ขข อมมล ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2563

หนนงสสอชชชช วนสส วนสรร ปขข อมมลสสสคนญ
บรปษนทหลนกทรน พยย จนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด
กสรเขข สรส วมตส อตข สนทรจรปต : ไดข รนบกสรรน บรอง CAC

กองทรนเปป ดเค สตรสทชจคป เทรดดปงช หรขนทรน
K Strategic Trading Equity Fund
K-STEQ
• กองทรนรวมตรสสสรทรน
• ไมส มชกสรลงทรนในตส สงประเทศ

กองทรนนชลช งทรนกระจรกตนวในผมขออก จจงมชควสมเสชสยงทชสผข มลงทรนอสจสมญเสชยเงปนลงทรนจสสนวนมสก
ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
สนดสส วนของประเภททรน พยย สปนทชสลงทรน
คส สธรรมเนชยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขข อมมลอสสนๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมส ใชส กสรฝสกเงปน
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ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
• กองททนรวมหทขนทททลงททนหทขนพพ พนฐานดท พรข อมจวบจวงหวะธทมการลงททนและระดวบการถพอเงงนสดใหข สอดคลข องกวบสภาวะ
ตลาดนว พนๆ เพพทอเพงทมโอกาสในการททากทาไร โดยมทการกระจายการลงททนไปในหทขนขนาดกลางและเลลกเพพทอเพงทมผลตอบ
แทน
• กองททนอาจลงททนในสวญญาซพ พอขายลลวงหนข าเพพทอการเพงทมประสงทธงภาพการบรง หารการลงททน (Efficient Portfolio
Management)
กลยรทธย ในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
มทงล หววงใหข ผลประกอบการสมงกวลาดวชนทชท พววด (Active management strategy)
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
• ผมขลงททนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหทขนทททกองททนรวมไปลงททน ซซงท อาจจะปรวบตววเพงทมสมงขซ พนหรพ อลดลงจนตททา
กวลามมลคลาทททลงททนและททาใหข ขาดททนไดข
• ผมขลงททนทททสามารถลงททนในระยะยาวตวงแตล
พ 5 ปท ขซ พนไป
กองทรนรวมนชไช มส เหมสะกนบใคร
ผมขลงททนทททเนข นการไดข รวบผลตอบแทนในจทานวนเงงนทททแนลนอน หรพ อรวกษาเงงนตข นใหข อยมคล รบ
ทสสอยส สงไรหสกยนงไมส เขข สใจนโยบสย และควสมเสชสยงของกองทรนนช ช
- อส สนหนวงสพอชท พชวนฉบวบเตลม หรพ อสอบถสมผมขสนวบสนทนการขายและบรง ษวทจวดการ
- อยส สลงทรนหากไมลเขข าใจลวกษณะและความเสททยงของกองททนรวมนท พดทพอ
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ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทชสสสส คนญ
• กองททนอาจลงททนในสวญญาซพ พอขายลลวงหนข าเพพทอการเพงทมประสงทธงภาพการบรง หารการลงททน ททาใหข กองททนนท พมทความเสททยงมากกวลา
กองททนรวมทททลงททนในหลวกทรวพยยอขางองงโดยตรง เนพทองจากใชข เงงนลงททนในจทานวนทททนขอยกวลาจซงมทกทาไร/ขาดททนสมงกวลาการลงททนใน
หลวกทรวพยยอขางองงโดยตรง
• ในกรณทททมทแนวโนข มวลาจะมทการขายคพนหนลวยลงททนเกงนกวลา 2 ใน 3 ของจทานวนหนลวยลงททนทททจทาหนลายไดข แลข วทวงหมด
พ
บรง ษวทจวดการ
อาจใชข ดลท ยพงนงจในการเลงกกองททนรวม และอาจยกเลงกคทาสวงท ซพ พอขายหนลวยลงททนทททไดข รวบไวข แลข วหรพ อหยทดรวบคทาสวงท ดวงกลลาวไดข

แผนภสพแสดงตสสแหนส งควสมเสชสยงของกองทรนรวม
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ปน จจนยควสมเสชสยงทชสสสส คนญ
ควสมเสชสยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรน พยย (market risk)
ความผวนผวนของ
ผลการดทาเนงนงาน (SD)

