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สนใจลงทุนและขอรับหนังสือชี้ชวนไดที่ ธนาคารกสิกรไทย และผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน

ผูลงทุนโปรดทำความเขาใจลักษณะสินคา เง�อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน

กองทุน KCR1YB นาสนใจอยางไร

• โอกาสสรางผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่น (Option) ที่จายผลตอบแทนอางอิงกับตลาดหุนไทย (ดัชนี SET50) สูงสุดถึง 5.4%*

• รับเงินตนคืน 100%** เม�อลงทุนครบอายุโครงการประมาณ 1 ป

สัญญาออปชั่น คืออะไร

เปนสัญญาที่มี

อายุจำกัด

ใชเงินลงทุนนอย มีโอกาส

ไดอัตราผลตอบแทนสูง

เปนสัญญาที่มี

สินทรัพยอางอิง

หมายเหตุ 

*การจายผลตอบแทนเปนไปตามเง�อนไขที่กำหนด ผูลงทุนจะไมไดรับผลตอบแทนในกรณีที่ดัชนี SET50 ณ วันพิจารณาดัชนีอางอิงมีระดับต่ำกวาหรือเทากับ ณ วันเริ่มตนสัญญา

**กองทุนอาจไมไดรับเงินตนและผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว หากผูออกตราสารหรือธนาคารที่กองทุนลงทุนไมสามารถชำระคืนเงินตน ดอกเบี้ย

รวมทั้งผลตอบแทนอ�นใดตามที่ตกลงกับไวได

กองทุน KCR1YB เปนกองทุนรวมผสมที่จะลงทุนใน

นโยบายลงทุนของกองทุน KCR1YB

• ตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากทั้งในและ/หรือตางประเทศ ที่มีอันดับความนาเช�อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได 

(Investment Grade) ประมาณ 98.5% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยมีเปาหมายเพ�อใหเงินลงทุนเติบโตเปน

100% ของเงินลงทุนทั้งหมด** เม�อครบอายุโครงการ

• สัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) ประเภทสัญญาออปชั่น (Options) ประมาณ 1.5% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ

ของกองทุน เพ�อโอกาสสรางผลตอบแทนในตลาดหุนไทย (ดัชนี SET50)*

• กองทุนจะปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ทั้งจำนวนสำหรับการลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือ

เงินฝากตางประเทศ

กองทุนเปดเค Complex Return 1 ป B

ผูลงทุนไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนในชวงเวลา 1 ปได ดังนั้น หากมีปจจัยลบ

ที่สงผลกระทบตอการลงทุนดังกลาว ผูลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไมรับชำระคาซื้อหนวยลงทุนดวยเช็ค

ในวันสุดทายของระยะเวลาเสนอขาย (12 พฤศจิกายน 2562)

หุนขึ้นก็ไดเฮ หุนเทก็หายหวง

เริ่มตนเพียง 500 บาท

เสนอขายครั้งเดียว 6 - 12 พฤศจิกายน 2562

KCR1YB

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซอน

SET50
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โครงสรางการลงทุน

รายละเอียดการลงทุน

เงินฝาก Bank of China, สาธารณรัฐประชาชนจีน

เงินฝาก Agricultural Bank of China, สาธารณรัฐประชาชนจีน

เงินฝาก Al Khalij Commercial Bank, ประเทศกาตาร

เงินฝาก Commercial Bank of Qatar, ประเทศกาตาร

เงินฝาก China Construction Bank Corporation, สาธารณรัฐประชาชนจีน

บัตรเงินฝาก Bank of Communications, สาธารณรัฐประชาชนจีน

รวม

19.00%

19.00%

19.00%

19.00%

9.00%

98.50%

13.50%

A1 / Moody's

A1 / Moody's

A3 / Moody's

A3 / Moody's

A2 / Moody's

A1 / Moody's

ตราสารที่ลงทุน
อันดับความนาเช�อถือ

ของผูออกตราสาร

สัดสวนการลงทุน

โดยประมาณ

ประมาณการตราสารและสัดสวนที่คาดวาจะลงทุนในสวนของตราสารหนี้และ/หรือเงินฝาก
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เงินตน

100% ตราสารหนี้/

เงินฝาก

98.5%

สัญญาออปชั่น

1.5%

98.5%

สวนที่ 1

1.5%

สวนที่ 2

ผลตอบแทนจาก

สัญญาออปชั่น (%)

การเปลี่ยนแปลง

ของดัชนี SET50 (%)

