N/A
N/A
N/A
N/A

53.87
18.96
30.40
33.99

หมายเหตท : * รข อยละตนอปท
เนลทองจากกองททนมทผลการดนาเนสนงานนข อยกวนา 1 ปท ดวงนวนต ผลการดนาเนสนงานตวงแตน
ต จดว ตวงกองทท
ต
นจะแสดงเปป นผลการดนาเนสนงาน
ทททเกสดขศ ตนจรส ง วสธทการคนานวณผลการดนาเนสนงานของกองททนรวมเปป นไปตามมาตรฐานการววดผลการดนาเนสนงานของกองททนรวม
ของสมาคมบรส ษวทจวดการลงททน คทณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจทบนว ไดข ทท www.kasikornasset.com

K-USA-A(A)
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ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงของกลรสม US Equity ณ วนนทชท 31 สปงหสคม 2563
หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-USA-A(A)
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช

10 ปช

เปอรย เซปนตยไทลยทท 5

26.29

51.43

53.34

24.26

20.98

13.01

เปอรย เซปนตยไทลยทท 25

20.07

26.37

27.17

13.85

12.01

12.82

เปอรย เซปนตยไทลยทท 50

14.16

17.83

18.87

10.57

11.22

12.58

เปอรย เซปนตยไทลยทท 75

11.94

10.94

8.36

8.21

9.90

11.22

เปอรย เซปนตยไทลยทท 95

3.64

-4.26

-7.90

1.41

4.87

10.13

Peer Percentile

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

5 ปช

10 ปช

เปอรย เซปนตยไทลยทท 5

17.36

34.08

25.77

15.65

14.33

12.79

เปอรย เซปนตยไทลยทท 25

18.26

39.26

30.09

16.71

14.62

12.79

เปอรย เซปนตยไทลยทท 50

20.38

44.05

32.48

17.42

14.75

12.80

เปอรย เซปนตยไทลยทท 75

24.64

45.36

33.89

19.86

16.92

12.90

เปอรย เซปนตยไทลยทท 95

31.25

59.04

43.60

21.54

17.74

12.99

8. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงแบบปน กหมรดของกองทรน Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund - I
Shares ณ วนนทชท 31 สปงหสคม 2563

(%)
ตนงช แตส จนดตนงช
13.98
9.50

กองทรน
YTD
3 เดสอน 6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช
10 ปช
กองททนหลวก
55.84
28.08
N/A
55.98
30.17
23.50
20.27
Benchmark
9.74
15.48
N/A
21.94
14.52
14.46
15.16
หมายเหตท : Benchmark : S&P 500 Index
อวตราผลตอบแทนทททแสดงในชนวงเวลาทททมากกวนา 1 ปท ขศ ตนไป จะแสดงเปป นอวตราผลตอบแทนตนอปท (Annualized Returns)
คทณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจทบนว ไดข ทท
http://www.morganstanley.com/im/en-lu/institutional-investor/funds-and-performance/morgan-stanley-investment-funds/
equity/us-advantage.html

K-USA-A(A)

11 / 16

ขข อมมลอสทนๆ
นโยบสยกสรจส สยเงปนปน นผล

ไมนจาน ยเงสนปว นผล

ผมขดมแลผลประโยชนย

บมจ. ธนาคารกรทงเทพ

วนนทชทจดทะเบชยน
อสยรโครงกสร
จสสนวนเงปนทรนโครงกสร

7 กวนยายน 2555
ไมนกนาหนด
10,000 ลข านบาท

ขนสดกองทรน
1,544.42 ลข านบาท
มมลคส สหนส วยลงทรน (NAV)
23.5890 บาท/หนนวย
ซสททอกช ววและขสยคส
นหนสเวลา
วยลงทร
นทนาการซล ตอขาย
8.30น น. - 15.30 น. ววททนกววทนนาทนการซล
าการซลตอ ตอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30ททกน.ววนทนาการซล ตอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
500 บาท
500 บาท
มม500
ลคนบาท
าขวนตน
ต ทาของการซล ตอครวงต แรก
500 บาท
500 บาท
มม500
ลคนาบาท
ขวนตน
ต ทาของการซล ตอครวงต ถวดไป
ททกววนทนาการซล ตอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น. ววททนกทนววานการขายคล
ทนาการซล ตอขาย
ททกน.
ววนทนาการซล ตอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
น เวลา 8.30 น. - 15.30

