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หนนงสสอชชชช วนสสวนสรร ปขขอมมลสสสคนญ
บรปษนทหลนกทรนพยยจนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด
กสรเขขสรสวมตสอตขสนทรจรปต : ไดขรนบกสรรนบรอง CAC

กองทรนเปป ดเค หรนข ยมเอส ดนชนชเออนดชควป 100-A
ชนปดจสสยเงปนปน นผล
K US Equity NDQ 100 Index Fund-A(D)
K-USXNDQ-A(D)

• กองทรนรวมตรสสสรทรน
• กองทรนรวมหนสวยลงทรนประเภท Feeder Fund
• กองทรนรวมทชเท นขนลงทรนแบบมชควสมเสชยท งตสสงประเทศ
ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
ครณตของระวนงอะไรเปอ นพปเศษ?
สนดสสวนของประเภททรนพยยสปนทชลท งทรน
คสสธรรมเนชยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขขอมมลอสนท ๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมสใชสกสรฝสกเงปน
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ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
• กองทถนเนขนลงทถนในหนนวยลงทถนของกองทถน Invesco QQQ Trust, Series 1 (กองทถนหลวก)
• กองทถนปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนไมนนอข ยกวนา 75% ของมมลคนาเงมนลงทถนตนางประเทศ
นโยบายกองทถน Invesco QQQ Trust, Series 1 (กองทถนหลวก)
Bloomberg Ticker: QQQ:US
• กองทถนหลวกเปป นกองทถนอทททเอฟทททจดทะเบทยนในตลาดหถนข สหรวฐ ซซงท มทนโยบายการลงทถนใหขมทผลตอบแทนตามดวชนท
หถนข สหรวฐ NASDAQ-100
กลยรทธยในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
เนขนลงทถนในหนนวยลงทถนของกองทถนรวมตนางประเทศเพทยงกองทถนเดทยว โดยมถงน หววงใหขผลประกอบการเคลลทอนไหวตาม
กองทถนหลวก และกองทถนหลวกบรมหารโดยใชขนโยบายเชมงรวบ (Passive management strategy) เพลทอสรขางผลตอบแทน
ใหขใกลขเคทยงกวบดวชนทหนถข สหรวฐ NASDAQ-100
คถณสามารถศซกษาขขอมมลกองทถนหลวกไดขจาก : http://www.invesco.com/

กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
• ผมลข งทถนทททตอข งการรวบผลตอบแทนจากการลงทถนในหถนข ของบรมษวทในสหรวฐอเมรมกา
• ผมลข งทถนทททตอข งการไดขรบว เงมนปว นผลระหวนางการลงทถน
• ผมลข งทถนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหถนข ทททกองทถนรวมไปลงทถน ซซงท อาจจะปรวบตววเพมทมสมงขซนข หรลอลดลงจนตตทา
กวนามมลคนาทททลงทถนและทตาใหขขาดทถนไดข
• ผมลข งทถนทททสามารถลงทถนในระยะยาวตวงข แตน 5 ปท ขซนข ไป
กองทรนรวมนชไช มสเหมสะกนบใคร
ผมลข งทถนทททเนขนการไดขรบว ผลตอบแทนในจตานวนเงมนทททแนนนอน หรลอรวกษาเงมนตขนใหขอยมคน รบ
ทสสอยสสงไรหสกยนงไมสเขขสใจนโยบสย และควสมเสชยท งของกองทรนนชช
- อสสนหนวงสลอชทชข วนฉบวบเตปม หรลอสอบถสมผมสข นวบสนถนการขายและบรมษวทจวดการ
- อยสสลงทรนหากไมนเขขาใจลวกษณะและความเสททยงของกองทถนรวมนทดข ทพอ
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ครณตของระวนงอะไรเปอ นพปเศษ?
คสสเตสอนทชสท สส คนญ
• กองทถนหลวกลงทถนในสหรวฐอเมรมกา ทตาใหขผลมข งทถนมทความเสททยงจากมมลคนาหนนวยลงทถนทททอาจผวนผวนมากกวนากองทถนอลทนทททมทนโย
บายกระจายการลงทถนในหถนข ในหลายประเทศหรลอในหลายภมมมภาค ผมลข งทถนจซงอาจขาดทถนหรลอไดขรบว เงมนคลนตตทากวนาเงมนลงทถนเรมมท แรก
ไดข
• กองทถนลงทถนในสวญญาซลอข ขายลนวงหนขาเพลทอปของกวนความเสททยงดขานอวตราแลกเปลททยนไมนเตปมจตานวน (ไมนนอข ยกวนา 75% ของมมลคนา
เงมนลงทถนในตนางประเทศ) ดวงนวนข กองทถนอาจมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน (Exchange Rate Risk)
• กองทถนนทแข ละกองทถนหลวกลงทถนในตนางประเทศ จซงมทความเสททยงททททางการของประเทศทททลงทถนอาจออกมาตรการในภาวะทททเกมด
วมกฤตการณณททไมนปกตม ทตาใหขกองทถนไมนสามารถนตาเงมนกลวบเขขามาในประเทศซซงท อาจสนงผลใหข ผมลข งทถนอาจไดขรบว ชตาระเงมนคนาขายคลน
หนนวยลงทถนลนาชขากวนาระยะเวลาทททกาต หนด
• กองทถนนทกข ระจถกตววในประเทศสหรวฐอเมรมกา ผมลข งทถนจซงควรพมจารณาการกระจายความเสททยงของพอรณตการลงทถนโดยรวมของตน
เองดขวย

แผนภสพแสดงตสสแหนสงควสมเสชทยงของกองทรนรวม

K-USXNDQ-A(D)
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ปน จจนยควสมเสชยท งทชสท สส คนญ
ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรนพยย (market risk)
ตตทา

ความผวนผวนของ
ผลการดตาเนมนงาน (SD)

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

> 25%

ควสมเสชยท งจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk)
การลงทถนกระจถกตววในผมอข อกตราสารรายใดรายหนซทงมากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน
ตตทา

การกระจถกตววลงทถนใน
ผมอข อกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชยท งจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (High Sector Concentration
Risk) ของ กองทรน Invesco QQQ Trust, Series 1
การลงทถนกระจถกตววในหมวดอถตสาหกรรมใดอถตสาหกรรมหนซทงมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน
ตตทา

สมง

การลงทถนกระจถกตววใน
< 20%
20% - 50%
50% - 80%
หมวดอถตสาหกรรมรวม
หมายเหตถ: กองทถนรวมมทการลงทถนกระจถกตววในหมวดอถตสาหกรรม Information Technology

> 80%

ควสมเสชยท งจสกกสรลงทรนกระจรกในประเทศใดประเทศหนชทง (High Country Concentration Risk) ของ กอง
ทรน Invesco QQQ Trust, Series 1
การลงทถนกระจถกตววในประเทศใดประเทศหนซทงมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงทถนกระจถกตววลง
รายประเทศรวม

ตตทา

สมง

< 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

หมายเหตถ: กองทถนรวมมทการลงทถนกระจถกตววในประเทศสหรวฐอเมรมกา

ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (exchange rate risk)
ตตทา

การปของกวนความเสททยง fx

สมง
ทนงช หมด/
เกสอบทนงช หมด

บสงสสวน

ดรลยพปนปจ

ไมสปของกนน

หมายเหตถ: กองทถนรวมมทการปของกวนความเสททยงจากการเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนไมนนอข ยกวนา 75% ของเงมนลงทถนในตนางประเทศ

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปมท เตปมไดขทชท www.kasikornasset.com
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สนดสสวนของประเภททรนพยยสปนทชลท งทรน
(% NAV)

อลทน ๆ : -0.85%
เงมนฝาก
หรลอตราสารเททยบเทนาเงมนฝาก
: 5.07%

หนนวยลงทถน : 95.78%

กองทรน Invesco QQQ Trust, Series 1
(% NAV)
INFORMATION
TECHNOLOGY : 48.36%

CONSUMER STAPLES :
4.89%
HEALTH CARE : 7.25%
CONSUMER
DISCRETIONARY :
17.11%

COMMUNICATION
SERVICES : 19.72%

For MOM_K-USXNDQ

ขขอมมล ณ วนนทชท 30 มปถรนสยน 2563
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หลนกทรนพยยหรสอตรสสสรหนชทช มชท มช มลคสสกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 (POWER SHR)
บมจ.ธนาคารกรถงเทพ (BBL) (AA+(tha))
บมจ.ธนาคารกสมกรไทย (KBANK) (AA+(tha))
JP Morgan Chase Bank, N.A. (JPM) (Aa3)

(% NAV)
95.78%
3.51%
1.33%
0.23%

หมายเหตถ : เปป นขขอมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2563 ทวงข นท ข คถณสามารถดมขอข มมลทททเปป นปว จจถบนว ไดขทท website : www.kasikornasset.com

กลรสมอรตสสหกรรม (Sector) ทชมท มช มลคสสกสรลงทรนสมงสรดของกองทรน Invesco QQQ Trust, Series 1
INFORMATION TECHNOLOGY
COMMUNICATION SERVICES
CONSUMER DISCRETIONARY
HEALTH CARE
CONSUMER STAPLES