กรณีที่ 4 กรณีที่ 3 กรณีที่ 1 และ 2

0%

2% (ผลตอบแทนชดเชย)

12%

5.4%

สวนท่ี 1: กองทุนจะลงทุนในตราสารหน้ีและ/หรือเงินฝากท้ังในและ/หรือตางประเทศ ท่ีมีอันดับความนาเช�อถืออยูในอันดับท่ีสามารถลงทุนได (Investment

Grade) ประมาณ 98.5% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยมีเปาหมายเพ�อใหเงินลงทุนเติบโตเปน 100% ของเงินลงทุนทั้งหมด

• บริษัทจัดการจะใชดุลยพินิจในการเปล่ียนแปลงทรัพยสินท่ีลงทุนหรือสัดสวนการลงทุนไดตอเม�อเปนการดำเนินการภายใตสถานการณท่ีจำเปนและสมควร

เพ�อรักษาผลประโยชนของผูลงทุนเปนสำคัญ โดยไมทำใหความเสี่ยงของทรัพยสินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสำคัญ โดยบริษัทอาจพิจารณาลงทุน

ในตราสารหนี้อ�นแทน และ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไวขางตน ซึ่งตราสารดังกลาวจะอยูภายใตกรอบการลงทุนของ บลจ.กสิกรไทย จำกัด โดย

ประมาณการอัตราผลตอบแทนของตราสารท่ีลงทุนอาจมีการเปล่ียนแปลงได ท้ังน้ี การเปล่ียนแปลงดังกลาวอาจทำใหผูถือหนวยลงทุนไมไดรับผลตอบแทน

ตามอัตราที่ประมาณการไว

• สถาบันการจัดอันดับความนาเช�อถือท่ีแสดงขางตน เปนเพียงหน่ึงในสถาบันการจัดอันดับความนาเช�อถือท่ีบริษัทจัดการจะใชประกอบการพิจารณาลงทุน
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• การพิจารณาวาเขาเง�อนไขการไดรับผลตอบแทนตามกรณีใด กองทุนจะพิจารณาคาการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอางอิงทุกสิ้นวันทำการ

• อายุสัญญาออปชั่น คือ วันเริ่มตนสัญญาออปชั่น ถึงวันพิจารณาระดับดัชนีอางอิง

ไดรับเงินตนคืน 100% +

ผลตอบแทนชดเชยจากสัญญาออปชั่น 2%

ไดรับเงินตนคืน 100% +

ผลตอบแทนชดเชยจากสัญญาออปชั่น 2%

ไดรับเงินตนคืน 100% + ผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่น

(ผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่น

= PR x คาการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอางอิง  x เงินตน )

ไดรับเงินตนคืน 100%

(ไมไดรับผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่น)

คาการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอางอิง ณ วันทำการใดวันทำการหนึ่ง

ที่อยูในชวงระหวางอายุสัญญาออปชั่น (กอนวันพิจารณาดัชนีอางอิง) 

> 12% ของระดับดัชนีอางอิง ณ วันเริ่มตนสัญญา

คาการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอางอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอางอิง

> 12% ของระดับดัชนีอางอิง ณ วันเริ่มตนสัญญา

คาการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอางอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอางอิง 

> 0% แตไมเกิน 12% ของระดับดัชนีอางอิง ณ วันเริ่มตนสัญญา

คาการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอางอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอางอิง 

≤ 0% ของระดับดัชนีอางอิง ณ วันเริ่มตนสัญญา

เง�อนไข
เงินตนและผลตอบแทนที่กองทุนจะไดรับ 

ณ วันครบอายุโครงการ

กรณีที่ 1

กรณีที่ 2

กรณีที่ 4

กรณีที่ 3

เง�อนไขการจายเงินตนและผลตอบแทนของกองทุน ณ วันครบอายุโครงการ

• วันเริ่มตนสัญญา คือ วันที่กองทุนเริ่มลงทุนในสัญญาออปชั่น

• วันพิจารณาดัชนีอางอิง คือ วันสุดทายที่ประเมินระดับดัชนีอางอิงตามสัญญา หากตรงกับวันหยุดจะใชวันทำการถัดไปแทน

• คาการเปล่ียนแปลงของดัชนีอางอิง = (ระดับของดัชนีอางอิง ณ วันทำการใดหรือวันพิจารณาดัชนีอางอิง / ระดับของดัชนีอางอิง ณ วันเร่ิมตนสัญญา) - 1

