K-SUSTAIN-UI

กองทุนเปดเค Sustainable Long-Short หามขายผูลงทุนรายยอย
กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหร�อซับซอน

หามขายผูลงทุนรายยอย (กองทุนรวมสําหรับผูลงทุนสถาบันและผูลงทุนรายใหญพ�เศษเทานั้น)
กองทุนนี้ไมถูกจํากัดความเสี่ยงดานการลงทุนเชนเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป
จ�งเหมาะกับผูลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงไดเทานั้น

เสนอขาย 24 - 28 พฤษภาคม 2564

เร��มตนลงทุน 500 บาท

นโยบายการลงทุน
• เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนหลัก JPMorgan Funds – Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund, Class
JPM S2 (perf) (acc) - USD ในอัตราสวนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
• กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหุนทั่วโลกผาน 5 ธีมการลงทุน ไดแก
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การใชทรัพยากร
อยางคุม คา

การเปลีย่ นผานพลังงาน
(Energy Transition)

(Resource Efficiency)

• พลังงานสะอาด
• การใชพลังงาน

• การเขาถึงอาหารและนํา้ สะอาด
• โครงสรางพ�้นฐาน
• เกษตรกรรม
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การเพ�ม� พ�นความรู
และการจัดการ

5

สุขภาพ

เทคโนโลยีเพ�อ่ ความยัง่ ยืน

(Health & Wellness)

(Technology
for Sustainability)

(Empowerment)

• การเขาถึงระบบสาธารณสุข
• การศึกษา
• การมีสุขภาพที่ดี
• การเขาถึงบร�การทางการเง�น
• ความเปนผูประกอบการ

• ระบบการรักษาความ
ปลอดภัยของขอมูล

• ผูจัดการกองทุนหลักจะจัดสรรเง�นลงทุนใหกับผูจัดการกองทุนยอย (Sub-Investment Manager) ที่มีความเชี่ยวชาญในดานการ
ลงทุนทางเลือก (Alternative Strategies) 7-10 กองทุน โดยแตละกองทุนยอยจะเขาลงทุนในหุน ของบร�ษทั ทีม่ คี วามยัง่ ยืนในการดําเนิน
ธุรกิจ (Sustainable) หร�อบร�ษัทที่มีการพัฒนาธุรกิจไปในทางที่ยั่งยืนข�้น และเขาทําธุรกรรมสัญญาซื้อขายลวงหนาเพ�่อมีสถานะขาย
(Short Position) ในหุนของบร�ษัทที่มีราคาซื้อขายแพงกวามูลคาที่แทจร�งและโมเดลธุรกิจมีความยั่งยืนตํ่า

ผลการดําเนินงานยอนหลังของกองทุนหลัก
เนื่องจาก Share Class JPM S2 (perf) (acc) - USD ที่กองทุน K-SUSTAIN-UI จะลงทุนอยูระหวางเตร�ยมเสนอขายจ�งใชผลการดําเนินงาน
ยอนหลังของ Share Class JPM C (perf) (acc) – USD ซึ่งเปนสกุลเง�นเดียวกับ Share Class JPM S2 (perf) (acc) - USD เปนขอมูลอางอิง
ตั้งแต 15 ก.พ. 63 - 30 เม.ย. 64

124.0
122.0
120.0
118.0
116.0
114.0
112.0
110.0
108.0
106.0
104.0
102.0
100.0
98.0
96.0
94.0
92.0
90.0

เม.ย. 63

ก.ค. 63

ต.ค. 63

ม.ค. 64

เม.ย. 64

ตั้งแต
ตนป

3
เดือน

6
เดือน

กองทุนหลัก

-0.53% -0.44%

6.38%

17.07% 14.03%

ดัชนีชวี้ ดั
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0.30%

ที่มา: Factsheet กองทุน JPMorgan Funds - Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund, Class JPM C (perf) (acc) – USD ณ วันที่ 30 เมษายน 2564)
ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ�งยืนยันผลการดําเนินงานในอนาคต • กองทุนจัดตั้งเมื่อวันที่ 14 ก.พ. 63

