KAB24A-UI

กองทุนเปดเค เอเชียน บอนด 2024A
หามขายผูลงทุนรายยอย

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซอน (กองทุนรวมสำหรับผูลงทุนสถาบันและผูลงทุนรายใหญพิเศษเทานั้น)
กองทุนนี้ไมถูกจำกัดความเสี่ยงดานการลงทุนเชนเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป อีกทั้ง ผูลงทุนไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนในชวงเวลา 3 ปได ดังนั้น
หากมีปจจัยลบที่สงผลกระทบตอการลงทุนดังกลาว ผูลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก จึงเหมาะกับผูลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงไดเทานั้น

โอกาส รัรับบผลตอบแทนทุ
ผลตอบแทนทุกกไตรมาส
ไตรมาส

กับการลงทุนตราสารหนี้คุณภาพดีในเอเชีย
เสนอขายครั้งเดียว 19 - 25 มกราคม 2564
เริ่มตนลงทุน 1,000,000 บาท
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ไมรับชำระคาซื้อหนวยลงทุนดวยเช็ค
ในวันสุดทายของระยะเวลาเสนอขาย (25 มกราคม 2564)

ลงทุนผานกองทุนหลัก Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2024, Class C(USD)-MD1
ซึ่งเนนลงทุนในตราสารหนี้ภูมิภาคเอเชียที่จายผลตอบแทนสม่ำเสมอ

ความนาสนใจของกองทุน KAB24A-UI

ความโดดเดนของกองทุนหลัก

• กองทุนหลักใชกลยุทธ Buy-and-hold โดยมุงสรางกระแสรายได
เพื่อใหไดผลตอบแทนที่เหมาะสม
• กองทุนหลักกระจายลงทุนในตราสารหนี้ 80-100 ตราสาร* ซึ่ง
มากกวากองทุน Term Fund ทั่วไป เพื่อลดความเสี่ยงโดยลงทุนใน
Investment Grade ไมนอ
 ยกวา 50% และลงทุน High Yield ไมเกิน 40%
• โอกาสไดรับผลตอบแทนทุกไตรมาส ผานการรับซื้อคืนอัตโนมัติ
(Auto-redemption) ไมเกินปละ 4 ครั้ง
• ไมเสียภาษีตราสารหนี้ เนื่องจากเปนการลงทุนผานกองทุนหลัก
ตางประเทศ

• ทีมบริหารมืออาชีพ ภายใตการจัดการของบริษัท
Invesco ซึ่งบริหารสินทรัพยในสวนของตราสารหนี้
กวา360,000 ลานเหรียญสหรัฐ**
• มีประสบการณในการบริหารกองทุนประเภท
Fixed Maturity Product กวา 94 กองทุน
ตั้งแตป 2557**
• ผูจ
 ด
ั การกองทุนหลักไดรบ
ั รางวัล Manager of the
Year Asia Fixed Income การันตีจาก Benchmark
Fund of the Year Awards 2017***

ประมาณการสัดสวนการลงทุนของกองทุนหลัก*
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การเงิน 21.5%

ลงทุนกระจุกตัวในหมวด
อสังหาริมทรัพยและการเงิน ประมาณ 60-70%

เอเชียไมนอยกวา 70%

นอกเอเชียไมเกิน 30%

ลงทุนกระจุกตัวในสาธารณรัฐประชาชนจีน

ขอมูลกองทุนหลัก ณ 12 ธ.ค. 63 **ที่มา: Invesco ณ 30 มิ.ย. 63 ***ที่มา: WealthAsia Group. https://benchmark.exchange/hk/asset-management/resultannouncement-2017 / กองทุนลงทุนในตราสารหนี้ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอาจมีผลกระทบตอมูลคาหนวยลงทุนได กองทุนปองกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน เนื่องจากกองทุนอาจไมไดปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน ผูลงทุนอาจจะขาดทุนหรือไดรับกำไรจาก
อัตราแลกเปลี่ยนหรือไดรับเงินคืนต่ำกวาเงินลงทุนเริ่มแรกได / ผลการดำเนินงานในอดีตมิไดยืนยันอนาคต

*

สนใจลงทุนและขอรับหนังสือชีช
้ วนไดท่ี PRIVATE BANKING GROUP ธนาคารกสิกรไทย
และเครือขายธุรกิจบริหารทรัพยกลุม
 ลูกคาบุคคลพิเศษ ธนาคารกสิกรไทย

เหมาะกับใคร
• ผูที่สามารถลงทุนในระยะเวลาประมาณ 3 ป
• ผูที่ตองการโอกาสรับผลตอบแทนที่มากกวาเงินฝาก
• ผูที่สามารถรับความเสี่ยงไดสูง และรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได

คำเตือนที่สำคัญ
• กองทุนลงทุนกระจุกตัวทั้งรายกลุมอุตสาหกรรมและรายประเทศ จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุน
• กองทุนปองกันความเสีย
่ งจากอัตราแลกเปลีย
่ นตามดุลยพินจ
ิ ของผูจ
 ด
ั การกองทุน เนือ
่ งจากกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ
้ ขายลวงหนา และไมได
ปองกันความเสีย
่ งจากอัตราแลกเปลีย
่ นเต็มจำนวน ผูล
 งทุนอาจจะขาดทุนหรือไดรบ
ั กำไรจากอัตราแลกเปลีย
่ นหรือไดรบ
ั เงินคืนต่ำกวาเงินลงทุนเริม
่ แรกได
• ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไมไดชำระคืนเงินตนและผลตอบแทน เนื่องจากกองทุนหลักลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือ
ต่ำกวาทีส
่ ามารถลงทุนได (Non-Investment Grade) และตราสารหนีท
้ ไ่ี มไดรบ
ั การจัดอันดับความนาเชือ
่ ถือ (Unrated) และกองทุนหลักมีการลงทุน
ในตลาดเกิดใหม (Emerging Market) ทำใหผูลงทุนมีความเสี่ยงจากมูลคาหนวยลงทุนที่อาจผันผวนมากกวากองทุนอื่นที่มีนโยบายกระจายการ
ลงทุนในตลาดที่พัฒนาแลว
• กองทุนนีเ้ ปนกองทุนทีม
่ ค
ี วามเสีย
่ งสูงหรือซับซอน ซึง
่ มีความแตกตางจากการลงทุนในกองทุนรวมทัว
่ ไป ผูล
 งทุนควรจัดสรรเงินลงทุนในสินทรัพยอน
่ื
เพือ
่ เปนการกระจายความเสีย
่ งใหเหมาะสมกับระดับความเสีย
่ งทีผ
่ ล
ู งทุนรับได และควรสอบถามรายละเอียดเพิม
่ เติมจากคนขาย หรือศึกษารายละเอียด
จากเอกสารประกอบการขายกองทุน
• ผูลงทุนโปรดทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน

ขอมูลเพิ่มเติม

ระดับความเสี่ยง