หมายเหตุ: อัตราสวนรวม (Participation Rate) ของดัชนีอางอิงอาจมีการเปล่ียนแปลงได หากสภาวะตลาดมีการเปล่ียนแปลงหรือเปนไปตามดุลยพินิจของผูจัดการ

กองทุน แตจะไมต่ำกวา 45% และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนผูออกสัญญาออปชั่น โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบภายใน 15 วันนับ

ตั้งแตวันถัดจากวันที่จดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม

ดัชนีอางอิง

สกุลเงิน

ดัชนี SET50 (SET50 Index)

สกุลเงินบาท (THB)

อายุตราสาร

อัตราสวนรวม (Participation Rate : PR)

1 ป

45%

อัตราผลตอบแทนชดเชย (Rebate Rate)

ผูออกสัญญาออปชั่น

2% เม�อคาการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอางอิง ณ วันทำการใด ตั้งแตวันทำการ

ถัดจากวันเริ่มตนสัญญา ถึงวันพิจารณาดัชนีอางอิงมากกวา 12%

บริษัทหลักทรัพย ภัทร จำกัด (มหาชน) และ/หรือผูออกสัญญาออปชั่นอ�นใดที่

บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดของสัญญาออปชั่นที่กองทุนลงทุน

สวนท่ี 2: เงินลงทุนท่ีเหลือประมาณ 1.5% จะลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives) ประเภทสัญญาออปช่ัน (Options) ท่ีมีการจายผลตอบแทน

อางอิงกับระดับของดัชนีอางอิง (Index level) คือ ดัชนี SET50 โดยมีขนาดมูลคาสัญญาออปชั่นประมาณ 100% ของจำนวนเงินที่ ไดรับจากการเสนอ

ขายหนวยลงทุน
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ตัวอยางการคำนวณผลตอบแทน

ตัวอยางรูปแบบการจายเงินตนและผลตอบแทน ในแตละกรณี

สมมติฐาน: เงินลงทุน 1,000,000 บาท แบงเงินลงทุนออกเปน 2 สวน

**กองทุนอาจไมไดรับเงินตนและผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว หากผูออกตราสารหรือธนาคารที่กองทุนลงทุนไมสามารถชำระคืนเงินตน ดอกเบี้ย รวมทั้งผล

ตอบแทนอ�นใดตามที่ตกลงกันไวได

*** คาใชจายของกองทุน (รวมคาธรรมเนียมการจัดการแลว) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไมเกินจากอัตราสูงสุดที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวน

สวนที่ 1: ตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากทั้งในและ/หรือตางประเทศ**

หัก คาใชจายโดยประมาณ***

เงินตนและผลตอบแทนจากการลงทุนในสวนที่ 1 

หลังจากหักคาใชจายของกองทุนโดยประมาณ

สวนที่ 2: สัญญาออปชั่น**

98.5%

1.5%

100.22%

0.22%

100.00%

ประเภทหลักทรัพย/ทรัพยสิน

ประมาณ 1.75%

ตัวอยางผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่น ตามรูปดานลาง

สัดสวน

การลงทุน

โดยประมาณ

เงินตนและผลตอบแทน

ที่คาดวาจะไดรับ

(ตอป)

อัตราผลตอบแทน 

ณ วันครบอายุกองทุน 

(ประมาณ 1 ป)

สมมติฐาน: ระดับของดัชนี SET50 ณ วันเริ่มตนสัญญาอยูที่ 1,000

เงินตนและผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับเม�อครบกำหนดอายุโครงการในแตละกรณี

หมายเหตุ: ตัวเลขเงินตนและผลตอบแทนเปนเพียงตัวอยางการคำนวณเพ�อประกอบการอธิบายเทานั้น มิไดเปนการรับประกันวาผูลงทุนจะไดรับผล

ตอบแทนตามที่แสดงไว

เงินตน

+

ผลตอบแทนชดเชย 2%

= 1,000,000 + (2% x 1,000,000)

= 1,000,000 + 20,000

= 1,020,000 บาท

เงินตน

+

ผลตอบแทนชดเชย 2%

= 1,000,000 + (2% x 1,000,000)

= 1,000,000 + 20,000

= 1,020,000 บาท

เงินตน

+

ผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่น 

( PR x คาการเปล่ียนแปลงของดัชนีอางอิง x เงินตน)

= 1,000,000 + {45% x ([1,100/1,000] - 1) 

x 1,000,000 } 

= 1,000,000 + 45,000

= 1,045,000 บาท

เงินตน

+

ไมไดรับผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่น

= 1,000,000 + 0

= 1,000,000 บาท

กรณีที่ 1: ระดับดัชนีอางอิง ณ วันทำการใด 

(กอนวันพิจารณาดัชนีอางอิง) มากกวา 12%

จากระดับดัชนีอางอิง ณ วันเริ่มตนสัญญา

ระดับดัชนี SET50

(ดัชนีอางอิง)