สนใจลงทุนและขอรับหนังสือชี้ชวนไดที่ Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย และผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน
ผูลงทุนโปรดทําความเขาใจลักษณะสินคา เง�่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน

ขอมูลสําคัญของกองทุนหลัก
JPMorgan Funds – Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund
ขอมูลสําคัญของกองทุนหลัก

รายละเอียด

(JPMorgan, ณ มี.ค. 64)

นโยบายการลงทุน

เนนลงทุนไมนอ ยกวา 67% ของสถานะซือ้ (Long Position) ในหุน ของบร�ษทั ทีม่ คี วามยัง่ ยืนในการดําเนิน
ธุรกิจหร�อบร�ษัทที่มีการพัฒนาธุรกิจในทางที่ยั่งยืน ซึ่งพ�จารณาจากปจจัยดานสิ�งแวดลอม สังคม และ
ธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG)

ธุรกรรมสัญญาซือ้ ขายลวงหนา

• ทําธุรกรรมเพ�่อมีสถานะซื้อ (Long Position) ได ไมเกิน 150% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
• ทําธุรกรรมเพ�่อมีสถานะขาย (Short Position) ได ไมเกิน 150% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
• ฐานะการลงทุนสุทธิ(Net Exposure) โดยทัว่ ไปจะอยูใ นชวง 0–90% ของมูลคาทรัพยสนิ สุทธิของกองทุน

ดัชนีชวี้ ดั

ICE 1 Month USD LIBOR

นโยบายจายเง�นปนผล

ไมมีนโยบายจายเง�นปนผล

การปองกันความเสีย่ ง

ผูจัดการกองทุนหลักอาจทําการปองกันความเสี่ยงและปรับพอรตชั่วคราวตามสภาวะตลาด

บร�ษทั จัดการ

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

สกุลเง�น

ดอลลารสหรัฐ (USD)