ตททา

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

ตททา

กลทมล หทขนทททเนข นลงททน

> 25%
สมง

general

large cap

mid/small

sector

ควสมเสชสยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกรสยใดรสยหนจสง (High Issuer Concentration Risk)
การลงททนกระจทกตววในผมขออกตราสารรายใดรายหนซงท มากกวลา 10% ของ NAV รวมกวน
ตททา

การกระจทกตววลงททนใน
ผมขออกตราสารรวม

สมง

< 10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชสยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนจสง (High Sector Concentration
Risk)
การลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรมใดอทตสาหกรรมหนซงท มากกวลา 20% ของ NAV รวมกวน
ตททา

การลงททนกระจทกตววใน
< 20%
20% - 50%
50% - 80%
> 80%
หมวดอทตสาหกรรมรวม
หมายเหตท: กองททนรวมมทการลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรม พลวงงานและสาธารณมปโภค

สมง

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปสมเตปมไดข ทส ช www.kasikornasset.com
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สนดสส วนของประเภททรน พยย สปนทชสลงทรน
กลทมล หลวกทรวพยยอพทน ๆ :
36.68%

อพทน ๆ : -1.94%
สพทอและสงทงพงมพย : 6.31%
ปง โตรเคมทและเคมทภณ
ว ฑย :
7.46%

กลรสมอรตสสหกรรม (Sector) ทชสมชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
พลวงงานและสาธารณมปโภค
ธนาคาร
อาหารและเครพท องดพทม
ปง โตรเคมทและเคมทภณ
ว ฑย
สพทอและสงงท พงมพย
กลทมล หลวกทรวพยยอพทน ๆ

(% NAV)
เงงนฝาก
หรพ อตราสารเททยบเทลาเงงนฝาก
: 7.33%
พลวงงานและสาธารณมปโภค
: 23.77%

ธนาคาร : 10.93%
อาหารและเครพท องดพทม :
9.46%

(% NAV)
23.77%
10.93%
9.46%
7.46%
6.31%
36.68%

หมายเหตท : เปล นขข อมมล ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2563 ทวงนท
พ พ คทณสามารถดมขขอมมลทททเปล นปว จจทบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com

หลนกทรน พยย หรส อตรสสสรทรนทชสมชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
บมจ.ปตท. (PTT)
บมจ.ทลาอากาศยานไทย (AOT)
บมจ. พททททท โกลบอล เคมงคอล (PTTGC)
บมจ.ไมเนอรย องนเตอรย เนชวนท แนล (MINT)
บมจ.ธนาคารกสงกรไทย (KBANK)

(% NAV)
10.14%
5.85%
4.46%
4.15%
4.08%

หมายเหตท : เปล นขข อมมล ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2563 ทวงนท
พ พ คทณสามารถดมขขอมมลทททเปล นปว จจทบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com
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คส สธรรมเนชยม
* คลาธรรมเนทยมมทผลกระทบตลอผลตอบแทนทททคณ
ท จะไดข รวบ ดวงนวพน คทณควรพงจารณาการเรท ยกเกลบคลาธรรมเนทยมดวงกลลาวกลอนการลงททน *

คส สธรรมเนชยมทชสเรช ยกเกปบจรป ง % ตส อปช ของ NAV

คส สธรรมเนชยมทชสเรช ยกเกปบจสกกองทรนรวม (% ตส อปช ของ NAV)
คส สธรรมเนชยมทชสเรช ยกเกปบจสกกองทรน
สมงสทดไมลเกงน 3.3705

3.50
3.00
2.50
2.00

เกลบจรงง 2.2075

เกลบจรงง 2.0063 สมงสทดไมลเกงน 2.0063

1.50

สมงสทดไมลเกงน 1.0700

1.00
0.50
0.00

เกลบจรงง 0.0428

การจวดการ

สมงสทดไมลเกงน 0.1605 เกลบจรงง 0.1284 สมงสทดไมลเกงน 0.1284
เกลบจรงง 0.0300

ผมขดแม ลผลประโยชนย

นายทะเบทยน

คลาใชข จลายอพทนๆ

รวมคลาใชข จลาย

หมายเหตท : คลาใชข จาล ยอพทนๆ เปล นขข อมมลของรอบปท บวญชทลาล สทดของกองททน
คลาธรรมเนทยมดวงกลลาวรวมภาษทมลม คลาเพงทม ภาษทธรท กงจเฉพาะหรพ อภาษทอพทนใดแลข ว

