
ดวย BIG DATA และ MACHINE LEARNING
เพื่อสราง Algorithm ที่มุงหวังสรางผลตอบแทนเปนบวกในทุกสภาวะตลาด

นำเทรนดลงทุนทั่วทวีปอเมริกา

เริ่มตนลงทุน 550,000 บาท

ความโดดเดนของกองทุน K-ART

ที่ลงทุนผานกองทุนหลัก BSF America Diversified Equity Absolute Return Fund

 มีการกระจายการลงทุนในหลากหลายทรัพยสิน เน�องจากกองทุนหลักเนนการลงทุนในพอรตที่ใหผลตอบแทนที่มีความสัมพันธกับ

สินทรัพยอ�นๆในระดับต่ำ ตามที่แสดงใหเห็นในตารางที่ 1 ดานลาง

ตารางที่ 1 คาสหสัมพันธ 3 ปยอนหลังของกองทุนหลักกับสินทรัพยอ�น

1. เปนเคร�องมือในการกระจายความเสี่ยงการลงทุนของผูลงทุน

ดัชนีหุนโลก ตลาดเงิน พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ทองคำ น้ำมัน

0.38 0.10 0.01 0.21 -0.12 0.01 0.39

หุนไทย ตราสารหนี้ไทย

คา Correlation อยูระหวาง -1 ถึง 1 ถาคาเขาใกล 1 แปลวาราคาสินทรัพยมีแนวโนมเคล�อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน ขณะ

ที่ถาคาเขาใกล -1 บงชี้วา สินทรัพยมีแนวโนมเคล�อนไหวในทิศทางตรงกันขาม

กองทุน Market Neutral คือ กองทุน BlackRock Americas Div Eq Absolute Return, A2 USD, MSCI ACWI NR USD 

แทนดัชนีหุนโลก, ICE BofAML 3M US TREA TR USD แทนตลาดเงิน, ICE BofAML Gbl Govt TR USD แทนพันธบัตร

รัฐบาลสหรัฐ, SET TRI แทนหุนไทย, ThaiBMA Government Bond TR แทนตราสารหน้ีไทย, LBMA Gold Price AM USD

แทนทองคำ และ Bloomberg sub WTI Crude Oil TR USD แทนน้ำมัน 

คาสหสัมพันธ (Correlation) 3 ปยอนหลังของกองทุนประเภท Market Neutral กับสินทรัพยอ�น

•

•

หมายเหตุ : ที่มา Morningstar® 30 พ.ย. 61

 ซ่ึงทำใหมีความไดเปรียบในการสรางผลตอบแทน และกระจายความเส่ียงจากการลงทุนในภูมิภาคตางๆ ท่ัวทวีปอเมริกาท่ีมีคุณลักษณะ

แตกตางกัน ตามที่แสดงในรูปหนาถัดไป (2)

2. มีการกระจายการลงทุนหุนทั่วทั้งทวีปอเมริกา
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ที่มา: BlackRock ณ วันที่ 30 พ.ย. 61

ตลาดหุนแคนาดา

ราคาหุนเคล�อนไหวตามทิศทางเศรษฐกิจโลก

ผลตอบแทนของหุน มีความสัมพันธกับราคา

สินคาโภคภัณฑ เชน น้ำมัน กาซธรรมชาติ

ตลาดหุนลาตินอเมริกา

ราคาหุนไมคอยออนไหวตอขอมูลขาวสารจาก

ประเทศอ�นๆ เน�องจากตลาดหุนไดรับอิทธิพล

จากเศรษฐกิจในประเทศตนเองเปนหลัก

ตลาดหุนสหรัฐฯ

ราคาหุนเคล�อนไหวตามทิศทางเศรษฐกิจโลกระดับ

ปานกลาง สวนหุนขนาดเล็กเคล�อนไหวจากเศรษฐกิจ

ภายในประเทศเปนหลัก

เปนตลาดที่ขนาดใหญที่สุด และมีบริษัทจดทะเบียน

มากที่สุดในโลก สงผลใหตลาดมีสภาพคลองสูง

ใชเทคโนโลยี Big Data และ Machine Learning 

เพ�อคาดการณราคาหุนไดอยางมีประสิทธิภาพ

ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนมีปริมาณมาก 

และมีหน�วยงานกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ

หุนซื้อขายที่ราคาไมสะทอนมูลคาที่แทจริงอยูเสมอ

เทคโนโลยี Machine Learning สามารถวิเคราะหขอมูลคำสำคัญ (Keyword) จากรายงานหรือบันทึกผลประกอบการรายไตรมาสของบริษัททั้ง