มมลคนาขวนตน
ต ทาของการขายคลน
ยอดคงเหลลอขวนตน
ต ทา

500 บาท
500 บาท

ระยะเวลาการรวบเงสนคนาขายคลน

T+4 คลอ 4 ววนทนาการหลวงจากววนทนารายการขายคลน
(ประกาศ NAV T+2 คลนเงสน T+4 เวลา 10.00 น.)
คทณสามารถตรวจสอบมมลคนาทรวพยยสนส รายววนไดข ทท : www.kasikornasset.com

รสยชสทอผมขจนดกสรกองทรน
อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

K-USA-A(A)

คทณชทณหวรรณ ขวตตสนานนทย (ผมขจดว การกองททนทางเลลอก), เรสท มบรส หาร 14 มทนาคม 2559

ยข อนหลวง 1 ปท เทนากวบ 110.77%
(กรณทกองททนจวดตว ตงไมนถงศ 1 ปท จะแสดงคนาตวงแตน
ต จดว ตวงกองทท
ต
น)
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ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรส อรน บซสอช คสน

K-USA-A(A)

ธนาคารกสสกรไทย จนากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทสสโกข จนากวด (มหาชน)
ธนาคารแลนดย แอนดย เฮข าสย จนากวด (มหาชน)
ธนาคารออมสสน
ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จนากวด (มหาชน)
บรส ษวท ไทยสมททรประกวนชทวสต จนากวด (มหาชน)
บรส ษวท เมลองไทยประกวนชทวสต จนากวด (มหาชน)
บรส ษวท เมลองไทยประกวนชทวสต จนากวด (มหาชน) เพลทอลมกคข ายมนสตลสงคย
บรส ษวท หลวกทรวพยยนายหนข าซล ตอขายหนนวยลงททน ฟสนโนมทนา จนากวด
บรส ษวท หลวกทรวพยยนายหนข าซล ตอขายหนนวยลงททน โรโบเวลธย จนากวด
บรส ษวทหลวกทรวพยย กรทงไทย ซทมสโกข จนากวด
บรส ษวทหลวกทรวพยย กรทงศรท จนากวด (มหาชน)
บรส ษวทหลวกทรวพยย กสสกรไทย จนากวด (มหาชน)
บรส ษวทหลวกทรวพยย เกทยรตสนาคสนภวทร จนากวด(มหาชน)
บรส ษวทหลวกทรวพยย โกลเบลปก จนากวด
บรส ษวทหลวกทรวพยย ควนทรทท กรทรป จนากวด (มหาชน)
บรส ษวทหลวกทรวพยย เคจทไอ (ประเทศไทย) จนากวด (มหาชน)
บรส ษวทหลวกทรวพยย เคททบท (ประเทศไทย) จนากวด (มหาชน)
บรส ษวทหลวกทรวพยย ซทจทเอส-ซทไอเอปมบท (ประเทศไทย) จนากวด
บรส ษวทหลวกทรวพยย ดทบทเอส วสคเคอรย ส (ประเทศไทย) จนากวด
บรส ษวทหลวกทรวพยย ทรท นทตท ต จนากวด
บรส ษวทหลวกทรวพยย ทสสโกข จนากวด
บรส ษวทหลวกทรวพยย ไทยพาณสชยย จนากวด
บรส ษวทหลวกทรวพยย ธนชาต จนากวด (มหาชน)
บรส ษวทหลวกทรวพยย นายหนข าซล ตอขายหนนวยลงททน เซปนทรวล เวลธย โซลมชนวท จนากวด
บรส ษวทหลวกทรวพยย โนมมระ พวฒนสสน จนากวด (มหาชน)
บรส ษวทหลวกทรวพยย บววหลวง จนากวด (มหาชน)
บรส ษวทหลวกทรวพยย ฟสนวนซนา จนากวด
บรส ษวทหลวกทรวพยย ฟสนวนเซทย ไซรวส จนากวด (มหาชน)
บรส ษวทหลวกทรวพยย ฟสลลสป (ประเทศไทย) จนากวด (มหาชน)
บรส ษวทหลวกทรวพยย เมยยแบงกย กสมเอปง (ประเทศไทย) จนากวด (มหาชน)
บรส ษวทหลวกทรวพยย เมอรย ชนวท พารย ทเนอรย จนากวด (มหาชน)
บรส ษวทหลวกทรวพยย ยมโอบท เคยยเฮทยน (ประเทศไทย) จนากวด (มหาชน)
บรส ษวทหลวกทรวพยย แลนดย แอนดย เฮาสย จนากวด (มหาชน)
บรส ษวทหลวกทรวพยย หยวนตข า (ประเทศไทย) จนากวด
บรส ษวทหลวกทรวพยย อารย เอชบท (ประเทศไทย) จนากวด (มหาชน)
บรส ษวทหลวกทรวพยย เอเซทย พลวส จนากวด
บรส ษวทหลวกทรวพยย เออทซท จนากวด (มหาชน)
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บรส ษวทหลวกทรวพยย ไอ วท โกลบอล จนากวด (มหาชน)
บรส ษวทหลวกทรวพยย ไอรนา จนากวด (มหาชน)
บรส ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททน เมอรย ชนวท พารย ทเนอรย จนากวด
บรส ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททน เอเชทย เวลทย จนากวด
บรส ษวทหลวกทรวพยยนายหนข าซล ตอขายหนนวยลงททน เวปลธย เมจสก จนากวด
ตปดตส อสอบถสม / รน บหนนงสสอชชชช วน /
รข องเรชยน