คส สธรรมเนชยมทชสเรช ยกเกปบจสกผมขถสอหนส วย (% ของมมลคส สซสอช ขสย)
รสยกสร
คลาธรรมเนทยมการขายหนลวยลงททน (Front-end Fee)
คลาธรรมเนทยมการรวบซพ พอคพนหนลวยลงททน (Back-end Fee)

สมงสรดไมส เกปน
2.00%

เกปบจรปง
1.00%

1.00%

ยกเวข น

คลาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนลวยลงททนเขข า (Switching-in fee)

ดมหมายเหตทเพงทมเตงม

คลาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนลวยลงททนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตทเพงทมเตงม

คลาธรรมเนทยมการโอนหนลวยลงททน
คลาธรรมเนทยมอพทนๆ

ตามทททนายทะเบทยนเรท ยกเกลบ
ตามทททจาล ยจรง ง

หมายเหตท : คลาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
อวตราเทลากวบคลาธรรมเนทยมการรวบซพ พอคพนหนลวยลงททนของกองททนตข นทางหรพ อคลาธรรมเนทยมการขายหนลวยลงททนของกองททนปลายทางแลข วแตลอตว ราใดจะสมงกวลา
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดทาเนงนการในอดทต มงไดข เปลนสงงท ยพนยวนถซงผลการดทาเนงนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ ดนชนชผลตอบแทนรวมตลสดหลนกทรน พยย แหส งประเทศไทย (SET TRI)
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงตสมปช ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
50.00%

40.53%
35.09%

40.00%
30.00%
20.00%

% ตส อปช

23.85%
20.56%
17.60%
17.30%

20.45%19.12%

10.00%

5.71% 4.27%

3.69%

0.00%
-4.43% -3.63%

-10.00% -4.57%
-20.00%

2554

2555

2556

-5.73%
-11.23%
2557

2558

กองททน

-3.67% -5.23%

-9.89% -8.08%
2559

2560

2561

2562

2563

ดวชนทชท พววดของกองททน

หมายเหตท : ในปท ทททกองททนจวดตวงพ กราฟจะแสดงผลการดทาเนงนงานตวงแตล
พ วนว จวดตวงกองทท
พ
นจนถซงววนททาการสทดทข ายของปท ปฏงทงนนวพน

3. กองทรนนชเช คยมชผลขสดทรนสมงสรดในชส วงเวลส 5 ปช คสอ -38.76%

* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมส ครบ 5 ปช จะแสดงคส สทชสเกปดขจนช นนบตนงช แตส จนดตนงช กองทรน

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 16.93% ตส อปช
* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมส ครบ 5 ปช จะแสดงคส สทชสเกปดขจนช นนบตนงช แตส จนดตนงช กองทรน

5. ควสมผนนผวนของสส วนตส สงผลกสรดสสเนปนงสนและดนชนชชชวนด (Tracking Error : TE) คสอ N/A
6. ประเภทกองทรนรวมเพสสอใชข เปรช ยบเทชยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จรดขสย คสอ Equity General
YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปช *

3 ปช *

5 ปช *

(%)
10 ปช * ตนงช แตส จนดตนงช *

-3.67
-5.23
29.26
29.92

18.47
17.37
25.25
22.99

10.03
9.13
20.85
19.12

-3.67
-5.23
29.26
29.92

-2.81
-3.15
19.19
19.34

5.40
5.70
16.93
16.53

6.17
6.95
17.87
16.83

7. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงแบบปน กหมรด ณ วนนทชส 30 ธนนวสคม 2563
K-STEQ
ตววชท พววด
ความผวนผวนของกองททน *
ความผวนผวนของตววชท พววด *

