กองทุนเปดเคแทม เว�ลดเอ็นเนอรจ�ฟนด (KT-ENERGY)

KT-ENERGY
โอกาสเติบโตจากการลงทุนใน
ธุรกิจการสำรวจ พัฒนา ผลิต
และจัดจำหนายพลังงาน
นโยบายการลงทุนของกองทุน KT-ENERGY (ความเสี่ยงระดับ 7)
เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมหลัก BGF World Energy Fund ซึง� เปนกองทุนรวมเพือ่ ผูล งทุนทัว� ไป โดยเฉลีย่ ในรอบปบญั ชีไมนอ ย
นโยบายการลงทุน
กวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสนิ สุทธิของกองทุน โดยกองทุนรวมหลักมีวตั ถุประสงคทจ่ี ะสรางผลตอบแทนรวมสูงสุดใหกบั ผูล งทุน โดยลงทุน
อยางนอยรอยละ 70 ของมูลคาทรัพยสนิ สุทธิของกองทุนในตราสารทุนของบริษทั ชัน้ นําทัว� โลก ซึง� มีธรุ กิจหลักในการสํารวจ พัฒนา ผลิต และ
จัดจำหนายพลังงาน นอกจากนัน้ กองทุนยังอาจลงทุนในบริษทั ทีม่ งุ เนนการพัฒนาและใชประโยชนจากพลังงานทดแทน
เงินลงทุนขั้นต่ำ

ตั้งแตวันที่ 1 พ.ย. 2565 เปนตนไป
บริษัทจัดการปรับลดมูลคาขั้นตํ่าของการ
สั�งซื้อครั้งแรก เปน 1 บาท

การเสนอขายและ
รับซื้อคืนหนวยลงทุน ทุกวันทำการ ซื้อขายภายในเวลา 14.00 น.

นโยบายปองกันความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน

ขึน้ อยูก บั ดุลยพินจิ ของผูจ ดั การกองทุน ทัง้ น�้ ณ วันที่ 28 ก.พ. 65
กองทุนไมมกี ารปองกันความเสีย่ งดานอัตราแลกเปลีย่ น

T+5 นับตั้งแตวันถัดจากวันทําการขายคืนหนวยลงทุน
โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการในตางประเทศ
ผลการดำเนินงานยอนหลัง

วันที่ไดรับเงินคา
ขายคืนหนวยลงทุน

จ�ดเดนของกองทุน KT-ENERGY
รับโอกาสจากการเติบโตของบริษทั จดทะเบียนในหุน กลุม พลังงานทัว� โลก
กองทุนรวมหลักมีการผสมผสานกลยุทธการลงทุนทัง้ Top-down Research
วิเคราะหมมุ มองดานเศรษฐกิจมหภาค ควบคูไ ปกับ Bottom-up Research
คัดเลือกหุน ตามปจจัยพืน้ ฐานของแตละบริษทั เพือ่ สรางพอรตการลงทุน
ทีม่ ศี กั ยภาพสูงทีส่ ดุ
ทีมผูจ ดั การกองทุนรวมหลัก มีความเชีย่ วชาญในการลงทุนกลุม พลังงาน
และมีทมี งานทีด่ แู ลการลงทุนดานทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะ
กองทุนรวมหลักมีการคัดกรองหุน ทีจ่ ะลงทุนดวย ESG และประเมินความยัง� ยืน
ของธุรกิจทีจ่ ะเขาไปลงทุน
กองทุนรวมหลักบริหารพอรตการลงทุนโดยยึดหลัก “Best Idea” โดยไมยดึ ติด
กับดัชน�ชว้ี ดั (Benchmark)
กองทุนรวมหลักไดรบั การจัดอันดับจาก
(ขอมูล ณ วันที่ 31 ต.ค 65)

1 ป
(ตอป)
KT-ENERGY 19.14% 19.39% 59.08% 54.25%
Benchmark* 18.28% 24.92% 64.63% 58.61%
3 เดือน 6 เดือน YTD

3 ป
(ตอป)
23.88%
23.60%

5 ป
(ตอป)
9.05%
9.92%

10 ป
(ตอป)
1.43%
5.67%

จัดตั้ง
กองทุน
2.39%
6.05%

*Benchmark คำนวณจาก MSCI World Energy 10/40 Net Total Return Index (USD)
ทีแ่ ปลงเปนสกุลเงินบาท ณ วันคำนวณผลตอบแทน
ที่มา : KTAM ณ วันที่ 31 ต.ค. 65
ผลการดำเนินงาน / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ�งยืนยันถึง
ผลการดำเนินงานในอนาคต
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมน�้ ไดจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผล
การดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ที่มา : BlackRock, KTAM ขอมูล ณ วันที่ 28 ก.พ. 65

ปจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ
ความเสีย่ งทางการตลาด (Market Risk)
ความเสีย่ งจากความสามารถในการชำระหน�ข้ องผูอ อกตราสาร (Credit Risk)
ความเสีย่ งจากการขาดสภาพคลองของหลักทรัพย (Liquidity Risk)

ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น (Foreign Exchange Rate Risk)
ความเสีย่ งในเรือ่ งคูส ญั ญาในการทำสัญญาปองกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น

กองทุนนีม้ คี วามเสีย่ งดานอัตราแลกเปลีย่ น ทัง้ นีก้ องทุนมีนโยบายปองกันความเสีย่ งตามดุลยพินจิ ของผูจ ดั การกองทุน
ในกรณีทก่ี องทุนไมไดมนี โยบายปองกันความเสีย่ งอัตราแลกเปลีย่ นทัง้ จำนวน ผูล งทุนอาจจะขาดทุนหร�อจะไดรบั กำไร
จากอัตราแลกเปลีย่ น/ หร�อไดรบั เง�นคืนต่ำกว่ำเง�นลงทุนเร�ม่ แรกได

ผูล งทุนตองทำความเขาใจลักษณะสินคา เง�อ่ นไขผลตอบแทน และความเสีย่ ง กอนตัดสินใจลงทุน
ศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมหร�อขอรับหนังสือช�ช้ วนที่ ผูส นับสนุนการขาย หร�อ บลจ.กรุงไทย โทร 02 686 6100 กด 9
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