กองททนเปป ดเค ตราสารหนนเน อเชนย
K Asia Fixed Income Fund (K-AFIXED)
ณ ววนทนท 30 พฤศจปกายน 2563
AS OF 30-Nov-2020

รายงานสถานะการลงททน
PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)

อวนดวบความเชชทอถชอของ สว ดสส วนตส อ
ผมผออกตราสาร / ตราสาร เงปนลงททน
(Credit Rating)
(% of
Investment)

สว ดสส วนตส อ
มมลคส าทรวพยย สปน
สท ทธป
(% of NAV)

พวนธบวตรหรชอตราสารหนนน รวฐบาล รวฐวปสาหกปจ กระทรวงการคลวงคคาน ประกวน (DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF
GUARANTEE)
AAA*
พพนธบพตรธนาคารแหหงประเทศไทย (BOT BOND)
AAA*
พพนธบพตรรพฐบาล (GOVERNMENT BOND)
Baa3
พพนธบพตรรพฐบาล ตหางประเทศ (INTERNATIONAL BOND)
A3
พพนธบพตรรพฐบาล ตหางประเทศ (INTERNATIONAL BOND)
Aa3
พพนธบพตรรพฐบาล ตหางประเทศ (INTERNATIONAL BOND)

41.27

40.72

5.19

5.12

11.31

11.16

12.44

12.28

7.31

7.21

5.02

4.95

ตราสารหนนทน นทสถาบวนการเงปนเปป นผมผออก ผมผรวบรอง ผมผรวบอาววล ผมผสลวกหลวง หรชอผมผคาคน ประกวน (DEBT INSTRUMENTS ISSUED OR
CERTIFIED OR AVALED OR ENDORSED OR GUARANTEED BY FINANCIAL INSTITUTIONS)
AAA
บรร ษทพ โตโยตตา มอเตอรร ไฟแนนซร (เนเธอรรแลนดร) บบ.วบ. (TMF)

2.63

2.60

2.63

2.60

เงปนฝาก หรชอตราสารเทนยบเทส าเงปนฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)
ธนาคารฮหองกงและเซบซยงไฮตแบงกรกงคอรรปอเรชพนซ จจากพด (HSBC)
บมจ.ธนาคารกสร กรไทย (KBANK)

6.13

6.05

6.05

5.97

0.08

0.08

7.30

7.21

2.68

2.65

2.60

2.57

2.02

1.99

42.67

42.12

42.67

42.12

100.00

98.70

หทผนกมผ ตวตวแลกเงปน หรชอตราสารหนนทน นทออกโดยบรปษวทเอกชน (DEBT INSTRUMENT- PRIVATE SECTOR)
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)
บมจ.ทรร คอรรปอเรชพนซ (TRUE)
บมจ.ไมเนอรร อรนเตอรรเนชพนซ แนล (MINT)

Aa3
AA+(tha)
AA
BBB+
A

หนส วยลงททน (UNIT TRUST)
SCHRODER ASIAN INVESTMENT GRADE CREDIT FUND (SCHRODER)
รวมเงปนลงททน (TOTAL INVESTMENTS)
ออซนๆ (OTHERS)

1.30

รวมมมลคส าทรวพยย สปนสท ทธป (NET ASSET VALUE)

100.00

TOP EQUITY SECTOR
Approximate Duration (years)

คคาเตชอน การลงททนในหนส วยลงททนยส อมมนความเสนท ยงควบคมสไปกวบผลตอบแทน กสอนตวดสป นใจลงททนควรศศกษาหนวงสช อชนนชวนอยส างรอบคอบ
WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECTED TO INVESTMENT RISKS.

4.40

กองททนเปป ดเค ตราสารหนนเน อเชนย
K Asia Fixed Income Fund (K-AFIXED)
ณ ววนทนท 30 พฤศจปกายน 2563
AS OF 30-Nov-2020
ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)

รายงานสถานะการลงททน
PORTFOLIO STATUS
อวนดวบความเชชทอถชอของ สว ดสส วนตส อ
ผมผออกตราสาร / ตราสาร เงปนลงททน
(Credit Rating)
(% of
Investment)

หมายเหตต : ออซนๆ = ลรกหนบกจากการขายเงรนลงทตน + คหาใชตจหายรอตพดบพญชบ - คหาใชตจหายคตางจหาย - เจตาหนบกจากการซอกอเงรนลงทตน
คหาใชตจหายรอตพดบพญชบ หมายถถง คหาใชตจหายเพอซอการดจาเนรนงานของกองทตน ตพดจหายเฉลบซยทตกวพน ตามทบซกาจ หนดไวตในหนพงสอ อชบกชวน
เชหน คหาใชตจหายในการจพดทจาโฆษณาประชาสพมพพนธร คหาจพดทจาหนพงสอ อชบกชวน คหาพรมพรใบสจาคพญหนหวยลงทตน เปป นตตน
คหาใชตจหายคตางจหาย เชหน คหาธรรมเนบยมในการจพดการกองทตน คหาธรรมเนบยมผรดต รแลผลประโยชนร คหาใชตจหายในการสอบบพญชบ คหาธรรมเนบยมนายทะเบบยน
คหาธรรมเนบยมการรพบซอกอคอนหนหวยลงทตน คหารพบซอกอคอนหนหวยลงทตนคตางจหาย และภาษบเงรนไดตหกพ ณ ทบซจหาย เปป นตตน
* อพนดพบความนหาเชอซอถออของตราสารภาครพฐไทยทบซเสนอขายในประเทศเทบยบเทหา AAA โดยจพดใหตอยรให นกลตหมตราสารหนบกในประเทศ
NOTE : Others = Accounts Receivables + Deferred Charges - Accrued Expenses - Accounts Payables
Deferred Charges = Operating expenses, such as advertising expenses, prospectus printing expenses, and passbook printing
expenses, which are amortized on straight line basis over the period as specified in the prospectus of the Fund.
Deferred Charges = Operating expenses, such as advertising expenses, prospectus printing
* Credit rating of Thai government securities offered in Thailand is AAA that categorized into Local Fixed Income group.

คคาเตชอน การลงททนในหนส วยลงททนยส อมมนความเสนท ยงควบคมสไปกวบผลตอบแทน กสอนตวดสป นใจลงททนควรศศกษาหนวงสช อชนนชวนอยส างรอบคอบ
WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECTED TO INVESTMENT RISKS.

สว ดสส วนตส อ
มมลคส าทรวพยย สปน
สท ทธป
(% of NAV)