คำเชิงบวก (Positive) และเชิงลบ (Negative) เพ�อแปลงคำพูดเปนตัวเลขเชิงสถิติซึ่งนำมาเปนสวนหนึ่งในการใหคะแนนและจัดลำดับหุนที่มี

ราคาถูกและราคาแพง (Ranking)

โปรแกรมแบบใหมของ BlackRock ถูกพัฒนาเพ�อจับมุมมองนักลงทุน โดยสามารถบงชี้ปจจัยพื้นฐาน (Fundamentals) ที่ดีขึ้นของบริษัทตางๆ ซึ่ง

เปนสวนสำคัญในการบงชี้มุมมองในระยะสั้นที่อาจแตกตางกับปจจัยพื้นฐานระยะยาว ตามภาพดานลาง

 โดยนำมาประยุกตใชกับการวิเคราะหเทรนดการคนหาขอมูลสินคาของผูบริโภคบนเว็บไซตตางๆ รวมถึงมีเคร�องมือที่สามารถอานเอกสาร

รายงานผลประกอบการในทุกตัวอักษร และสามารถประมวลผลผลตอบแทนของหุนบริษัทตางๆ ที่แปรผันกับการเคล�อนไหวของ Exchange 

Traded Funds (ETFs) ทำใหสามารถวิเคราะหราคาหุนทั้งทวีปอเมริกาไดมากกวา 3,500 บริษัทเปนประจำทุกวัน

3. เนนการใชนวัตกรรมเพ�อวิเคราะหขอมูล Big Data อยางมีประสิทธิภาพ

ตัวอยาง รายงานการประชุมไตรมาสที่ 4 ป 2560 ของบริษัท Carnival Cruise โดยเทคโนโลยี Machine Learning 

     สามารถแยกแยะระหวาง มุมมองในระยะสั้น และ ปจจัยพื้นฐานในระยะยาว

We achieved full year 2017 adjusted earnings of nearly $2.8 billion or $3.82 per share, that’s $0.37 higher

than last year’s record results and well above the high-end of our original December guidance range of

$3.30 to $3.60 and that’s despite a $0.32 drag from fueling currency moving against the aforementioned

hurricane disruptions; challenges in the China market, including itinerary disruptions involving Korea and

elsewhere ongoing geopolitical concerns preventing port calls to popular higher yielding destinations like

Turkey; strong operational improvement contributed $0.58 per share for the bottom line year-over-year,

which when combined with the level of business accretion from our share repurchase program overcame

the variety of significant headwinds this year to deliver another full year earnings record.

มุมมองในระยะสั้น ปจจัยพื้นฐานในระยะยาว
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กองทุนนี้เปนผลิตภัณฑในตลาดทุนที่มีความซับซอนหรือมีความเสี่ยงสูง ซึ่งมีความแตกตางจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป 

ผูลงทุนควรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากตัวแทนขาย หรือศึกษารายละเอียดจากเอกสารประกอบการเสนอขายกองทุน

กองทุนหลักลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาที่มีกลยุทธแบบซับซอน เพ�อเพิ่มสถานะการลงทุนในสินทรัพยใหมีมูลคาสูงกวา 

NAV (Leverage) ไดสูงสุดประมาณ 700% ของ NAV กองทุนหลัก จึงสงผลใหกองทุน K-ART มีความเส่ียงมากกวากองทุนรวม

ท่ีลงทุนในหลักทรัพยโดยตรง ดังน้ันกองทุนอาจประสบภาวะขาดทุนสูงมาก หากเกิดเหตุการณท่ีสงผลกระทบเชิงลบกับกองทุนหลัก

กองทุนลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพ�อปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนไมเต็มจำนวน (ไมนอยกวา 75% ของมูลคา

เงินลงทุนในตางประเทศ) ดังนั้นกองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)

สิ่งที่ผูลงทุนควรทราบกอนการลงทุน

นโยบายการลงทุนกองทุน K-ART

กองทุนเนนลงทุนในหน�วยลงทุน BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund, Class I2 USD ไมนอย

กวา 80% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน

กองทุนปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนไมนอยกวา 75% ของมูลคาเงินลงทุนในตางประเทศ

กองทุนมีกลยุทธการลงทุนท่ีเนนลงทุนในหน�วยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยมุงหวังใหผลประกอบ

การเคล�อนไหวตามกองทุนหลัก

กองทุน K-ART เหมาะกับใคร

ผูที่ตองการลงทุนเพ�อกระจายเงินลงทุนสวนหนึ่งไปในสินทรัพยทางเลือกรูปแบบใหม โดยมีเปาหมายการลงทุนเพ�อใหพอรต

การลงทุนโดยรวมของผูลงทุนมีความผันผวนลดลง

ผูที่รับความผันผวนของราคาของตราสารทุนที่กองทุนหลักไปลงทุน ซึ่งอาจปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงต่ำกวามูลคาที่ลงทุน 

และทำใหขาดทุนได

ผูที่เขาใจและรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ เพ�อเพิ่มสถานะการลงทุนในสินทรัพยใหมีมูลคาสูงกวามูลคา

ทรัพยสินของกองทุน (Leverage) ได

ผูที่รับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได

ผูที่ลงทุนไดระยะยาวตั้งแต 5 ปขึ้นไป

นโยบายการลงทุนกองทุน BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

• กองทุนหลัก (BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund) มีนโยบายมุงสรางผลตอบแทนท่ีเปนบวก โดย

   ไมคำนึงถึงสภาวะตลาด 

• กองทุนหลักลงทุนผานตราสารทุนหรือตราสารที่อางอิงกับตราสารทุนของบริษัทที่จัดตั้งขึ้นหรือจดทะเบียนในประเทศสหรัฐ

   อเมริกา แคนาดา และลาตินอเมริกา (ทวีปอเมริกา) 

• กองทุนหลักใชกลยุทธ Market Neutral Strategy ผานการลงทุนโดยใชตราสารอนุพันธ

หมายเหตุ: Market Neutral Strategy คือ กลยุทธการลงทุนที่หาโอกาสสรางผลตอบแทนจากการซื้อและ/หรือขาย (Long / Short) หุนที่มีราคาแตกตางจากมูลคา
ที่แทจริง โดยมีเปาหมายเพื่อใหพอรตการลงทุนไมมีความเสี่ยงดานตลาดของหุนที่กองทุนหลักลงทุน

ตั้งแตตนป 3 เดือน 6 เดือน
1 ป

(ตอป)

ตั้งแตจัดตั้ง

(ตอป)

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (%ตอป)

ความผันผวนของตัวชี้วัด (%ตอป)

K-ART -1.93%

1.28%

5.48

1.20

-7.40%

0.47%

6.17

1.20

-6.19%

1.33%

5.65

1.19

-2.78%

1.26%

5.43

1.19

-3.48%

0.71%

5.39

1.13

ผลการดำเนินงานยอนหลัง

ตัวชี้วัด (Benchmark)

ที่มา: บลจ.กสิกรไทย วันที่ 30 พ.ย. 61/ กองทุนจัดตั้งเม�อ 6 ต.ค. 60/ ตัวชี้วัด (Benchmark): ดัชนี 3 Month USD LIBOR ปรับดวยตนทุน

การปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
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กองทุนรวมสำหรับผูลงทุนท่ีมิใชรายยอยและผูมีเงินลงทุนสูงเทาน้ัน กองทุนรวมท่ีมีความเส่ียงสูงหรือมีความซับซอน กองทุนรวมหน�วยลงทุนประเภท 