5.12
N/A**
24.02
N/A**

หมายเหตท : * รข อยละตลอปท
** ผลตอบแทนของตววชท พววดในชลวงเวลาตวงแตล
พ จดว ตวงกองทท
พ
นแสดงคลา N/A เนพทองจากไมลมทขขอมมลตววชท พววดทททเปล นดวชนทผลตอบแทนรวม
(Total Return Index) ในชลวงระยะเวลาดวงกลลาว
วงธทการคทานวณผลการดทาเนงนงานของกองททนรวมเปล นไปตามมาตรฐานการววดผลการดทาเนงนงานของกองททนรวม
ของสมาคมบรง ษวทจวดการลงททน คทณสามารถดมขขอมมลทททเปล นปว จจทบนว ไดข ทท www.kasikornasset.com
K-STEQ
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ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงของกลรสม Equity General ณ วนนทชส 30 ธนนวสคม 2563
หมสยถจง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-STEQ
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช

10 ปช

เปอรย เซลนตยไทลยทท 5

18.01

13.88

0.53

-1.90

5.75

7.36

เปอรย เซลนตยไทลยทท 25

14.70

8.31

-6.71

-4.87

3.71

5.81

เปอรย เซลนตยไทลยทท 50

12.29

3.64

-10.27

-6.83

2.29

4.88

เปอรย เซลนตยไทลยทท 75

10.34

1.61

-13.57

-8.06

0.91

3.62

เปอรย เซลนตยไทลยทท 95

5.61

-0.71

-17.41

-11.96

-1.18

2.08

Peer Percentile

ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (%)
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช

5 ปช

10 ปช

เปอรย เซลนตยไทลยทท 5

16.76

14.65

22.09

14.41

12.96

12.48

เปอรย เซลนตยไทลยทท 25

19.60

17.64

26.91

18.25

15.35

16.06

เปอรย เซลนตยไทลยทท 50

22.10

19.01

28.41

19.78

16.54

16.50

เปอรย เซลนตยไทลยทท 75

23.30

20.13

29.99

20.79

17.60

17.10

เปอรย เซลนตยไทลยทท 95

25.83

21.89

33.79

22.84

18.62

18.15

K-STEQ
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ขข อมมลอสสนๆ
นโยบสยกสรจส สยเงปนปน นผล

ไมลจาล ยเงงนปว นผล

ผมขดมแลผลประโยชนย

บมจ. ธนาคารกรทงเทพ

วนนทชสจดทะเบชยน
อสยรโครงกสร
จสสนวนเงปนทรนโครงกสร

20 ธวนวาคม 2537

ขนสดกองทรน
มมลคส สหนส วยลงทรน (NAV)
ซสททอกช ววและขสยคส
นหนส8.30
วยลงทร
น น.
นททาการ เวลา
น. - 15.30

636.04 ลข านบาท
36.7079 บาท/หนลวย

500 บาท
500 บาท
ททกววนททาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

500
มมลคลบาท
าขวนตท
พ ทาของการซพ พอครวงพ แรก
มม500
ลคลาบาท
ขวนตท
พ ทาของการซพ พอครวงพ ถวดไป
ททาการ เวลา
ววททนกททววานการขายคพ
น 8.30 น. - 15.30 น.
มมลคลาขวนตท
พ ทาของการขายคพน
ยอดคงเหลพอขวนตท
พ ทา

ไมลกทาหนด
5,000 ลข านบาท

าการพอเวลา 8.30 น. - 15.30 น. ททกววนททาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
ววททนกววททนาททการซพ
500 บาท
500 บาท
ททกววนททาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

500 บาท
500 บาท

ระยะเวลาการรวบเงงนคลาขายคพน

T+3 คพอ 3 ววนททาการหลวงจากววนททารายการขายคพน
(ประกาศ NAV T+1)
คทณสามารถตรวจสอบมมลคลาทรวพยยสนง รายววนไดข ทท : www.kasikornasset.com

รสยชสสอผมขจนดกสรกองทรน
อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

K-STEQ

คทณกอบพร กทลสทรกงจ (ผมขจดว การกองททนตราสารททน), เรงท มบรง หาร 30 กวนยายน 2559

ยข อนหลวง 1 ปท เทลากวบ 274.55%
(กรณทกองททนจวดตว พงไมลถงซ 1 ปท จะแสดงคลาตวงแตล
พ จดว ตวงกองทท
พ
น)
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ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรส อรน บซสอช คสน