หมายเหตถ : เปป นขขอมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2563

48.36%
19.72%
17.11%
7.25%
4.89%

หลนกทรนพยยหรสอตรสสสรทชมท มช มลคสสกสรลงทรนสมงสรดของกองทรน Invesco QQQ Trust, Series 1
APPLE
MICROSOFT
AMAZON
FACEBOOK 'A'
ALPHABET 'A'

หมายเหตถ : เปป นขขอมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2563

K-USXNDQ-A(D)
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11.74%
10.47%
4.15%
3.71%
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คสสธรรมเนชยม
* คนาธรรมเนทยมมทผลกระทบตนอผลตอบแทนทททคณ
ถ จะไดขรบว ดวงนวนข คถณควรพมจารณาการเรทยกเกปบคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวกนอนการลงทถน *

คสสธรรมเนชยมทชเท รชยกเกอบจรปง % ตสอปช ของ NAV

คสสธรรมเนชยมทชเท รชยกเกอบจสกกองทรนรวม (% ตสอปช ของ NAV)
คสสธรรมเนชยมทชเท รชยกเกอบจสกกองทรน

สมงสถดไมนเกมน 4.8685

5.00
4.00
สมงสถดไมนเกมน 3.2100

3.00
2.00
1.00

สมงสถดไมนเกมน 1.0700
เกปบจรมง 0.3745

0.00

เกปบจรมง 0.0321

การจวดการ

สมงสถดไมนเกมน 0.2675

เกปบจรมง 0.0803

ผมดข แม ลผลประโยชนณ

สมงสถดไมนเกมน 0.3210

นายทะเบทยน

เกปบจรมง 0.5269
เกปบจรมง 0.0400

คนาใชขจนายอลทนๆ

รวมคนาใชขจนาย

หมายเหตถ : คนาใชขจาน ยอลทนๆ เปป นขขอมมลของรอบปท บญ
ว ชทลาน สถดของกองทถน
คนาธรรมเนทยมดวงกลนาวรวมภาษทมลม คนาเพมทม ภาษทธรถ กมจเฉพาะหรลอภาษทอทลนใดแลขว

คสสธรรมเนชยมทชเท รชยกเกอบจสกผมขถอส หนสวย (% ของมมลคสสซสอช ขสย)
รสยกสร
คนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงทถน (Front-end Fee)

สมงสรดไมสเกปน
1.50%

เกอบจรปง
ยกเวขน

คนาธรรมเนทยมการรวบซลอข คลนหนนวยลงทถน (Back-end Fee)

1.50%

0.15%

คนาธรรมเนทยมการซลอข ขายหลวกทรวพยณขาเขขา (Brokerage Fee - In)

0.75%

0.15%

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงทถนเขขา (Switching-in fee)

ดมหมายเหตถเพมทมเตมม

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงทถนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตถเพมทมเตมม

คนาธรรมเนทยมการโอนหนนวยลงทถน
คนาธรรมเนทยมอลทนๆ

ตามทททนายทะเบทยนเรทยกเกปบ
ตามทททจาน ยจรมง

หมายเหตถ : คนาธรรมเนทยมการซลอข ขายหลวกทรวพยณขาเขขาจะเรทยกเกปบเฉพาะเมลทอซลอข หนนวยลงทถน โดยเรทยกเกปบเขขากองทถน
คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
อวตราเทนากวบคนาธรรมเนทยมการรวบซลอข คลนหนนวยลงทถนของกองทถนตขนทางหรลอคนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงทถนของกองทถนปลายทางแลขวแตนอตว ราใดจะสมงกวนา
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คสสธรรมเนชยมทชเท รชยกเกอบจรปง % ตสอปช ของ NAV

คสสธรรมเนชยมของกองทรน Invesco QQQ Trust, Series 1
(% ตสอปช ของ NAV)
คสสธรรมเนชยมทชเท รชยกเกอบจสกกองทรน
0.2000

0.20
0.16
0.12
0.08
0.04
0.00

0.0000

0.0000

0.0000

การจวดการ

รวมคนาใชขจนาย

คนาธรรมเนทยมทททเรทยกเกปบจรมง

เพดานคนาธรรมเนทยม

For MOM_K-USXNDQ

หมายเหตถ :
อวตราคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวเปป นอวตราเรทยกเกปบจรมงลนาสถดทททระบถใน Factsheet กองทถนตนางประเทศ ทวงข นท ข สามารถดมเพดานคนาธรรมเนทยมกองทถนตนาง
ประเทศไดขจากหนวงสลอชทชข วนของกองทถนตนางประเทศ
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดตาเนมนการในอดทต มมไดขเปป นสมทงยลนยวนถซงผลการดตาเนมนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ ดนชนช Nasdaq-100 (ตนวชชวช นดของกองทรนหลนก) ปรนบดขวยตขนทรนกสร
ปข องกนนควสมเสชทยงดขสนอนตรสแลกเปลชทยน เพสอท คสสนวณผลตอบแทนของกองทรนเปอ นสกรลเงปนบสท ณ วนนทชลท งทรน
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงตสมปช ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
35.00%
30.00%

28.43%

25.00%

29.17% 28.48%
20.25% 20.88%

20.00%

% ตสอปช

34.91% 34.70%

31.66%

15.00%

10.82% 12.00%

10.00%

4.76%

5.00%

4.82%

0.00%
-5.00%

2556

2557

2558

2559

กองทถน

-2.85% -2.44%

2560

2561

2562

ดวชนทชทวข ดว ของกองทถน

หมายเหตถ : ในปท ททกองทถนจวดตวงข กราฟจะแสดงผลการดตาเนมนงานตวงข แตนวนว จวดตวงข กองทถนจนถซงววนทตาการสถดทขายของปท ปฏมทมนนวนข
ผลการดตาเนมนงานของกองทถน Invesco QQQ Trust, Series 1
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรนตสสงประเทศ
40.00%

39.12% 39.46%

36.61% 36.92%

32.72% 32.99%

35.00%
30.00%

% ตสอปช

25.00%
20.00%

19.11% 19.40%

18.09% 18.35%

15.00%

9.53% 9.75%

10.00%

7.01% 7.27%

5.00%

0.04%

0.00%
-5.00%

-0.13%
2555

2556

2557

2558

กองทถน

2559

2560

2561

2562

ดวชนทชวท ข ดว ของกองทถน

For MOM_K-USXNDQ

K-USXNDQ-A(D)
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3. กองทรนนชเช คยมชผลขสดทรนสมงสรดในชสวงเวลส 5 ปช คสอ -29.47%

* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมสครบ 5 ปช จะแสดงคสสทชเท กปดขนนช นนบตนงช แตสจนดตนงช กองทรน

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 21.58% ตสอปช
* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมสครบ 5 ปช จะแสดงคสสทชเท กปดขนนช นนบตนงช แตสจนดตนงช กองทรน

5. ควสมผนนผวนของสสวนตสสงผลกสรดสสเนปนงสนและดนชนชชชวนด (Tracking Error : TE) คสอ 3.16% ตสอปช
6. ประเภทกองทรนรวมเพสอท ใชขเปรชยบเทชยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จรดขสย คสอ US Equity
7. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงแบบปน กหมรด ณ วนนทชท 30 มปถรนสยน 2563
K-USXNDQ-A(D)
ตววชทวข ดว
ความผวนผวนของกองทถน *
ความผวนผวนของตววชทวข ดว *

YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปช *

3 ปช *

5 ปช *

15.56
17.16
45.69
45.41

29.40
28.09
30.73
30.29

15.56
17.16
45.69
45.41

29.96
31.60
33.79
33.78

19.36
19.98
24.64
24.89

17.01
17.50
21.58
21.85

(%)
10 ปช * ตนงช แตสจนดตนงช *
N/A
18.89
N/A
19.75
N/A
19.31
N/A
19.71

หมายเหตถ : * รขอยละตนอปท
วมธทการคตานวณผลการดตาเนมนงานของกองทถนรวมเปป นไปตามมาตรฐานการววดผลการดตาเนมนงานของกองทถนรวม
ของสมาคมบรมษวทจวดการลงทถน คถณสามารถดมขอข มมลทททเปป นปว จจถบนว ไดขทท www.kasikornasset.com

K-USXNDQ-A(D)
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ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงของกลรสม US Equity ณ วนนทชท 30 มปถรนสยน 2563
หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-USXNDQ-A(D)
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช

10 ปช

เปอรณเซปนตณไทลณทท 5

37.65

24.86

28.42

19.55

17.01

11.91

เปอรณเซปนตณไทลณทท 25

26.04

7.27

6.06

10.13

8.04

11.70

เปอรณเซปนตณไทลณทท 50

19.23

-3.45

4.88

6.92

7.74

11.44

เปอรณเซปนตณไทลณทท 75

16.45

-4.82

1.52

2.62

6.00

11.19

เปอรณเซปนตณไทลณทท 95

7.13

-23.47

-18.06

-2.28

2.20

10.98

Peer Percentile

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

5 ปช

10 ปช

เปอรณเซปนตณไทลณทท 5

28.61

34.43

25.86

14.59

14.11

12.94

เปอรณเซปนตณไทลณทท 25

30.95

39.77

29.52

16.15

14.54

12.95

เปอรณเซปนตณไทลณทท 50

31.65

44.90

32.74

16.85

14.68

12.98

เปอรณเซปนตณไทลณทท 75

33.56

45.69

33.89

19.39

16.13

13.00

เปอรณเซปนตณไทลณทท 95

48.66

57.90

43.14

20.95

17.23

13.02

8. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงแบบปน กหมรดของกองทรน Invesco QQQ Trust, Series 1 ณ วนนทชท 30 มปถรนสยน 2563

(%)
ตนงช แตสจนดตนงช
8.38
8.60

กองทรน
YTD
3 เดสอน 6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช
10 ปช
กองทถนหลวก
16.82
30.20
16.82
33.52
22.67
19.34
20.43
Benchmark
16.89
30.30
16.89
33.78
22.92
19.58
20.69
หมายเหตถ : Benchmark : ดวชนท Nasdaq-100
อวตราผลตอบแทนทททแสดงในชนวงเวลาทททมากกวนา 1 ปท ขนซ ข ไป จะแสดงเปป นอวตราผลตอบแทนตนอปท (Annualized Returns)
คถณสามารถดมขอข มมลทททเปป นปว จจถบนว ไดขทท http://www.invescopowershares.com/products/overview.aspx?ticker=QQQ

K-USXNDQ-A(D)
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ขขอมมลอสนท ๆ
นโยบสยกสรจสสยเงปนปน นผล

ไมนเกมนปท ละ 4 ครวงข โดยจนายอวตราสนวนไมนเกมนรขอยละ 100 ของกตาไรสะสมหรลอการเพมทมขซนข ในสมนทรวพยณสทถ ธม
จากการดตาเนมนงานประจตาแตนละงวดบวญชท (พมจารณาจนายทถกสมนข เดลอน ก.พ. พ.ค. ส.ค. และ พ.ย.)
ครวงข ททท
ววนปม ดสมถดทะเบทยน
ววนจนายเงมนปว นผล
เงมนปว นผลตนอหนนวย (บาท)
27
1 มมถนถ ายน 2563
12 มมถนถ ายน 2563
0.25
26
2 มทนาคม 2563
13 มทนาคม 2563
0.35
25
2 ธวนวาคม 2562
13 ธวนวาคม 2562
0.20
24
3 กวนยายน 2562
13 กวนยายน 2562
0.20
23
31 พฤษภาคม 2562
14 มมถนถ ายน 2562
0.20
22
28 กถมภาพวนธณ 2562
14 มทนาคม 2562
0.25
21
30 พฤศจมกายน 2561
14 ธวนวาคม 2561
0.20
20
31 สมงหาคม 2561
14 กวนยายน 2561
0.20
31 พฤษภาคม 2561
14 มมถนถ ายน 2561
0.20
19
18
28 กถมภาพวนธณ 2561
14 มทนาคม 2561
0.20
จนายเงมนปว นผล ทวงข หมดจตานวน 27 ครวงข รวมเปป นเงมน 8.55 บาท

ผมขดมแลผลประโยชนย

บมจ. ธนาคารกรถงเทพ

วนนทชจท ดทะเบชยน
อสยรโครงกสร
จสสนวนเงปนทรนโครงกสร

29 มทนาคม 2556
ไมนกาต หนด
2,000 ลขานบาท

ขนสดกองทรน
2,250.14 ลขานบาท
มมลคสสหนสวยลงทรน (NAV)
17.9464 บาท/หนนวย
ซสทถอกช ววและขสยคส
หนสเวลา
วยลงทร
นทตาการซลอข นขาย
8.30น น. - 15.30 น. ววทถนกววทตนาทตการซล
าการซล
อข อข ขาย เวลา 8.30 น. - 15.30ทถกน.ววนทตาการซลอข ขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
500 บาท
500
500 บาท
มมลคนบาท
าขวนข ตตทาของการซลอข ครวงข แรก
500 บาท
500 บาท
มม500
ลคนาบาท
ขวนข ตตทาของการซลอข ครวงข ถวดไป
ทถกววนทตาการซลอข ขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น. ววทถนกทตววานการขายคล
ทตาการซลอข ขาย
ทถกน.
ววนทตาการซลอข ขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
น เวลา 8.30 น. - 15.30

มมลคนาขวนข ตตทาของการขายคลน
ยอดคงเหลลอขวนข ตตทา

500 บาท
500 บาท

ระยะเวลาการรวบเงมนคนาขายคลน

T+4 คลอ 4 ววนทตาการหลวงจากววนทตารายการขายคลน
(ประกาศ NAV T+2 คลนเงมน T+4 เวลา 10.00 น.)
คถณสามารถตรวจสอบมมลคนาทรวพยณสนม รายววนไดขทท : www.kasikornasset.com

รสยชสอท ผมขจนดกสรกองทรน
อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

K-USXNDQ-A(D)

คถณชถณหวรรณ ขวตตมนานนทณ (ผมจข ดว การกองทถนทางเลลอก), เรมมท บรมหาร 14 มทนาคม 2559

ยขอนหลวง 1 ปท เทนากวบ 126.55%
(กรณทกองทถนจวดตวงข ไมนถงซ 1 ปท จะแสดงคนาตวงข แตนจดว ตวงข กองทถน)
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ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรสอรนบซสอช คสน

K-USXNDQ-A(D)

ธนาคารกสมกรไทย จตากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทมสโกข จตากวด (มหาชน)
ธนาคารแลนดณ แอนดณ เฮขาสณ จตากวด (มหาชน)
ธนาคารออมสมน
ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จตากวด (มหาชน)
บรมษวท เมลองไทยประกวนชทวมต จตากวด (มหาชน)
บรมษวท หลวกทรวพยณนายหนขาซลอข ขายหนนวยลงทถน ฟมนโนมทนา จตากวด
บรมษวท หลวกทรวพยณนายหนขาซลอข ขายหนนวยลงทถน โรโบเวลธณ จตากวด
บรมษวทหลวกทรวพยณ กรถงไทย ซทมมโกข จตากวด
บรมษวทหลวกทรวพยณ กรถงศรท จตากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยณ กสมกรไทย จตากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยณ โกลเบลปก จตากวด
บรมษวทหลวกทรวพยณ ควนทรทท กรถปร จตากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยณ เคจทไอ (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยณ เคททบท (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยณ ซทจทเอส-ซทไอเอปมบท (ประเทศไทย) จตากวด
บรมษวทหลวกทรวพยณ ดทบทเอส วมคเคอรณส (ประเทศไทย) จตากวด
บรมษวทหลวกทรวพยณ ทรทนทตท ข จตากวด
บรมษวทหลวกทรวพยณ ไทยพาณมชยณ จตากวด
บรมษวทหลวกทรวพยณ ธนชาต จตากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยณ นายหนขาซลอข ขายหนนวยลงทถน เซปนทรวล เวลธณ โซลมชทนว จตากวด
บรมษวทหลวกทรวพยณ โนมมระ พวฒนสมน จตากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยณ บววหลวง จตากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยณ ฟมนวนซนา จตากวด
บรมษวทหลวกทรวพยณ ฟมนวนเซทย ไซรวส จตากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยณ ฟมลลมป (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยณ ภวทร จตากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยณ เมยณแบงกณ กมมเอปง (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยณ เมอรณชทนว พารณทเนอรณ จตากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยณ ยมโอบท เคยณเฮทยน (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยณ แลนดณ แอนดณ เฮาสณ จตากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยณ หยวนตขา (ประเทศไทย) จตากวด
บรมษวทหลวกทรวพยณ อารณเอชบท (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยณ เอเซทย พลวส จตากวด
บรมษวทหลวกทรวพยณ เออทซท จตากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยณ ไอ วท โกลบอล จตากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยณ ไอรนา จตากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยณจดว การกองทถน เมอรณชท นว พารณทเนอรณ จตากวด
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บรมษวทหลวกทรวพยณจดว การกองทถน เอเชทย เวลทณ จตากวด
บรมษวทหลวกทรวพยณนายหนขาซลอข ขายหนนวยลงทถน เวปลธณ เมจมก จตากวด
ตปดตสอสอบถสม / รนบหนนงสสอชชชช วน /
รของเรชยน

บรมษวทหลวกทรวพยณจดว การกองทถนกสมกรไทย จตากวด
ทททอยมน : 400/22 อาคารธนาคารกสมกรไทย ชวนข 6 และ 12 ถนนพหลโยธมน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรถงเทพฯ 10400
โทรศวพทณ : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธรรกรรมทชอท สจกสอใหขเกปด
ควสมขนดแยขงทสงผลประโยชนย

คถณสามารถตรวจสอบธถรกรรมทททอาจกนอใหขเกมดความขวดแยขงทางผลประโยชนณไดขทท
www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมสขสยหนสวยลงทรน

กองทถนสงวนสมทธมททจะไมนเสนอขายหนนวยลงทถนของกองทถนกวบหรลอเพลทอประโยชนณของประเทศ
สหรวฐอเมรมกา พลเมลองสหรวฐอเมรมกา หรลอผมทข ทมทถทมนฐานอยมใน นสหรวฐอเมรมกา หรลอบถคคลซซงท
โดยปกตมมทถทมนทททอยมใน นสหรวฐอเมรมกา รวมถซงกองทรวพยณสนม ของบถคคลดวงกลนาวและบรมษวทหรลอ
หขางหถนข สนวนซซงท จวดใหขมทขนซ ข และดตาเนมนกมจกรรมในสหรวฐอเมรมกา

- การลงทถนในหนนวยลงทถนไมนใชนการฝากเงมน รวมทวงข ไมนไดขอยมภน ายใตขความคถมข ครองของสถาบวนคถมข ครองเงมนฝาก จซงมทความเสททยงจากการลงทถน
ซซงท ผมลข งทถนอาจไมนไดขรบว เงมนลงทถนคลนเตปมจตานวน
- ไดขรบว อนถมตว มจดว ตวงข และอยมภน ายใตขการกตากวบดมแลของสตานวกงาน ก.ล.ต
- การพมจารณารนางหนวงสลอชทชข วนในการเสนอขายหนนวยลงทถนของกองทถนรวมนทมข มไดขเปป นการแสดงวนาสตานวกงาน ก.ล.ต. ไดขรบว รองถซง
ความถมกตของของขขอมมลในหนวงสลอชทชข วนของกองทถนรวม หรลอ ไดขประกวนราคาหรลอผลตอบแทนของหนนวยลงทถนทททเสนอขายนวนข
ทวงข นท ข บรมษวทจวดการกองทถนรวม ไดขสอบทานขขอมมลในหนวงสลอชทชข วนสนวนสรถปขขอมมลสตาควญ ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2563
แลขวดขวยความระมวดระววงในฐานะผมรข บว ผมดชอบในการดตาเนมนการของกองทถนรวมและขอรวบรองวนาขขอมมลดวงกลนาวถมกตของ ไมนเปป นเทปจ
และไมนทาต ใหขผอมข ทลนสตาควญผมด
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คสสอธปบสยเพปมท เตปม

- ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถซง การพมจารณาจากอวนดวบความนนาเชลทอถลอของตราสารทททลง
ทถน (credit rating) ซซงท เปป นขขอมมลบอกระดวบความสามารถในการชตาระหนท ข โดยพมจารณาจากผลการดตาเนมนงานทททผาน นมาและฐานะการเงมน
ของผมอข อกตราสาร credit rating ของหถนข กมรข ะยะยาวมทความหมายโดยยนอ ดวงตนอไปนท ข
ระดนบ
กสรลงทรน

ระดวบททท
นนาลงทถน

ระดวบทททตทาต กวนา
นนาลงทถน

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

ความเสททยงปานกลางทททจะไมนสามารถชตาระหนทไข ดขตามกตาหนด

ตตทากวนา
BBB

ตตทากวนา
BBB(tha)

ตตทากวนา
Baa

ตตทากวนา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมนสามารถชตาระหนทไข ดขตามกตาหนด

อวนดวบเครดมตสมงทททสดถ มทความเสททยงตตทาทททสดถ ทททจะไมนสามารถชตาระหนท ข
ไดขตามกตาหนด
อวนดวบเครดมตรองลงมาและถลอวนามทความเสททยงตตทามากทททจะไมนสามารถ
ชตาระหนทไข ดขตามกตาหนด
ความเสททยงตตทาทททจะไมนสามารถชตาระหนทไข ดขตามกตาหนด

- ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของมมลคสสหนสวยลงทรน (Market Risk)
(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนชช เกมดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบทยข ซซงท ขซนข กวบปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกมจการลงทถน
ปว จจวยทางการเมลองทวงข ในและตนางประเทศ เปป นตขน โดยราคาตราสารหนทจข ะเปลททยนแปลงในทมศทางตรงขขามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบทยข เชนน หากอวตราดอกเบทยข ในตลาดเงมนมทแนวโนขมปรวบตววสมงขซนข อวตราดอกเบทยข ของตราสารหนททข ทออกใหมนกปจะสมงขซนข ดขวย ดวงนวนข ราคา
ตราสารหนททข ทออกมากนอนหนขาจะมทการซลอข ขายในระดวบราคาทททตทาต ลง โดยกองทถนรวมทททมทอายถเฉลททยของทรวพยณสนม ทททลงทถน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชมญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวนากองทถนรวมทททมท portfolio duration ตตทากวนา
(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถซง ความเสททยงทททมลม คนาของหลวกทรวพยณททกองทถนรวมลงทถนจะเปลททยนแปลงเพมทมขซนข หรลอลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกมจการลงทถน ปว จจวยทางการเมลองทวงข ในและตนางประเทศ เปป นตขน ซซงท พมจารณาไดขจากคนา standard
deviation (SD) ของกองทถนรวม หากกองทถนรวมมทคาน SD สมง แสดงวนากองทถนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยณสงม
- ควสมเสชยท งจสกกสรเปลชยท นแปลงของอนตรสแลกเปลชยท น (Currency Risk) หมายถซง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตนอมมลคนาของหนนวยลงทถน เชนน กองทถนรวมลงทถนดขวยสกถลเงมนดอลลารณในชนวงทททเงมนบาทอนอน แตนขายทตากตาไรในชนวงทททบาทแขปง กองทถนรวม
จะไดขเงมนบาทกลวบมานขอยลง ในทางกลวบกวนหากกองทถนรวมลงทถนในชนวงทททบาทแขปงและขายทตากตาไรในชนวงทททบาทอนอนกปอาจไดขผลตอบ
แทนมากขซนข กวนาเดมมดขวยเชนนกวน ดวงนวนข การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจซงเปป นเครลอท งมลอสตาควญในการบรมหารความเสททยงดวง
กลนาว ซซงท ทตาไดขดงว ตนอไปนท ข
- ปข องกนนควสมเสชยท งทนงช หมดหรสอเกสอบทนงช หมด : ผมลข งทถนไมนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปข องกนนควสมเสชทยงบสงสสวน โดยตของระบถสดว สนวนการปของกวนความเสททยงไวขอยนางชวดเจน : ผมลข งทถนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปข องกนนควสมเสชทยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมลข งทถนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนลทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขซนข อยมกน บว ดถลยพมนมจของผมจข ดว การกองทถนรวมในการพมจารณาวนาจะปของกวนความเสททยงหรลอไมน
- ไมสปของกนนควสมเสชทยงเลย : ผมลข งทถนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชยท งจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสชยท งจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk) เกมดจากกองทถนลงทถน
ในผมอข อกตราสารรายใด ๆ มากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกมดเหตถการณณททสงน ผลกระทบตนอการดตาเนมนงาน ฐานะทางการเงมน
หรลอความมวทนคงของผมอข อกตราสารรายดวงกลนาว กองทถนอาจมทผลการดตาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวนากองทถนทททกระจายการลงทถนใน
หลายผมอข อกตราสาร
(2) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (Sector Concentration Risk) เกมดจากกองทถน
ลงทถนในบางหมวดอถตสาหกรรมมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกมดเหตถการณณททสงน ผลกระทบตนออถตสาหกรรมนวนข กองทถนดวง
กลนาวอาจมทผลการดตาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวนากองทถนทททกระจายการลงทถนในหลายหมวดอถตสาหกรรม
(3) ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนนทง (Country Concentration Risk) เกมดจากกองทถนลงทถนใน
ประเทศใดประเทศหนซทงมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกมดเหตถการณณททสงน ผลกระทบตนอประเทศดวงกลนาว เชนน การเมลอง
เศรษฐกมจ สวงคม เปป นตขน กองทถนดวงกลนาวอาจมทผลการดตาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวนา กองทถนทททกระจายการลงทถนในหลายประเทศ
- อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรมมาณการซลอข ขายทรวพยณสนม ของกองทถน
โดยคตานวณจากมมลคนาทททตทาต กวนาระหวนางผลรวมของมมลคนาการซลอข ทรวพยณสนม กวบผลรวมของมมลคนาการขายทรวพยณสนม ทททกองทถนรวมลงทถนในรอบ
ระยะเวลาผนานมายขอนหลวง 1 ปท หารดขวยมมลคนาทรวพยณสนม สถทธมเฉลททยของกองทถนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error คลอ ความผวนผวนของสนวนตนางของผลตอบแทนเฉลททยของกองทถนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชทวข ดว ซซงท สะทขอนใหขเหปนถซง
ประสมทธมภาพในการเลทยนแบบดวชนทชทวข ดว ของกองทถนรวมวนามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชทวข ดว มากนขอยเพทยงใด เชนน หากกองทถนรวมมทคาน
TE ตตทา แสดงวนา อวตราผลตอบแทนของกองทถนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชทวข ดว ในอวตราทททตทาต ดวงนวนข กองทถนรวมนทจข งซ มทประสมทธมภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอาข งอมง ในขณะทททกองทถนรวมทททมทคาน TE สมง แสดงวนาอวตราผลตอบแทนของกองทถนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชทวข ดว
ในอวตราทททสงม ดวงนวนข โอกาสทททผลตอบแทนการลงทถนจะเปป นไปตามผลตอบแทนของ benchmark กปจะลดนขอยลง เปป นตขน
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ขขอมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2563