1,120

1,000

900

วันเริ่มตนสัญญา วันพิจารณาดัชนีอางอิง

1,250

กรณีที่ 2: ระดับดัชนีอางอิง

ณ วันพิจารณามากกวา 12%

จากระดับดัชนีอางอิง ณ วันเริ่มตนสัญญา

ระดับดัชนี SET50

(ดัชนีอางอิง)
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1,000

900

วันเริ่มตนสัญญา วันพิจารณาดัชนีอางอิง

1,100

กรณีที่ 3: ระดับดัชนีอางอิง

ณ วันพิจารณามากกวา 0% แตไมเกิน 12%

 จากระดับดัชนีอางอิง ณ วันเริ่มตนสัญญา

1,120

900

ระดับดัชนี SET50

(ดัชนีอางอิง)
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วันเริ่มตนสัญญา วันพิจารณาดัชนีอางอิง

900

กรณีที่ 4: ระดับดัชนีอางอิง

ณ วันพิจารณานอยกวาหรือเทากับ

ระดับดัชนีอางอิง ณ วันเริ่มตนสัญญา

Knock-out Event คือ เหตุการณที่คาการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอางอิง ณ วันทำการใดที่อยูในชวงระหวางอายุสัญญาออปชั่น (กอนวันพิจารณาดัชนีอางอิง) > 12% 

ของระดับดัชนีอางอิง ณ วันเริ่มตนสัญญา

(ภายใตสมมติฐานที่ตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากทั้งในและ/หรือตางประเทศไมมีการผิดนัดชำระ)

ระดับดัชนี SET50

(ดัชนีอางอิง)

1,120

1,000

900

วันเริ่มตนสัญญา วันพิจารณาดัชนีอางอิง

Knock-out Event

• สวนที่ 1: ประมาณ 985,000 บาท ลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากทั้งในและ/หรือตางประเทศ ที่มีอันดับความนาเช�อถืออยูในอันดับที่สามารถ

ลงทุนได (Investment Grade) โดยมีเปาหมายเพ�อใหเงินลงทุนเติบโตเปน 1,000,000 บาท

• สวนที่ 2: ประมาณ 15,000 บาท ลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) ประเภทสัญญาออปชั่น (Options) ที่มีการจายผลตอบแทน

อางอิงกับระดับของดัชนีอางอิง (Index level) คือ ดัชนี SET50

กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 กรณีที่ 3 กรณีที่ 4
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ทำไมตลาดหุนไทยจึงนาสนใจ

ระดับดัชนี SET50 ยอนหลัง 10 ป (ตุลาคม 2552 - กันยายน 2562)

ดัชนี SET50

ตั้งแตตนป

4.34%

1 เดือน

-0.56%

3 เดือน

-5.26%

6 เดือน

-0.06%

1 ป

-5.91%

3 ป

4.90%

5 ป

0.62%

10 ป

7.86%

ผลตอบแทนสะสม ผลตอบแทนเฉลี่ยตอป

ผลการดำเนินงานยอนหลังของดัชนี SET50 ณ กันยายน 2562

หมายเหตุ: (1) ขอมูลจาก Monthly Report ของดัชนี SET50 เดือนกันยายน 2562 จัดทำโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

             (2) ผลการดำเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ขอมูลสำคัญเกี่ยวกับดัชนี SET50 ที่สัญญาออปชั่นใชอางอิง

ปจจัยสนับสนุนการลงทุน

ธนาคารกลางของประเทศแกนหลักดำเนินนโยบายผอนคลายทางการเงิน ทำใหมีเงินทุนไหลเขาลงทุนในตลาดหุน 

การเมืองของไทยที่ดีขึ้น ดวยการผลักดันนโยบายดานการคลังรวมไปถึงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสาธารณะอยางตอเน�อง

อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยที่ยังอยูในระดับต่ำ สภาพคลองภายในประเทศสูง ชวยหนุนบรรยากาศการลงทุนของภาคเอกชน

สถาบันจัดอันดับความนาเช�อถือตางๆ ปรับมุมมองเครดิตเปนเชิงบวก และอาจปรับอันดับความนาเช�อถือของไทยขึ้น