K-STEQ

ธนาคารกสงกรไทย จทากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทงสโกข จทากวด (มหาชน)
ธนาคารแลนดย แอนดย เฮข าสย จทากวด (มหาชน)
ธนาคารออมสงน
ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จทากวด (มหาชน)
บรง ษวท เมพองไทยประกวนชทวงต จทากวด (มหาชน)
บรง ษวท หลวกทรวพยยนายหนข าซพ พอขายหนลวยลงททน ฟงนโนมทนา จทากวด
บรง ษวท หลวกทรวพยยนายหนข าซพ พอขายหนลวยลงททน โรโบเวลธย จทากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย กรทงไทย ซทมงโกข จทากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย กรทงศรท จทากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย กสงกรไทย จทากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย เกทยรตงนาคงนภวทร จทากวด(มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย โกลเบลลก จทากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย ควนทรทท กรทรป จทากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย เคจทไอ (ประเทศไทย) จทากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย เคททบทเอสทท จทากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย ซทจทเอส-ซทไอเอลมบท (ประเทศไทย) จทากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย ดทบทเอส วงคเคอรย ส (ประเทศไทย) จทากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย ทรท นทตท พ จทากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย ทงสโกข จทากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย ไทยพาณงชยย จทากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย ธนชาต จทากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย โนมมระ พวฒนสงน จทากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย บววหลวง จทากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย ฟงนวนซลา จทากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย ฟงนวนเซทย ไซรวส จทากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย ฟงลลงป (ประเทศไทย) จทากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย เมยยแบงกย กงมเอลง (ประเทศไทย) จทากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย เมอรย ชนวท พารย ทเนอรย จทากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย ยมโอบท เคยยเฮทยน (ประเทศไทย) จทากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย แลนดย แอนดย เฮาสย จทากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย หยวนตข า (ประเทศไทย) จทากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย อารย เอชบท (ประเทศไทย) จทากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย เอเซทย พลวส จทากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย เออทซท จทากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย ไอ วท โกลบอล จทากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย ไอรลา จทากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททน เมอรย ชนวท พารย ทเนอรย จทากวด
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บรง ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททน เอเชทย เวลทย จทากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยยนายหนข าซพ พอขายหนลวยลงททน เวลลธย เมจงก จทากวด
ตปดตส อสอบถสม / รน บหนนงสสอชชชช วน /
รข องเรชยน

บรง ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททนกสงกรไทย จทากวด
ทททอยมล : 400/22 อาคารธนาคารกสงกรไทย ชวพน 6 และ 12 ถนนพหลโยธงน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรทงเทพฯ 10400
โทรศวพทย : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธรรกรรมทชสอสจกส อใหข เกปด
ควสมขนดแยข งทสงผลประโยชนย

คทณสามารถตรวจสอบธทรกรรมทททอาจกลอใหข เกงดความขวดแยข งทางผลประโยชนยไดข ทท
www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมส ขสยหนส วยลงทรน

กองททนสงวนสงทธงททจะไมลเสนอขายหนลวยลงททนของกองททนกวบหรพ อเพพทอประโยชนยของประเทศ
สหรวฐอเมรง กา พลเมพองสหรวฐอเมรง กา หรพ อผมขททมทถงทนฐานอยมใล นสหรวฐอเมรง กา หรพ อบทคคลซซงท
โดยปกตงมทถงทนทททอยมใล นสหรวฐอเมรง กา รวมถซงกองทรวพยยสนง ของบทคคลดวงกลลาวและบรง ษวทหรพ อ
หข างหทขนสลวนซซงท จวดใหข มทขซ พนและดทาเนงนกงจกรรมในสหรวฐอเมรง กา