หนนงสสอชชชช วนสสวนสรร ปขขอมมลสสสคนญ
บรปษนทหลนกทรนพยยจนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด
กสรเขขสรสวมตสอตขสนทรจรปต : ไดขรนบกสรรนบรอง CAC

กองทรนเปป ดเค หรนข ยมเอส ดนชนชเออนดชควป 100-A
ชนปดสะสมมมลคสส
K US Equity NDQ 100 Index Fund-A(A)
K-USXNDQ-A(A)

• กองทรนรวมตรสสสรทรน
• กองทรนรวมหนสวยลงทรนประเภท Feeder Fund
• กองทรนรวมทชเท นขนลงทรนแบบมชควสมเสชยท งตสสงประเทศ
ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
ครณตของระวนงอะไรเปอ นพปเศษ?
สนดสสวนของประเภททรนพยยสปนทชลท งทรน
คสสธรรมเนชยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขขอมมลอสนท ๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมสใชสกสรฝสกเงปน
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ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
• กองทถนเนขนลงทถนในหนนวยลงทถนของกองทถน Invesco QQQ Trust, Series 1 (กองทถนหลวก)
• กองทถนปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนไมนนอข ยกวนา 75% ของมมลคนาเงมนลงทถนตนางประเทศ
• กองทถน K-USXNDQ-A(A) เสนอขายหนนวยลงทถนตวงต แตนวนว ททท 22 สมงหาคม 2562 เปป นตขนไป
นโยบายกองทถน Invesco QQQ Trust, Series 1 (กองทถนหลวก)
Bloomberg Ticker: QQQ:US
• กองทถนหลวกเปป นกองทถนอทททเอฟทททจดทะเบทยนในตลาดหถนข สหรวฐ ซซงท มทนโยบายการลงทถนใหขมทผลตอบแทนตามดวชนท
หถนข สหรวฐ NASDAQ-100
กลยรทธยในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
เนขนลงทถนในหนนวยลงทถนของกองทถนรวมตนางประเทศเพทยงกองทถนเดทยว โดยมถงน หววงใหขผลประกอบการเคลลทอนไหวตาม
กองทถนหลวก และกองทถนหลวกบรมหารโดยใชขนโยบายเชมงรวบ (Passive management strategy) เพลทอสรขางผลตอบแทน
ใหขใกลขเคทยงกวบดวชนทหนถข สหรวฐ NASDAQ-100
คถณสามารถศซกษาขขอมมลกองทถนหลวกไดขจาก : http://www.invesco.com/

กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
• ผมลข งทถนทททตอข งการรวบผลตอบแทนจากการลงทถนในหถนข ของบรมษวทในสหรวฐอเมรมกา
• ผมลข งทถนทททตอข งการไดขรบว ผลตอบแทนจากสนวนเกมนทถน
• ผมลข งทถนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหถนข ทททกองทถนรวมไปลงทถน ซซงท อาจจะปรวบตววเพมทมสมงขซนต หรลอลดลงจนตตทา
กวนามมลคนาทททลงทถนและทตาใหขขาดทถนไดข
• ผมลข งทถนทททสามารถลงทถนในระยะยาวตวงต แตน 5 ปท ขซนต ไป
กองทรนรวมนชไช มสเหมสะกนบใคร
ผมลข งทถนทททเนขนการไดขรบว ผลตอบแทนในจตานวนเงมนทททแนนนอน หรลอรวกษาเงมนตขนใหขอยมคน รบ
ทสสอยสสงไรหสกยนงไมสเขขสใจนโยบสย และควสมเสชทยงของกองทรนนชช
- อสสนหนวงสลอชทชต วนฉบวบเตปม หรลอสอบถสมผมสข นวบสนถนการขายและบรมษวทจวดการ
- อยสสลงทรนหากไมนเขขาใจลวกษณะและความเสททยงของกองทถนรวมนทดต ทพอ

K-USXNDQ-A(A)
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ครณตของระวนงอะไรเปอ นพปเศษ?
คสสเตสอนทชสท สส คนญ
• กองทถนหลวกลงทถนในสหรวฐอเมรมกา ทตาใหขผลมข งทถนมทความเสททยงจากมมลคนาหนนวยลงทถนทททอาจผวนผวนมากกวนากองทถนอลทนทททมทนโย
บายกระจายการลงทถนในหถนข ในหลายประเทศหรลอในหลายภมมมภาค ผมลข งทถนจซงอาจขาดทถนหรลอไดขรบว เงมนคลนตตทากวนาเงมนลงทถนเรมมท แรก
ไดข
• กองทถนลงทถนในสวญญาซลอต ขายลนวงหนขาเพลทอปของกวนความเสททยงดขานอวตราแลกเปลททยนไมนเตปมจตานวน (ไมนนอข ยกวนา 75% ของมมลคนา
เงมนลงทถนในตนางประเทศ) ดวงนวนต กองทถนอาจมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน (Exchange Rate Risk)
• กองทถนนทแต ละกองทถนหลวกลงทถนในตนางประเทศ จซงมทความเสททยงททททางการของประเทศทททลงทถนอาจออกมาตรการในภาวะทททเกมด
วมกฤตการณณททไมนปกตม ทตาใหขกองทถนไมนสามารถนตาเงมนกลวบเขขามาในประเทศซซงท อาจสนงผลใหข ผมลข งทถนอาจไดขรบว ชตาระเงมนคนาขายคลน
หนนวยลงทถนลนาชขากวนาระยะเวลาทททกาต หนด
• กองทถนนทกต ระจถกตววในประเทศสหรวฐอเมรมกา ผมลข งทถนจซงควรพมจารณาการกระจายความเสททยงของพอรณตการลงทถนโดยรวมของตน
เองดขวย

แผนภสพแสดงตสสแหนสงควสมเสชทยงของกองทรนรวม

K-USXNDQ-A(A)
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ปน จจนยควสมเสชยท งทชสท สส คนญ
ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรนพยย (market risk)
ตตทา

ความผวนผวนของ
ผลการดตาเนมนงาน (SD)

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

> 25%

ควสมเสชยท งจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk)
การลงทถนกระจถกตววในผมอข อกตราสารรายใดรายหนซทงมากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน
ตตทา

การกระจถกตววลงทถนใน
ผมอข อกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชยท งจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (High Sector Concentration
Risk) ของ กองทรน Invesco QQQ Trust, Series 1
การลงทถนกระจถกตววในหมวดอถตสาหกรรมใดอถตสาหกรรมหนซทงมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน
ตตทา

สมง

การลงทถนกระจถกตววใน
< 20%
20% - 50%
50% - 80%
หมวดอถตสาหกรรมรวม
หมายเหตถ: กองทถนรวมมทการลงทถนกระจถกตววในหมวดอถตสาหกรรม Information Technology

> 80%

ควสมเสชยท งจสกกสรลงทรนกระจรกในประเทศใดประเทศหนชทง (High Country Concentration Risk) ของ กอง
ทรน Invesco QQQ Trust, Series 1
การลงทถนกระจถกตววในประเทศใดประเทศหนซทงมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงทถนกระจถกตววลง
รายประเทศรวม

ตตทา

สมง

< 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

หมายเหตถ: กองทถนรวมมทการลงทถนกระจถกตววในประเทศสหรวฐอเมรมกา

ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (exchange rate risk)
ตตทา

การปของกวนความเสททยง fx

สมง
ทนงช หมด/
เกสอบทนงช หมด

บสงสสวน

ดรลยพปนปจ

ไมสปของกนน

หมายเหตถ: กองทถนรวมมทการปของกวนความเสททยงจากการเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนไมนนอข ยกวนา 75% ของเงมนลงทถนในตนางประเทศ

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปมท เตปมไดขทชท www.kasikornasset.com
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สนดสสวนของประเภททรนพยยสปนทชลท งทรน
(% NAV)

อลทน ๆ : -0.85%
เงมนฝาก
หรลอตราสารเททยบเทนาเงมนฝาก
: 5.07%

หนนวยลงทถน : 95.78%

กองทรน Invesco QQQ Trust, Series 1
(% NAV)
INFORMATION
TECHNOLOGY : 48.36%

CONSUMER STAPLES :
4.89%
HEALTH CARE : 7.25%
CONSUMER
DISCRETIONARY :
17.11%

COMMUNICATION
SERVICES : 19.72%

For MOM_K-USXNDQ

ขขอมมล ณ วนนทชท 30 มปถรนสยน 2563

K-USXNDQ-A(A)
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หลนกทรนพยยหรสอตรสสสรหนชทช มชท มช มลคสสกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 (POWER SHR)
บมจ.ธนาคารกรถงเทพ (BBL) (AA+(tha))
บมจ.ธนาคารกสมกรไทย (KBANK) (AA+(tha))
JP Morgan Chase Bank, N.A. (JPM) (Aa3)