การกลับมาของจำนวนนักทองเท่ียวตางชาติ อาทิ นักทองเท่ียวจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ญ่ีปุน อินเดีย ไตหวัน และอินโดนีเซีย

• ดัชนี SET50 เปนดัชนีราคาหุนที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจัดทำขึ้นเพ�อใชแสดงระดับและความเคล�อนไหวของราคาหุนสามัญ 50 ตัวที่มีมูลคา

 ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูง การซื้อขายมีสภาพคลองสูงอยางสม่ำเสมอ และมีสัดสวนผูถือหุนรายยอยผานเกณฑที่กำหนด 

• ดัชนี SET50 เปนดัชนีประเภท Composite Index คำนวณแบบถวงน้ำหนักดวยมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด (Market Capitalization Weight) 

 โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดกำหนดใหมีการพิจารณาปรับรายการหลักทรัพยที่ใชในการคำนวณดัชนีทุกๆ 6 เดือน เพ�อความเหมาะสมและ

 สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นกับภาวะการณในตลาดหลักทรัพย

• ดัชนี SET50 จัดทำโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งไมไดมีความเกี่ยวของและทำหนาที่อิสระจากบริษัทจัดการ ผูถือหนวยลงทุนสามารถศึกษา

 ขอมูลดัชนี SET50 เพิ่มเติมไดที่ www.set.or.th

ที่มา: Morningstar ณ 30 กันยายน 2562
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คำเตือนสำคัญ

• กองทุนนี้เปนกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซอน เน�องจากมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาที่เปนการลงทุนแบบซับซอน และมีหลักเกณฑ

การจายผลตอบแทนแบบซับซอน จึงมีความแตกตางจากกองทุนรวมท่ัวไป ผูลงทุนควรศึกษาใหเขาใจกอนลงทุน หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมจากคนขาย

ท้ังน้ี ผูลงทุนควรจัดสรรเงินลงทุนในสินทรัพยอ�นเพ�อเปนการกระจายความเส่ียงใหเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ผูลงทุนยอมรับได

• กองทุนมีการลงทุนในสัญญาออปชั่น (Options) ที่มีการจายผลตอบแทนอางอิงกับดัชนี SET50 และเง�อนไขที่กำหนด สงผลใหอัตราผลตอบแทนของ

กองทุนอาจไมเทากับอัตราการเปล่ียนแปลงของดัชนี SET50 ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลของดัชนี SET50 และเง�อนไขการจายผลตอบแทนกอนตัดสินใจลงทุน

• อัตราสวนรวม (Participation Rate) ของดัชนีอางอิงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปนไปตามดุลยพินิจของ

ผูจัดการกองทุน แตจะไมต่ำกวา 45% โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่จดทะเบียนกองทรัพยสิน

เปนกองทุนรวม

• กองทุนมีการลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพ�อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน (Efficient Portfolio Management) ทำใหกองทุนมีความเส่ียงมากกวา

กองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง เน�องจากใชเงินลงทุนในจำนวนที่นอยกวา จึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกวาการลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง

• กองทุนอาจไมไดรับเงินตนและผลตอบแทนตามท่ีคาดหมายไว หากผูออกตราสารหรือธนาคารท่ีกองทุนลงทุนไมสามารถชำระคืนเงินตน ดอกเบ้ีย รวมท้ัง

ผลตอบแทนอ�นใดตามที่ตกลงกับไวได ซึ่งอาจสงผลกระทบตอผลตอบแทนที่ผูลงทุนจะไดรับ

• กองทุนอาจลงทุนกระจุกตัวในประเทศกาตาร และสาธารณรัฐประชาชนจีน ผูลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอรตการลงทุน

โดยรวมของตนเองดวย

ปจจัยเสี่ยงที่ตองติดตาม

เศรษฐกิจโลกสงสัญญาณชะลอตัว

จับตามาตรการกระตุนเศรษฐกิจจากประเทศแกนหลัก ทั้งสหรัฐฯ ยุโรป และสาธารณรัฐประชาชนจีน

ผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการคาของประเทศสหรัฐฯ ตอประเทศคูคา

จากภาษีการคาที่เพิ่มไปแลวกอนหนานี้ จึงยังตองติดตามผลกระทบตอเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจจีนตอไป

ปจจัยทางการเมืองในภูมิภาคตางๆ 

ประเด็นความขัดแยงและความไมแนนอนจากปจจัยทางการเมือง อาทิ ฮองกง ซีเรีย อิหราน และ Brexit

ที่มา: บลจ.กสิกรไทย ณ 22 ตุลาคม 2562