- การลงททนในหนลวยลงททนไมลใชลการฝากเงงน รวมทวงไมล
พ ไดข อยมภล ายใตข ความคทขมครองของสถาบวนคทขมครองเงงนฝาก จซงมทความเสททยงจากการลงททน
ซซงท ผมขลงททนอาจไมลไดข รวบเงงนลงททนคพนเตลมจทานวน
- ไดข รวบอนทมตว งจดว ตวงพ และอยมภล ายใตข การกทากวบดมแลของสทานวกงาน ก.ล.ต
- การพงจารณารลางหนวงสพอชท พชวนในการเสนอขายหนลวยลงททนของกองททนรวมนท พมงไดข เปลนการแสดงวลาสทานวกงาน ก.ล.ต. ไดข รวบรองถซง
ความถมกตข องของขข อมมลในหนวงสพอชท พชวนของกองททนรวม หรพ อ ไดข ประกวนราคาหรพ อผลตอบแทนของหนลวยลงททนทททเสนอขายนวพน
ทวงนท
พ พ บรง ษวทจวดการกองททนรวม ไดข สอบทานขข อมมลในหนวงสพอชท พชวนสลวนสรทปขข อมมลสทาควญ ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2563
แลข วดข วยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผงดชอบในการดทาเนงนการของกองททนรวมและขอรวบรองวลาขข อมมลดวงกลลาวถมกตข อง ไมลเปลนเทลจ
และไมลททาใหข ผข อม พทนสทาควญผงด

K-STEQ
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คสสอธปบสยเพปสมเตปม

- ควสมเสชสยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถซง การพงจารณาจากอวนดวบความนลาเชพทอถพอของตราสารทททลง
ททน (credit rating) ซซงท เปลนขข อมมลบอกระดวบความสามารถในการชทาระหนท พ โดยพงจารณาจากผลการดทาเนงนงานทททผาล นมาและฐานะการเงงน
ของผมขออกตราสาร credit rating ของหทขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยลอ ดวงตลอไปนท พ
ระดนบ
กสรลงทรน

ระดวบททท
นลาลงททน

ระดวบทททตทากวลา
นลาลงททน

TRIS

Fitch

Moody's

S&P

คสสอธปบสย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

AA

AA(tha)

Aa

AA

A

A(tha)

A

A

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ความเสททยงปานกลางทททจะไมลสามารถชทาระหนท พไดข ตามกทาหนด

ตททากวลา
BBB

ตททากวลา
BBB(tha)

ตททากวลา
Baa

ตททากวลา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมลสามารถชทาระหนท พไดข ตามกทาหนด

อวนดวบเครดงตสมงทททสดท มทความเสททยงตททาทททสดท ทททจะไมลสามารถชทาระหนท พ
ไดข ตามกทาหนด
อวนดวบเครดงตรองลงมาและถพอวลามทความเสททยงตททามากทททจะไมลสามารถ
ชทาระหนท พไดข ตามกทาหนด
ความเสททยงตททาทททจะไมลสามารถชทาระหนท พไดข ตามกทาหนด