(% NAV)
95.78%
3.51%
1.33%
0.23%

หมายเหตถ : เปป นขขอมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2563 ทวงต นท ต คถณสามารถดมขอข มมลทททเปป นปว จจถบนว ไดขทท website : www.kasikornasset.com

กลรสมอรตสสหกรรม (Sector) ทชมท มช มลคสสกสรลงทรนสมงสรดของกองทรน Invesco QQQ Trust, Series 1
INFORMATION TECHNOLOGY
COMMUNICATION SERVICES
CONSUMER DISCRETIONARY
HEALTH CARE
CONSUMER STAPLES

หมายเหตถ : เปป นขขอมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2563

48.36%
19.72%
17.11%
7.25%
4.89%

หลนกทรนพยยหรสอตรสสสรทชมท มช มลคสสกสรลงทรนสมงสรดของกองทรน Invesco QQQ Trust, Series 1
APPLE
MICROSOFT
AMAZON
FACEBOOK 'A'
ALPHABET 'A'

หมายเหตถ : เปป นขขอมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2563

K-USXNDQ-A(A)

12.03%
11.74%
10.47%
4.15%
3.71%
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คสสธรรมเนชยม
* คนาธรรมเนทยมมทผลกระทบตนอผลตอบแทนทททคณ
ถ จะไดขรบว ดวงนวนต คถณควรพมจารณาการเรทยกเกปบคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวกนอนการลงทถน *

คสสธรรมเนชยมทชเท รชยกเกอบจรปง % ตสอปช ของ NAV

คสสธรรมเนชยมทชเท รชยกเกอบจสกกองทรนรวม (% ตสอปช ของ NAV)
คสสธรรมเนชยมทชเท รชยกเกอบจสกกองทรน

สมงสถดไมนเกมน 4.8685

5.00
4.00
สมงสถดไมนเกมน 3.2100

3.00
2.00
1.00

สมงสถดไมนเกมน 1.0700
เกปบจรมง 0.3745

0.00

เกปบจรมง 0.0321

การจวดการ

สมงสถดไมนเกมน 0.2675

เกปบจรมง 0.0803

ผมดข แม ลผลประโยชนณ

สมงสถดไมนเกมน 0.3210

นายทะเบทยน

เกปบจรมง 0.5269
เกปบจรมง 0.0400

คนาใชขจนายอลทนๆ

รวมคนาใชขจนาย

หมายเหตถ : คนาใชขจาน ยอลทนๆ เปป นขขอมมลของรอบปท บญ
ว ชทลาน สถดของกองทถน
คนาธรรมเนทยมดวงกลนาวรวมภาษทมลม คนาเพมทม ภาษทธรถ กมจเฉพาะหรลอภาษทอทลนใดแลขว

คสสธรรมเนชยมทชเท รชยกเกอบจสกผมขถอส หนสวย (% ของมมลคสสซสอช ขสย)
รสยกสร
คนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงทถน (Front-end Fee)

สมงสรดไมสเกปน
1.50%

เกอบจรปง
ยกเวขน

คนาธรรมเนทยมการรวบซลอต คลนหนนวยลงทถน (Back-end Fee)

1.50%

0.15%

คนาธรรมเนทยมการซลอต ขายหลวกทรวพยณขาเขขา (Brokerage Fee - In)

0.75%

0.15%

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงทถนเขขา (Switching-in fee)

ดมหมายเหตถเพมทมเตมม

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงทถนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตถเพมทมเตมม

คนาธรรมเนทยมการโอนหนนวยลงทถน
คนาธรรมเนทยมอลทนๆ

ตามทททนายทะเบทยนเรทยกเกปบ
ตามทททจาน ยจรมง

หมายเหตถ : คนาธรรมเนทยมการซลอต ขายหลวกทรวพยณขาเขขาจะเรทยกเกปบเฉพาะเมลทอซลอต หนนวยลงทถน โดยเรทยกเกปบเขขากองทถน
คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
อวตราเทนากวบคนาธรรมเนทยมการรวบซลอต คลนหนนวยลงทถนของกองทถนตขนทางหรลอคนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงทถนของกองทถนปลายทางแลขวแตนอตว ราใดจะสมงกวนา
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คสสธรรมเนชยมทชเท รชยกเกอบจรปง % ตสอปช ของ NAV

คสสธรรมเนชยมของกองทรน Invesco QQQ Trust, Series 1
(% ตสอปช ของ NAV)
คสสธรรมเนชยมทชเท รชยกเกอบจสกกองทรน
0.2000

0.20
0.16
0.12
0.08
0.04
0.00

0.0000

0.0000

0.0000

การจวดการ

รวมคนาใชขจนาย

คนาธรรมเนทยมทททเรทยกเกปบจรมง

เพดานคนาธรรมเนทยม

For MOM_K-USXNDQ

หมายเหตถ :
อวตราคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวเปป นอวตราเรทยกเกปบจรมงลนาสถดทททระบถใน Factsheet กองทถนตนางประเทศ ทวงต นท ต สามารถดมเพดานคนาธรรมเนทยมกองทถนตนาง
ประเทศไดขจากหนวงสลอชทชต วนของกองทถนตนางประเทศ

K-USXNDQ-A(A)
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดตาเนมนการในอดทต มมไดขเปป นสมทงยลนยวนถซงผลการดตาเนมนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ ดนชนช Nasdaq-100 (ตนวชชวช นดของกองทรนหลนก) ปรนบดขวยตขนทรนกสร
ปข องกนนควสมเสชทยงดขสนอนตรสแลกเปลชทยน เพสอท คสสนวณผลตอบแทนของกองทรนเปอ นสกรลเงปนบสท ณ วนนทชลท งทรน
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงตสมปช ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
14.00%

12.29%

12.00%

11.67%

10.00%

% ตสอปช

8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%

2562

กองทถน

ดวชนทชทวต ดว ของกองทถน

หมายเหตถ : ในปท ททกองทถนจวดตวงต กราฟจะแสดงผลการดตาเนมนงานตวงต แตนวนว จวดตวงต กองทถนจนถซงววนทตาการสถดทขายของปท ปฏมทมนนวนต
กองทถน K-USXNDQ-A(A) เสนอขายหนนวยลงทถนตวงต แตนวนว ททท 22 สมงหาคม 2562 เปป นตขนไป
ผลการดตาเนมนงานของกองทถน Invesco QQQ Trust, Series 1
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรนตสสงประเทศ
40.00%

39.12% 39.46%

36.61% 36.92%

32.72% 32.99%

35.00%
30.00%

% ตสอปช

25.00%
20.00%

19.11% 19.40%

18.09% 18.35%

15.00%

9.53% 9.75%

10.00%

7.01% 7.27%

5.00%

0.04%

0.00%
-5.00%

-0.13%
2555

2556

2557

2558

กองทถน

2559

2560

2561

2562

ดวชนทชวท ต ดว ของกองทถน

For MOM_K-USXNDQ
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3. กองทรนนชเช คยมชผลขสดทรนสมงสรดในชสวงเวลส 5 ปช คสอ -29.46%

* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมสครบ 5 ปช จะแสดงคสสทชเท กปดขนนช นนบตนงช แตสจนดตนงช กองทรน

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 35.66% ตสอปช
* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมสครบ 5 ปช จะแสดงคสสทชเท กปดขนนช นนบตนงช แตสจนดตนงช กองทรน

5. ควสมผนนผวนของสสวนตสสงผลกสรดสสเนปนงสนและดนชนชชชวนด (Tracking Error : TE) คสอ N/A
6. ประเภทกองทรนรวมเพสอท ใชขเปรชยบเทชยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จรดขสย คสอ US Equity
7. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงแบบปน กหมรด ณ วนนทชท 30 มปถรนสยน 2563
K-USXNDQ-A(A)
ตววชทวต ดว
ความผวนผวนของกองทถน *
ความผวนผวนของตววชทวต ดว *

YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปช *

3 ปช *

5 ปช *

15.59
17.16
45.69
45.41

29.40
28.09
30.73
30.29

15.59
17.16
45.69
45.41

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

(%)
10 ปช * ตนงช แตสจนดตนงช *
N/A
29.80
N/A
30.83
N/A
35.66
N/A
35.57

หมายเหตถ : * รขอยละตนอปท
เนลทองจากกองทถนมทผลการดตาเนมนงานนขอยกวนา 1 ปท ดวงนวนต ผลการดตาเนมนงานตวงต แตนจดว ตวงต กองทถนจะแสดงเปป นผลการดตาเนมนงาน
ทททเกมดขซนต จรมง วมธทการคตานวณผลการดตาเนมนงานของกองทถนรวมเปป นไปตามมาตรฐานการววดผลการดตาเนมนงานของกองทถนรวม
ของสมาคมบรมษวทจวดการลงทถน คถณสามารถดมขอข มมลทททเปป นปว จจถบนว ไดขทท www.kasikornasset.com