Feeder Fund และกองทุนรวมท่ีเนนลงทุนแบบมีความเส่ียงตางประเทศ • การลงทุนในสินทรัพยตางประเทศอาจมีราคาผันผวนตามสภาวะตลาดและ

คาเงิน • ผลการดำเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต • กรณีโอนหน�วยลงทุน ผูรับโอนตองเปนผูลงทุนที่มิใชรายยอย

หรือผูมีเงินลงทุนสูงเทานั้น เง�อนไขเปนไปตามหนังสือชี้ชวนกำหนด • เน�องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศ ดังนั้นการเปลี่ยน

แปลงภายในประเทศท่ีกองทุนหลักลงทุน อาทิ การเปล่ียนแปลงทางการเมืองหรือนโยบายทางการเงิน อาจสงผลกระทบตอมูลคาหน�วยลงทุนของกองทุน

ได รวมถึงการออกมาตรการท่ีอาจสงผลใหผูลงทุนไดรับเงินคาขายคืนหน�วยลงทุนลาชากวาระยะเวลาท่ีกำหนดไว ในหนังสือช้ีชวน • กองทุนหลักมีการ

เก็บคาธรรมเนียมตามผลการดำเนินงานในอัตรา 20% ของผลการดำเนินงานสวนที่เกินกวาดัชนีชี้วัด • สามารถศึกษาขอมูลกองทุนหลักได

จาก www.blackrock.com

75

สนใจลงทุนและขอรับหนังสือช้ีชวนไดท่ี Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย • ฝายธุรกิจบริหารทรัพยกลุมลูกคาบุคคลพิเศษ ธนาคารกสิกรไทย

และผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน�วยลงทุน • ผูลงทุนโปรดทำความเขาใจลักษณะสินคา เง�อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน

• มูลคาขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก  550,000 บาท

• มูลคาขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป 500 บาท

การซื้อ-ขาย 

• มูลคาขั้นต่ำของการขายคืน 500 บาท

• ยอดคงเหลือขั้นต่ำ          500 บาท

วันทำการซื้อหน�วยลงทุน

วันทำการขายคืนหน�วยลงทุน

คำนวณมูลคาหน�วยลงทุน

ประกาศมูลคาหน�วยลงทุน

รับเงินจากการขายคืนหน�วยลงทุน

ภายในเวลา 15.30 น. ของวันทำการ (T) 

ภายในเวลา 14.30 น. ของวันทำการ (T)

1 วันทำการถัดไป (T+1)

2 วันทำการถัดไป (T+2)

บัญชีธนาคารกสิกรไทย โอนเงินเขา 4 วันทำการ ถัดจากวันทำรายการ (T+4) 

บัญชีธนาคารอ�น นำฝากเช็ค 4 วันทำการ ถัดจากวันทำรายการ (T+4) 

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหน�วยลงทุน 

(รอยละของมูลคาซื้อขาย*)

คาธรรมเนียมการขาย

คาธรรมเนียมการรับซื้อคืน

คาธรรมเนียมการจัดการ

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน

คาธรรมเนียมนายทะเบียน

3.00 

3.00 

3.2100

0.2675

0.3210

ยกเวน

1.0700

1.50

0.0268

0.0428

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

(รอยละตอปของ NAV)

*มูลคาหน�วยลงทุนที่ใชคำนวณราคาขายหรือรับซื้อคืนหน�วยลงทุน

ประเภทของคาธรรมเนียม
อัตราสูงสุดท่ีกำหนดไว

ในหนังสือช้ีชวน

อัตราสูงสุดท่ี

เรียกเก็บจริงในปจจุบัน

*มูลคาหน�วยลงทุนที่ใชคำนวณราคาขายหรือรับซื้อคืนหน�วยลงทุน

รายการ วันทำรายการ

*มูลคาหน�วยลงทุนที่ใชคำนวณราคาขายหรือรับซื้อคืนหน�วยลงทุน

ที่มา: หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสำคัญ ณ วันที่ 31 ต.ค. 61
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