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K FIT Allocation XL Fund (K-FITXL)

สชดสสวนตสอ

มมลคสาทรชพยยสปน

สททธป

(% of NAV)

สชดสสวนตสอ

เงปนลงททน

(% of 

Investment)

อชนดชบความเชชชอถชอของ

ผมผออกตราสาร / ตราสาร

(Credit Rating)

                 ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)

เงปนฝาก หรชอตราสารเททยบเทสาเงปนฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)  3.89 4.39

บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) AA+(tha)  4.37  3.87

บมจ.ธนาคารกสสกรไทย (KBANK) AA+(tha)  0.02  0.02

หนสวยลงททน (UNIT TRUST)  84.59 95.61

กองททนเปส ดเค โกลบอล อสควสตตต  พาสซตฟ (KASSET)  39.34  34.81

กองททนเปส ดเค หทหนยยเอส พาสซตฟ-A ชนสดสะสมมยลคคา (KASSET)  20.52  18.16

กองททนเปส ดเค หทหนเอเชตย พาสซตฟ (KASSET)  10.18  9.01

กองททนเปส ดเค ไชนคา หทหนททน-A ชนสดสะสมมยลคคา (KASSET)  7.64  6.76

กองททนเปส ดเค ดดชนตหท หนยทโรป (KASSET)  4.35  3.85

กองททนเปส ดเค หทหนกยห ชนสดผย หลงททนทดทวไป (KASSET)  3.44  3.04

กองททนเปส ดเค ดดชนตหท หนญตทปทค น-A ชนสดสะสมมยลคคา (KASSET)  2.57  2.27

กองททนเปส ดเค โกลดด-A ชนสดสะสมมยลคคา (KASSET)  2.04  1.80

กองททนเปส ดเค เอสเอฟ พลดส (KASSET)  1.31  1.16

กองททนเปส ดเค โกลบอล อสนฟราสตรดคเจอรด หทหนททน-A ชนสดจคายเงสนปดนผล (KASSET)  1.22  1.08

กองททนเปส ดเค หทหนททน (KASSET)  1.18  1.04

กองททนเปส ดเค โกลบอลพรรอพเพอรดตตต  หทหนททน-A ชนสดจคายเงสนปดนผล (KASSET)  1.14  1.01

กองททนเปส ดเค อสนเดตย หทหนททน (KASSET)  0.68  0.60

 88.48 100.00

ออทนๆ (OTHERS)

รวมเงปนลงททน (TOTAL INVESTMENTS)

 100.00

 11.52

รวมมมลคสาทรชพยยสปนสททธป (NET ASSET VALUE)

TOP  EQUITY SECTOR

     คคาเตชอน การลงททนในหนสวยลงททนยสอมมทความเสทชยงควบคมสไปกชบผลตอบแทน กสอนตชดสปนใจลงททนควรศศกษาหนชงสชอชทชชวนอยสางรอบคอบ

     WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECTED TO INVESTMENT RISKS.
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หมายเหตท : ออทนๆ = ลยกหนตต จากการขายเงสนลงททน + คคาใชหจคายรอตดดบดญชต - คคาใชหจคายคหางจคาย - เจหาหนตต จากการซอตอเงสนลงททน

คคาใชหจคายรอตดดบดญชต หมายถถง คคาใชหจคายเพอทอการดดาเนสนงานของกองททน ตดดจคายเฉลตทยททกวดน ตามทตทกดาหนดไวหในหนดงสออชตตชวน

เชคน คคาใชหจคายในการจดดทดาโฆษณาประชาสดมพดนธด คคาจดดทดาหนดงสออชตตชวน คคาพสมพดใบสดาคดญหนควยลงททน เปร นตหน

คคาใชหจคายคหางจคาย เชคน คคาธรรมเนตยมในการจดดการกองททน คคาธรรมเนตยมผย หดยแลผลประโยชนด คคาใชหจคายในการสอบบดญชต คคาธรรมเนตยมนายทะเบตยน

คคาธรรมเนตยมการรดบซอตอคอนหนควยลงททน คคารดบซอตอคอนหนควยลงททนคหางจคาย และภาษตเงสนไดหหดก ณ ทตทจคาย เปร นตหน

* อดนดดบความนคาเชอทอถออของตราสารภาครดฐไทยทตทเสนอขายในประเทศเทตยบเทคา AAA  โดยจดดใหหอยยคในกลทคมตราสารหนตต 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.

 