K-USXNDQ-A(A)
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ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงของกลรสม US Equity ณ วนนทชท 30 มปถรนสยน 2563
หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-USXNDQ-A(A)
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช

10 ปช

เปอรณเซปนตณไทลณทท 5

37.65

24.86

28.42

19.55

17.01

11.91

เปอรณเซปนตณไทลณทท 25

26.04

7.27

6.06

10.13

8.04

11.70

เปอรณเซปนตณไทลณทท 50

19.23

-3.45

4.88

6.92

7.74

11.44

เปอรณเซปนตณไทลณทท 75

16.45

-4.82

1.52

2.62

6.00

11.19

เปอรณเซปนตณไทลณทท 95

7.13

-23.47

-18.06

-2.28

2.20

10.98

Peer Percentile

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

5 ปช

10 ปช

เปอรณเซปนตณไทลณทท 5

28.61

34.43

25.86

14.59

14.11

12.94

เปอรณเซปนตณไทลณทท 25

30.95

39.77

29.52

16.15

14.54

12.95

เปอรณเซปนตณไทลณทท 50

31.65

44.90

32.74

16.85

14.68

12.98

เปอรณเซปนตณไทลณทท 75

33.56

45.69

33.89

19.39

16.13

13.00

เปอรณเซปนตณไทลณทท 95

48.66

57.90

43.14

20.95

17.23

13.02

8. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงแบบปน กหมรดของกองทรน Invesco QQQ Trust, Series 1 ณ วนนทชท 30 มปถรนสยน 2563

(%)
ตนงช แตสจนดตนงช
8.38
8.60

กองทรน
YTD
3 เดสอน 6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช
10 ปช
กองทถนหลวก
16.82
30.20
16.82
33.52
22.67
19.34
20.43
Benchmark
16.89
30.30
16.89
33.78
22.92
19.58
20.69
หมายเหตถ : Benchmark : ดวชนท Nasdaq-100
อวตราผลตอบแทนทททแสดงในชนวงเวลาทททมากกวนา 1 ปท ขนซ ต ไป จะแสดงเปป นอวตราผลตอบแทนตนอปท (Annualized Returns)
คถณสามารถดมขอข มมลทททเปป นปว จจถบนว ไดขทท http://www.invescopowershares.com/products/overview.aspx?ticker=QQQ

K-USXNDQ-A(A)
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ขขอมมลอสนท ๆ
นโยบสยกสรจสสยเงปนปน นผล

ไมนจาน ยเงมนปว นผล

ผมขดมแลผลประโยชนย

บมจ. ธนาคารกรถงเทพ

วนนทชจท ดทะเบชยน
อสยรโครงกสร
จสสนวนเงปนทรนโครงกสร

29 มทนาคม 2556
ไมนกาต หนด
2,000 ลขานบาท

ขนสดกองทรน
1,844.19 ลขานบาท
มมลคสสหนสวยลงทรน (NAV)
19.1496 บาท/หนนวย
ซสทถอกช ววและขสยคส
หนสเวลา
วยลงทร
นทตาการซลอต นขาย
8.30น น. - 15.30 น. ววทถนกววทตนาทตการซล
าการซล
อต อต ขาย เวลา 8.30 น. - 15.30ทถกน.ววนทตาการซลอต ขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
500 บาท
500 บาท
มม500
ลคนบาท
าขวนต ตตทาของการซลอต ครวงต แรก
500 บาท
500 บาท
มม500
ลคนาบาท
ขวนต ตตทาของการซลอต ครวงต ถวดไป
ทถกววนทตาการซลอต ขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น. ววทถนกทตววานการขายคล
ทตาการซลอต ขาย
ทถกน.
ววนทตาการซลอต ขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
น เวลา 8.30 น. - 15.30

มมลคนาขวนต ตตทาของการขายคลน
ยอดคงเหลลอขวนต ตตทา

500 บาท
500 บาท

ระยะเวลาการรวบเงมนคนาขายคลน

T+4 คลอ 4 ววนทตาการหลวงจากววนทตารายการขายคลน
(ประกาศ NAV T+2 คลนเงมน T+4 เวลา 10.00 น.)
คถณสามารถตรวจสอบมมลคนาทรวพยณสนม รายววนไดขทท : www.kasikornasset.com

รสยชสอท ผมขจนดกสรกองทรน
อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

K-USXNDQ-A(A)

คถณชถณหวรรณ ขวตตมนานนทณ (ผมจข ดว การกองทถนทางเลลอก), เรมมท บรมหาร 22 สมงหาคม 2562

ยขอนหลวง 1 ปท เทนากวบ 126.55%
(กรณทกองทถนจวดตวงต ไมนถงซ 1 ปท จะแสดงคนาตวงต แตนจดว ตวงต กองทถน)
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ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรสอรนบซสอช คสน

K-USXNDQ-A(A)

ธนาคารกสมกรไทย จตากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทมสโกข จตากวด (มหาชน)
ธนาคารแลนดณ แอนดณ เฮขาสณ จตากวด (มหาชน)
ธนาคารออมสมน
ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จตากวด (มหาชน)
บรมษวท เมลองไทยประกวนชทวมต จตากวด (มหาชน)
บรมษวท หลวกทรวพยณนายหนขาซลอต ขายหนนวยลงทถน ฟมนโนมทนา จตากวด
บรมษวท หลวกทรวพยณนายหนขาซลอต ขายหนนวยลงทถน โรโบเวลธณ จตากวด
บรมษวทหลวกทรวพยณ กรถงไทย ซทมมโกข จตากวด
บรมษวทหลวกทรวพยณ กรถงศรท จตากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยณ กสมกรไทย จตากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยณ โกลเบลปก จตากวด
บรมษวทหลวกทรวพยณ ควนทรทท กรถปร จตากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยณ เคจทไอ (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยณ เคททบท (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยณ ซทจทเอส-ซทไอเอปมบท (ประเทศไทย) จตากวด
บรมษวทหลวกทรวพยณ ดทบทเอส วมคเคอรณส (ประเทศไทย) จตากวด
บรมษวทหลวกทรวพยณ ทรทนทตท ต จตากวด
บรมษวทหลวกทรวพยณ ไทยพาณมชยณ จตากวด
บรมษวทหลวกทรวพยณ ธนชาต จตากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยณ นายหนขาซลอต ขายหนนวยลงทถน เซปนทรวล เวลธณ โซลมชทนว จตากวด
บรมษวทหลวกทรวพยณ โนมมระ พวฒนสมน จตากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยณ บววหลวง จตากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยณ ฟมนวนซนา จตากวด
บรมษวทหลวกทรวพยณ ฟมนวนเซทย ไซรวส จตากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยณ ฟมลลมป (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยณ ภวทร จตากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยณ เมยณแบงกณ กมมเอปง (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยณ เมอรณชทนว พารณทเนอรณ จตากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยณ ยมโอบท เคยณเฮทยน (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยณ แลนดณ แอนดณ เฮาสณ จตากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยณ หยวนตขา (ประเทศไทย) จตากวด
บรมษวทหลวกทรวพยณ อารณเอชบท (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยณ เอเซทย พลวส จตากวด
บรมษวทหลวกทรวพยณ เออทซท จตากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยณ ไอ วท โกลบอล จตากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยณ ไอรนา จตากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยณจดว การกองทถน เมอรณชท นว พารณทเนอรณ จตากวด
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บรมษวทหลวกทรวพยณจดว การกองทถน เอเชทย เวลทณ จตากวด
บรมษวทหลวกทรวพยณนายหนขาซลอต ขายหนนวยลงทถน เวปลธณ เมจมก จตากวด
ตปดตสอสอบถสม / รนบหนนงสสอชชชช วน /
รของเรชยน

บรมษวทหลวกทรวพยณจดว การกองทถนกสมกรไทย จตากวด
ทททอยมน : 400/22 อาคารธนาคารกสมกรไทย ชวนต 6 และ 12 ถนนพหลโยธมน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรถงเทพฯ 10400
โทรศวพทณ : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธรรกรรมทชอท สจกสอใหขเกปด
ควสมขนดแยขงทสงผลประโยชนย

คถณสามารถตรวจสอบธถรกรรมทททอาจกนอใหขเกมดความขวดแยขงทางผลประโยชนณไดขทท
www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมสขสยหนสวยลงทรน

กองทถนสงวนสมทธมททจะไมนเสนอขายหนนวยลงทถนของกองทถนกวบหรลอเพลทอประโยชนณของประเทศ
สหรวฐอเมรมกา พลเมลองสหรวฐอเมรมกา หรลอผมทข ทมทถทมนฐานอยมใน นสหรวฐอเมรมกา หรลอบถคคลซซงท
โดยปกตมมทถทมนทททอยมใน นสหรวฐอเมรมกา รวมถซงกองทรวพยณสนม ของบถคคลดวงกลนาวและบรมษวทหรลอ
หขางหถนข สนวนซซงท จวดใหขมทขนซ ต และดตาเนมนกมจกรรมในสหรวฐอเมรมกา