บรส ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททนกสสกรไทย จนากวด
ทททอยมน : 400/22 อาคารธนาคารกสสกรไทย ชวตน 6 และ 12 ถนนพหลโยธสน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรทงเทพฯ 10400
โทรศวพทย : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธรรกรรมทชทอสจกส อใหข เกปด
ควสมขนดแยข งทสงผลประโยชนย

คทณสามารถตรวจสอบธทรกรรมทททอาจกนอใหข เกสดความขวดแยข งทางผลประโยชนยไดข ทท
www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมส ขสยหนส วยลงทรน

กองททนสงวนสสทธสททจะไมนเสนอขายหนนวยลงททนของกองททนกวบหรล อเพลทอประโยชนยของประเทศ
สหรวฐอเมรส กา พลเมลองสหรวฐอเมรส กา หรล อผมขททมทถสทนฐานอยมใน นสหรวฐอเมรส กา หรล อบทคคลซศงท
โดยปกตสมทถสทนทททอยมใน นสหรวฐอเมรส กา รวมถศงกองทรวพยยสนส ของบทคคลดวงกลนาวและบรส ษวทหรล อ
หข างหทขนสนวนซศงท จวดใหข มทขศ ตนและดนาเนสนกสจกรรมในสหรวฐอเมรส กา