- ควสมเสชสยงจสกควสมผนนผวนของมมลคส สหนส วยลงทรน (Market Risk)
(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนช ช เกงดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท พยซซงท ขซ พนกวบปว จจวยภายนอก เชลน สภาวะเศรษฐกงจการลงททน
ปว จจวยทางการเมพองทวงในและตล
พ
างประเทศ เปลนตข น โดยราคาตราสารหนท พจะเปลททยนแปลงในทงศทางตรงขข ามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบท พย เชลน หากอวตราดอกเบท พยในตลาดเงงนมทแนวโนข มปรวบตววสมงขซ พน อวตราดอกเบท พยของตราสารหนท พทททออกใหมลกลจะสมงขซ พนดข วย ดวงนวพนราคา
ตราสารหนท พทททออกมากลอนหนข าจะมทการซพ พอขายในระดวบราคาทททตทาลง โดยกองททนรวมทททมทอายทเฉลททยของทรวพยยสนง ทททลงททน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชงญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวลากองททนรวมทททมท portfolio duration ตททากวลา
(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถซง ความเสททยงทททมลม คลาของหลวกทรวพยยททกองททนรวมลงททนจะเปลททยนแปลงเพงทมขซ พนหรพ อลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชลน สภาวะเศรษฐกงจการลงททน ปว จจวยทางการเมพองทวงในและตล
พ
างประเทศ เปลนตข น ซซงท พงจารณาไดข จากคลา standard
deviation (SD) ของกองททนรวม หากกองททนรวมมทคาล SD สมง แสดงวลากองททนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยยสงม
- ควสมเสชสยงจสกกสรเปลชสยนแปลงของอนตรสแลกเปลชสยน (Currency Risk) หมายถซง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตลอมมลคลาของหนลวยลงททน เชลน กองททนรวมลงททนดข วยสกทลเงงนดอลลารย ในชลวงทททเงงนบาทอลอน แตลขายททากทาไรในชลวงทททบาทแขลง กองททนรวม
จะไดข เงงนบาทกลวบมานข อยลง ในทางกลวบกวนหากกองททนรวมลงททนในชลวงทททบาทแขลงและขายททากทาไรในชลวงทททบาทอลอนกลอาจไดข ผลตอบ
แทนมากขซ พนกวลาเดงมดข วยเชลนกวน ดวงนวพน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจซงเปลนเครพท องมพอสทาควญในการบรง หารความเสททยงดวง
กลลาว ซซงท ททาไดข ดงว ตลอไปนท พ
- ปของกนนควสมเสชสยงทนงช หมดหรสอเกสอบทนงช หมด : ผมขลงททนไมลมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปของกนนควสมเสชสยงบสงสส วน โดยตข องระบทสดว สลวนการปของกวนความเสททยงไวข อยลางชวดเจน : ผมขลงททนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปของกนนควสมเสชสยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงททนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนพทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขซ พนอยมกล บว ดทลยพงนงจของผมขจดว การกองททนรวมในการพงจารณาวลาจะปของกวนความเสททยงหรพ อไมล
- ไมส ปของกนนควสมเสชสยงเลย : ผมขลงททนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชสยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสชสยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนจสง (High Issuer Concentration Risk) เกงดจากกองททนลงททน
ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวลา 10% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกงดเหตทการณยททสงล ผลกระทบตลอการดทาเนงนงาน ฐานะทางการเงงน
หรพ อความมวนท คงของผมขออกตราสารรายดวงกลลาว กองททนอาจมทผลการดทาเนงนงานทททผนว ผวนมากกวลากองททนทททกระจายการลงททนใน
หลายผมขออกตราสาร
(2) ควสมเสชสยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนจสง (Sector Concentration Risk) เกงดจากกองททน
ลงททนในบางหมวดอทตสาหกรรมมากกวลา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกงดเหตทการณยททสงล ผลกระทบตลออทตสาหกรรมนวพน กองททนดวง
กลลาวอาจมทผลการดทาเนงนงานทททผนว ผวนมากกวลากองททนทททกระจายการลงททนในหลายหมวดอทตสาหกรรม
(3) ควสมเสชสยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนจสง (Country Concentration Risk) เกงดจากกองททนลงททนใน
ประเทศใดประเทศหนซงท มากกวลา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกงดเหตทการณยททสงล ผลกระทบตลอประเทศดวงกลลาว เชลน การเมพอง
เศรษฐกงจ สวงคม เปลนตข น กองททนดวงกลลาวอาจมทผลการดทาเนงนงานทททผนว ผวนมากกวลา กองททนทททกระจายการลงททนในหลายประเทศ
- อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรง มาณการซพ พอขายทรวพยยสนง ของกองททน
โดยคทานวณจากมมลคลาทททตทากวลาระหวลางผลรวมของมมลคลาการซพ พอทรวพยยสนง กวบผลรวมของมมลคลาการขายทรวพยยสนง ทททกองททนรวมลงททนในรอบ
ระยะเวลาผลานมายข อนหลวง 1 ปท หารดข วยมมลคลาทรวพยยสนง สททธงเฉลททยของกองททนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error คพอ ความผวนผวนของสลวนตลางของผลตอบแทนเฉลททยของกองททนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท พววด ซซงท สะทข อนใหข เหลนถซง
ประสงทธงภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท พววดของกองททนรวมวลามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท พววดมากนข อยเพทยงใด เชลน หากกองททนรวมมทคาล
TE ตททา แสดงวลา อวตราผลตอบแทนของกองททนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท พววดในอวตราทททตทา ดวงนวพน กองททนรวมนท พจซงมทประสงทธงภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอขางองง ในขณะทททกองททนรวมทททมทคาล TE สมง แสดงวลาอวตราผลตอบแทนของกองททนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท พววด
ในอวตราทททสงม ดวงนวพน โอกาสทททผลตอบแทนการลงททนจะเปลนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กลจะลดนข อยลง เปลนตข น
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