คําเตือนที่สําคัญ

• กองทุนนีเ้ ปนกองทุนทีม่ คี วามเสีย่ งสูงหร�อซับซอน เนือ่ งจากกองทุนหลักลงทุนในสัญญาซือ้ ขายลวงหนาเพ�อ่ ใชเปนเคร�อ่ งมือในการสรางกลยุทธการลงทุนทีซ่ บั ซอน เชน Long/short
Strategy เปนตน และเพ�อ่ เพ�ม� ฐานะการลงทุนในสินทรัพยโดยรวม (Leverage) ดังนัน้ กองทุนจ�งมีความแตกตางจากกองทุนรวมทัว่ ไป ผูล งทุนควรศึกษาใหเขาใจกอนลงทุน หร�อ
สอบถามรายละเอียดเพ�ม� เติมจากคนขาย ทัง้ นี้ ผูล งทุนควรจัดสรรเง�นลงทุนในสินทรัพยอนื่ เพ�อ่ เปนการกระจายความเสีย่ งใหเหมาะสมกับระดับความเสีย่ งทีผ่ ลู งทุนยอมรับได
• กองทุนหลักลงทุนในสัญญาซือ้ ขายลวงหนาเพ�อ่ เพ�ม� ฐานะการลงทุนในสินทรัพย ใหมมี ลู คาสูงกวามูลคาทรัพยสนิ ของกองทุน (Leverage) ทําใหอาจมีความเสีย่ งมากกวากองทุน
ทีล่ งทุนในหลักทรัพยอา งอิงโดยตรง ดังนัน้ หากเกิดเหตุการณทสี่ ง ผลกระทบเชิงลบกับกองทุน กองทุนอาจประสบภาวะขาดทุนสูงมากจนสงผลใหผลู งทุนสูญเสียเง�นลงทุนทัง้ หมด
• กองทุนอาจมีการกูย มื หร�อทํา Repo เพ�อ่ การจัดการลงทุนไดและอาจมีการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายลวงหนาเพ�อ่ การเพ�ม� ประสิทธิภาพการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
รวมทัง้ อาจลงทุนในตราสารทีม่ สี ญ
ั ญาซือ้ ขายลวงหนาแฝง (Structured Notes) ทําใหอาจมีความเสีย่ งมากกวากองทุนทีล่ งทุนในหลักทรัพยอา งอิงโดยตรง เนือ่ งจากใชเง�นลงทุน
ในจํานวนที่นอยกวา จ�งอาจมีกําไร/ขาดทุนสูงกวาการลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง
• กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนีท้ มี่ อี นั ดับความนาเชือ่ ถือตํา่ กวาทีส่ ามารถลงทุนได (Non - Investment Grade) ตราสารหนีท้ ี่ไมไดรบั การจัดอันดับความนาเชือ่ ถือ (Unrated)
หลักทรัพยที่มิไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Unlisted) ดังนั้น ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงข�้นจากการไมไดรับชําระคืนเง�นตนและดอกเบี้ย
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายลวงหนาเพ�อ่ ปองกันความเสีย่ งดานอัตราแลกเปลีย่ นตามดุลยพ�นจิ ของผูจ ดั การกองทุน ดังนัน้ กองทุนอาจมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
(Exchange Rate Risk)
• เนือ่ งจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศ ดังนัน้ การเปลีย่ นแปลงภายในประเทศทีก่ องทุนลงทุน อาทิ การเปลีย่ นแปลงทางการเมืองหร�อนโยบายทางการเง�น อาจ
สงผลกระทบตอมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนได รวมถึงการออกมาตรการที่อาจสงผลใหผูลงทุนไดรับเง�นคาขายคืนหนวยลงทุนลาชากวาระยะเวลาที่กําหนดไวในหนังสือชี้ชวน
• กองทุนหลักอาจจํากัดการไถถอนหนวยลงทุนในกรณีทผ่ี ถู อื หนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศไถถอนหนวยลงทุนเกินกวา 10% ของมูลคาทรัพยสนิ สุทธิของกองทุนหลัก โดยจะ
เลือ่ นคําสัง่ ขายคืนหนวยลงทุนบางสวนใหมผี ลในวันทําการถัดไป ซึง่ อาจทําใหผถู อื หนวยลงทุนไดรบั ชําระเง�นลาชากวาทีก่ าํ หนดได อยางไรก็ตาม บร�ษทั จัดการไดพจ� ารณาแลววา
ในสภาวะตลาดปกติ กองทุนหลักลงทุนในสินทรัพยทมี่ สี ภาพคลองเพ�ยงพอทีจ่ ะรองรับการไถถอนหนวยลงทุน และบร�ษทั จัดการมิไดจาํ กัดการไถถอนหนวยลงทุนกองทุนแตอยางใด
• เนื่องจากกองทุนไมไดปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจํานวน ผูลงทุนอาจจะขาดทุนหร�อไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หร�อไดรับเง�นคืนตํ่ากวาเง�นลงทุนเร��มแรกได
• การลงทุนในผลิตภัณฑ ในตลาดทุนทีม่ คี วามเสีย่ งสูงหร�อมีความซับซอนซึง่ มีปจ จัยอางอิง มีความแตกตางจากการลงทุนในปจจัยอางอิงโดยตรง จ�งอาจทําใหราคาของผลิตภัณฑ
ในตลาดทุนดังกลาวมีความผันผวนแตกตางจากราคาของปจจัยอางอิงได
• ผลกระทบทางลบที่มากที่สุดจากการลงทุนขางตน จะเกิดในกรณีที่ราคาหลักทรัพยอางอิงมีความผันผวนมาก หร�อทิศทางการลงทุนไมเปนไปตามที่คาดการณจนอาจทําให
กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายลวงหนา อยางไรก็ตาม ผูล งทุนจะขาดทุนไมเกินรอยละ 100 ของมูลคาเง�นลงทุนเร��มแรกของผูลงทุน
• ผูลงทุนโปรดทําความเขาใจลักษณะสินคา เง�่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน
• ผูลงทุนควรสอบถามผูสนับสนุนการขายและบร�ษัทจัดการหากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
ระดับความเสี่ยง

