
 
 

กองททนเปป ดเค ฟป ต แอลโลเคชชชน M

ณ วชนททช 28 เมษายน 2566
PORTFOLIO STATUS
รายงานสถานะการลงททน

AS OF 28-Apr-2023

K FIT Allocation M Fund (K-FITM)

สชดสสวนตสอ

มมลคสาทรชพยยสปน

สททธป

(% of NAV)

สชดสสวนตสอ

เงปนลงททน

(% of 

Investment)

อชนดชบความเชชชอถชอของ

ผมผออกตราสาร / ตราสาร

(Credit Rating)

                 ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)

เงปนฝาก หรชอตราสารเททยบเทสาเงปนฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)  1.95 3.06

บมจ.ธนาคารกรรงเทพ (BBL) AA+(tha)  2.96  1.89

บมจ.ธนาคารกสสกรไทย (KBANK) AA+(tha)  0.10  0.06

หนสวยลงททน (UNIT TRUST)  62.02 96.94

กองทรนเปส ดเค หรหนทรน (KASSET)  12.77  8.17

กองทรนเปส ดเค หรหนกกห ชนสดผก หลงทรนทททวไป (KASSET)  10.55  6.75

กองทรนเปส ดเค หรหนเอเชชย พาสซชฟ (KASSET)  9.77  6.25

กองทรนเปส ดเค โกลบอล อสควสตชต  พาสซชฟ (KASSET)  9.30  5.95

กองทรนเปส ดเค อสนเดชย หรหนทรน (KASSET)  8.41  5.38

กองทรนเปส ดเค โกลบอล บอนดด-A ชนสดจจายเงสนปทนผล (KASSET)  7.75  4.96

กองทรนเปส ดเค ไชนจา หรหนทรน-A ชนสดสะสมมกลคจา (KASSET)  7.35  4.70

กองทรนเปส ดเค ดทชนชหร หนญชทปรจ น-A ชนสดสะสมมกลคจา (KASSET)  7.25  4.64

กองทรนเปส ดเค ตราสารหนชต  (KASSET)  6.41  4.10

กองทรนเปส ดเค ดทชนชหร หนยรโรป (KASSET)  6.30  4.03

กองทรนเปส ดเค หรหนยกเอส พาสซชฟ-A ชนสดสะสมมกลคจา (KASSET)  4.28  2.74

กองทรนเปส ดเค โกลดด-A ชนสดสะสมมกลคจา (KASSET)  2.94  1.88

กองทรนเปส ดเค โกลบอล อสนฟราสตรทคเจอรด หรหนทรน-A ชนสดจจายเงสนปทนผล (KASSET)  2.08  1.33

กองทรนเปส ดเค โกลบอลพรรอพเพอรดตชต  หรหนทรน-A ชนสดจจายเงสนปทนผล (KASSET)  1.78  1.14

 63.97 100.00

ออทนๆ (OTHERS)

รวมเงปนลงททน (TOTAL INVESTMENTS)

 100.00

 36.03

รวมมมลคสาทรชพยยสปนสททธป (NET ASSET VALUE)

TOP  EQUITY SECTOR

     คคาเตชอน การลงททนในหนสวยลงททนยสอมมทความเสทชยงควบคมสไปกชบผลตอบแทน กสอนตชดสปนใจลงททนควรศศกษาหนชงสชอชทชชวนอยสางรอบคอบ

     WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECTED TO INVESTMENT RISKS.
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หมายเหตร : ออทนๆ = ลกกหนชต จากการขายเงสนลงทรน + คจาใชหจจายรอตทดบทญชช - คจาใชหจจายคหางจจาย - เจหาหนชต จากการซอตอเงสนลงทรน

คจาใชหจจายรอตทดบทญชช หมายถถง คจาใชหจจายเพอทอการดดาเนสนงานของกองทรน ตทดจจายเฉลชทยทรกวทน ตามทชทกดาหนดไวหในหนทงสออชชตชวน

เชจน คจาใชหจจายในการจทดทดาโฆษณาประชาสทมพทนธด คจาจทดทดาหนทงสออชชตชวน คจาพสมพดใบสดาคทญหนจวยลงทรน เปร นตหน

คจาใชหจจายคหางจจาย เชจน คจาธรรมเนชยมในการจทดการกองทรน คจาธรรมเนชยมผก หดกแลผลประโยชนด คจาใชหจจายในการสอบบทญชช คจาธรรมเนชยมนายทะเบชยน

คจาธรรมเนชยมการรทบซอตอคอนหนจวยลงทรน คจารทบซอตอคอนหนจวยลงทรนคหางจจาย และภาษชเงสนไดหหทก ณ ทชทจจาย เปร นตหน

* อทนดทบความนจาเชอทอถออของตราสารภาครทฐไทยทชทเสนอขายในประเทศเทชยบเทจา AAA  โดยจทดใหหอยกจในกลรจมตราสารหนชต ในประเทศ

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 การลงททนในหนสวยลงททนยสอมมทความเสทชยงควบคมสไปกชบผลตอบแทน กสอนตชดสปนใจลงททนควรศศกษาหนชงสชอชทชชวนอยสางรอบคอบ

     WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECTED TO INVESTMENT RISKS.

 