- การลงทถนในหนนวยลงทถนไมนใชนการฝากเงมน รวมทวงต ไมนไดขอยมภน ายใตขความคถมข ครองของสถาบวนคถมข ครองเงมนฝาก จซงมทความเสททยงจากการลงทถน
ซซงท ผมลข งทถนอาจไมนไดขรบว เงมนลงทถนคลนเตปมจตานวน
- ไดขรบว อนถมตว มจดว ตวงต และอยมภน ายใตขการกตากวบดมแลของสตานวกงาน ก.ล.ต
- การพมจารณารนางหนวงสลอชทชต วนในการเสนอขายหนนวยลงทถนของกองทถนรวมนทมต มไดขเปป นการแสดงวนาสตานวกงาน ก.ล.ต. ไดขรบว รองถซง
ความถมกตของของขขอมมลในหนวงสลอชทชต วนของกองทถนรวม หรลอ ไดขประกวนราคาหรลอผลตอบแทนของหนนวยลงทถนทททเสนอขายนวนต
ทวงต นท ต บรมษวทจวดการกองทถนรวม ไดขสอบทานขขอมมลในหนวงสลอชทชต วนสนวนสรถปขขอมมลสตาควญ ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2563
แลขวดขวยความระมวดระววงในฐานะผมรข บว ผมดชอบในการดตาเนมนการของกองทถนรวมและขอรวบรองวนาขขอมมลดวงกลนาวถมกตของ ไมนเปป นเทปจ
และไมนทาต ใหขผอมข ทลนสตาควญผมด

K-USXNDQ-A(A)
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คสสอธปบสยเพปมท เตปม

- ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถซง การพมจารณาจากอวนดวบความนนาเชลทอถลอของตราสารทททลง
ทถน (credit rating) ซซงท เปป นขขอมมลบอกระดวบความสามารถในการชตาระหนท ต โดยพมจารณาจากผลการดตาเนมนงานทททผาน นมาและฐานะการเงมน
ของผมอข อกตราสาร credit rating ของหถนข กมรข ะยะยาวมทความหมายโดยยนอ ดวงตนอไปนท ต
ระดนบ
กสรลงทรน

ระดวบททท
นนาลงทถน

ระดวบทททตทาต กวนา
นนาลงทถน

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

ความเสททยงปานกลางทททจะไมนสามารถชตาระหนทไต ดขตามกตาหนด

ตตทากวนา
BBB

ตตทากวนา
BBB(tha)

ตตทากวนา
Baa

ตตทากวนา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมนสามารถชตาระหนทไต ดขตามกตาหนด

อวนดวบเครดมตสมงทททสดถ มทความเสททยงตตทาทททสดถ ทททจะไมนสามารถชตาระหนท ต
ไดขตามกตาหนด
อวนดวบเครดมตรองลงมาและถลอวนามทความเสททยงตตทามากทททจะไมนสามารถ
ชตาระหนทไต ดขตามกตาหนด
ความเสททยงตตทาทททจะไมนสามารถชตาระหนทไต ดขตามกตาหนด

- ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของมมลคสสหนสวยลงทรน (Market Risk)
(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนชช เกมดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบทยต ซซงท ขซนต กวบปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกมจการลงทถน
ปว จจวยทางการเมลองทวงต ในและตนางประเทศ เปป นตขน โดยราคาตราสารหนทจต ะเปลททยนแปลงในทมศทางตรงขขามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบทยต เชนน หากอวตราดอกเบทยต ในตลาดเงมนมทแนวโนขมปรวบตววสมงขซนต อวตราดอกเบทยต ของตราสารหนททต ทออกใหมนกปจะสมงขซนต ดขวย ดวงนวนต ราคา
ตราสารหนททต ทออกมากนอนหนขาจะมทการซลอต ขายในระดวบราคาทททตทาต ลง โดยกองทถนรวมทททมทอายถเฉลททยของทรวพยณสนม ทททลงทถน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชมญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวนากองทถนรวมทททมท portfolio duration ตตทากวนา
(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถซง ความเสททยงทททมลม คนาของหลวกทรวพยณททกองทถนรวมลงทถนจะเปลททยนแปลงเพมทมขซนต หรลอลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกมจการลงทถน ปว จจวยทางการเมลองทวงต ในและตนางประเทศ เปป นตขน ซซงท พมจารณาไดขจากคนา standard
deviation (SD) ของกองทถนรวม หากกองทถนรวมมทคาน SD สมง แสดงวนากองทถนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยณสงม
- ควสมเสชยท งจสกกสรเปลชยท นแปลงของอนตรสแลกเปลชยท น (Currency Risk) หมายถซง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตนอมมลคนาของหนนวยลงทถน เชนน กองทถนรวมลงทถนดขวยสกถลเงมนดอลลารณในชนวงทททเงมนบาทอนอน แตนขายทตากตาไรในชนวงทททบาทแขปง กองทถนรวม
จะไดขเงมนบาทกลวบมานขอยลง ในทางกลวบกวนหากกองทถนรวมลงทถนในชนวงทททบาทแขปงและขายทตากตาไรในชนวงทททบาทอนอนกปอาจไดขผลตอบ
แทนมากขซนต กวนาเดมมดขวยเชนนกวน ดวงนวนต การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจซงเปป นเครลอท งมลอสตาควญในการบรมหารความเสททยงดวง
กลนาว ซซงท ทตาไดขดงว ตนอไปนท ต
- ปข องกนนควสมเสชยท งทนงช หมดหรสอเกสอบทนงช หมด : ผมลข งทถนไมนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปข องกนนควสมเสชทยงบสงสสวน โดยตของระบถสดว สนวนการปของกวนความเสททยงไวขอยนางชวดเจน : ผมลข งทถนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปข องกนนควสมเสชทยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมลข งทถนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนลทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขซนต อยมกน บว ดถลยพมนมจของผมจข ดว การกองทถนรวมในการพมจารณาวนาจะปของกวนความเสททยงหรลอไมน
- ไมสปของกนนควสมเสชทยงเลย : ผมลข งทถนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชยท งจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสชยท งจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk) เกมดจากกองทถนลงทถน
ในผมอข อกตราสารรายใด ๆ มากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกมดเหตถการณณททสงน ผลกระทบตนอการดตาเนมนงาน ฐานะทางการเงมน
หรลอความมวทนคงของผมอข อกตราสารรายดวงกลนาว กองทถนอาจมทผลการดตาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวนากองทถนทททกระจายการลงทถนใน
หลายผมอข อกตราสาร
(2) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (Sector Concentration Risk) เกมดจากกองทถน
ลงทถนในบางหมวดอถตสาหกรรมมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกมดเหตถการณณททสงน ผลกระทบตนออถตสาหกรรมนวนต กองทถนดวง
กลนาวอาจมทผลการดตาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวนากองทถนทททกระจายการลงทถนในหลายหมวดอถตสาหกรรม
(3) ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนนทง (Country Concentration Risk) เกมดจากกองทถนลงทถนใน
ประเทศใดประเทศหนซทงมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกมดเหตถการณณททสงน ผลกระทบตนอประเทศดวงกลนาว เชนน การเมลอง
เศรษฐกมจ สวงคม เปป นตขน กองทถนดวงกลนาวอาจมทผลการดตาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวนา กองทถนทททกระจายการลงทถนในหลายประเทศ
- อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรมมาณการซลอต ขายทรวพยณสนม ของกองทถน
โดยคตานวณจากมมลคนาทททตทาต กวนาระหวนางผลรวมของมมลคนาการซลอต ทรวพยณสนม กวบผลรวมของมมลคนาการขายทรวพยณสนม ทททกองทถนรวมลงทถนในรอบ
ระยะเวลาผนานมายขอนหลวง 1 ปท หารดขวยมมลคนาทรวพยณสนม สถทธมเฉลททยของกองทถนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error คลอ ความผวนผวนของสนวนตนางของผลตอบแทนเฉลททยของกองทถนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชทวต ดว ซซงท สะทขอนใหขเหปนถซง
ประสมทธมภาพในการเลทยนแบบดวชนทชทวต ดว ของกองทถนรวมวนามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชทวต ดว มากนขอยเพทยงใด เชนน หากกองทถนรวมมทคาน
TE ตตทา แสดงวนา อวตราผลตอบแทนของกองทถนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชทวต ดว ในอวตราทททตทาต ดวงนวนต กองทถนรวมนทจต งซ มทประสมทธมภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอาข งอมง ในขณะทททกองทถนรวมทททมทคาน TE สมง แสดงวนาอวตราผลตอบแทนของกองทถนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชทวต ดว
ในอวตราทททสงม ดวงนวนต โอกาสทททผลตอบแทนการลงทถนจะเปป นไปตามผลตอบแทนของ benchmark กปจะลดนขอยลง เปป นตขน
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