- การลงททนในหนนวยลงททนไมนใชนการฝากเงสน รวมทวงไมน
ต ไดข อยมภน ายใตข ความคทขมครองของสถาบวนคทขมครองเงสนฝาก จศงมทความเสททยงจากการลงททน
ซศงท ผมขลงททนอาจไมนไดข รวบเงสนลงททนคลนเตปมจนานวน
- ไดข รวบอนทมตว สจดว ตวงต และอยมภน ายใตข การกนากวบดมแลของสนานวกงาน ก.ล.ต
- การพสจารณารนางหนวงสลอชท ตชวนในการเสนอขายหนนวยลงททนของกองททนรวมนท ตมสไดข เปป นการแสดงวนาสนานวกงาน ก.ล.ต. ไดข รวบรองถศง
ความถมกตข องของขข อมมลในหนวงสลอชท ตชวนของกองททนรวม หรล อ ไดข ประกวนราคาหรล อผลตอบแทนของหนนวยลงททนทททเสนอขายนวตน
ทวงนท
ต ต บรส ษวทจวดการกองททนรวม ไดข สอบทานขข อมมลในหนวงสลอชท ตชวนสนวนสรทปขข อมมลสนาควญ ณ ววนททท 31 สสงหาคม 2563
แลข วดข วยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผสดชอบในการดนาเนสนการของกองททนรวมและขอรวบรองวนาขข อมมลดวงกลนาวถมกตข อง ไมนเปป นเทปจ
และไมนทนาใหข ผข อม ลทนสนาควญผสด
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คสสอธปบสยเพปทมเตปม

- ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถศง การพสจารณาจากอวนดวบความนนาเชลทอถลอของตราสารทททลง
ททน (credit rating) ซศงท เปป นขข อมมลบอกระดวบความสามารถในการชนาระหนท ต โดยพสจารณาจากผลการดนาเนสนงานทททผาน นมาและฐานะการเงสน
ของผมขออกตราสาร credit rating ของหทขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยนอ ดวงตนอไปนท ต
ระดนบ
กสรลงทรน

ระดวบททท
นนาลงททน

ระดวบทททตนทากวนา
นนาลงททน

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

ความเสททยงปานกลางทททจะไมนสามารถชนาระหนท ตไดข ตามกนาหนด

ตนทากวนา
BBB

ตนทากวนา
BBB(tha)

ตนทากวนา
Baa

ตนทากวนา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมนสามารถชนาระหนท ตไดข ตามกนาหนด

อวนดวบเครดสตสมงทททสดท มทความเสททยงตนทาทททสดท ทททจะไมนสามารถชนาระหนท ต
ไดข ตามกนาหนด
อวนดวบเครดสตรองลงมาและถลอวนามทความเสททยงตนทามากทททจะไมนสามารถ
ชนาระหนท ตไดข ตามกนาหนด
ความเสททยงตนทาทททจะไมนสามารถชนาระหนท ตไดข ตามกนาหนด

- ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของมมลคส สหนส วยลงทรน (Market Risk)
(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนช ช เกสดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท ตยซศงท ขศ ตนกวบปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกสจการลงททน
ปว จจวยทางการเมลองทวงในและตน
ต
างประเทศ เปป นตข น โดยราคาตราสารหนท ตจะเปลททยนแปลงในทสศทางตรงขข ามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบท ตย เชนน หากอวตราดอกเบท ตยในตลาดเงสนมทแนวโนข มปรวบตววสมงขศ ตน อวตราดอกเบท ตยของตราสารหนท ตทททออกใหมนกปจะสมงขศ ตนดข วย ดวงนวตนราคา
ตราสารหนท ตทททออกมากนอนหนข าจะมทการซล ตอขายในระดวบราคาทททตนทาลง โดยกองททนรวมทททมทอายทเฉลททยของทรวพยยสนส ทททลงททน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชสญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวนากองททนรวมทททมท portfolio duration ตนทากวนา
(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถศง ความเสททยงทททมลม คนาของหลวกทรวพยยททกองททนรวมลงททนจะเปลททยนแปลงเพสทมขศ ตนหรล อลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกสจการลงททน ปว จจวยทางการเมลองทวงในและตน
ต
างประเทศ เปป นตข น ซศงท พสจารณาไดข จากคนา standard
deviation (SD) ของกองททนรวม หากกองททนรวมมทคาน SD สมง แสดงวนากองททนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยยสงม
- ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (Currency Risk) หมายถศง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตนอมมลคนาของหนนวยลงททน เชนน กองททนรวมลงททนดข วยสกทลเงสนดอลลารย ในชนวงทททเงสนบาทอนอน แตนขายทนากนาไรในชนวงทททบาทแขปง กองททนรวม
จะไดข เงสนบาทกลวบมานข อยลง ในทางกลวบกวนหากกองททนรวมลงททนในชนวงทททบาทแขปงและขายทนากนาไรในชนวงทททบาทอนอนกปอาจไดข ผลตอบ
แทนมากขศ ตนกวนาเดสมดข วยเชนนกวน ดวงนวตน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจศงเปป นเครลท องมลอสนาควญในการบรส หารความเสททยงดวง
กลนาว ซศงท ทนาไดข ดงว ตนอไปนท ต
- ปข องกนนควสมเสชทยงทนงช หมดหรสอเกสอบทนงช หมด : ผมขลงททนไมนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปข องกนนควสมเสชทยงบสงสส วน โดยตข องระบทสดว สนวนการปของกวนความเสททยงไวข อยนางชวดเจน : ผมขลงททนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปข องกนนควสมเสชทยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงททนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนลทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขศ ตนอยมกน บว ดทลยพสนสจของผมขจดว การกองททนรวมในการพสจารณาวนาจะปของกวนความเสททยงหรล อไมน
- ไมส ปของกนนควสมเสชทยงเลย : ผมขลงททนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk) เกสดจากกองททนลงททน
ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน ซศงท หากเกสดเหตทการณยททสงน ผลกระทบตนอการดนาเนสนงาน ฐานะทางการเงสน
หรล อความมวนท คงของผมขออกตราสารรายดวงกลนาว กองททนอาจมทผลการดนาเนสนงานทททผนว ผวนมากกวนากองททนทททกระจายการลงททนใน
หลายผมขออกตราสาร
(2) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (Sector Concentration Risk) เกสดจากกองททน
ลงททนในบางหมวดอทตสาหกรรมมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซศงท หากเกสดเหตทการณยททสงน ผลกระทบตนออทตสาหกรรมนวตน กองททนดวง
กลนาวอาจมทผลการดนาเนสนงานทททผนว ผวนมากกวนากองททนทททกระจายการลงททนในหลายหมวดอทตสาหกรรม
(3) ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนนทง (Country Concentration Risk) เกสดจากกองททนลงททนใน
ประเทศใดประเทศหนศงท มากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซศงท หากเกสดเหตทการณยททสงน ผลกระทบตนอประเทศดวงกลนาว เชนน การเมลอง
เศรษฐกสจ สวงคม เปป นตข น กองททนดวงกลนาวอาจมทผลการดนาเนสนงานทททผนว ผวนมากกวนา กองททนทททกระจายการลงททนในหลายประเทศ
- อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรส มาณการซล ตอขายทรวพยยสนส ของกองททน
โดยคนานวณจากมมลคนาทททตนทากวนาระหวนางผลรวมของมมลคนาการซล ตอทรวพยยสนส กวบผลรวมของมมลคนาการขายทรวพยยสนส ทททกองททนรวมลงททนในรอบ
ระยะเวลาผนานมายข อนหลวง 1 ปท หารดข วยมมลคนาทรวพยยสนส สททธสเฉลททยของกองททนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error คลอ ความผวนผวนของสนวนตนางของผลตอบแทนเฉลททยของกองททนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท ตววด ซศงท สะทข อนใหข เหปนถศง
ประสสทธสภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท ตววดของกองททนรวมวนามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ตววดมากนข อยเพทยงใด เชนน หากกองททนรวมมทคาน
TE ตนทา แสดงวนา อวตราผลตอบแทนของกองททนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ตววดในอวตราทททตนทา ดวงนวตน กองททนรวมนท ตจศงมทประสสทธสภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอขางอสง ในขณะทททกองททนรวมทททมทคาน TE สมง แสดงวนาอวตราผลตอบแทนของกองททนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท ตววด
ในอวตราทททสงม ดวงนวตน โอกาสทททผลตอบแทนการลงททนจะเปป นไปตามผลตอบแทนของ benchmark กปจะลดนข อยลง เปป นตข น
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