กองทุนเปดกรุงไทย สตราทีจ�ค แอคทีฟ โกลบอล แอลโลเคชั่น (KT-SAGA)

โอกาสรับผลตอบแทนทีด่ ี
ผานการลงทุนใน
ประเทศตางๆ ทั่วโลก
กับกองทุน KT-SAGA

นโยบายการลงทุน
ลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศ และ/หร�อกองทุนรวมอีทเี อฟตางประเทศ และ/หร�อกองทุนรวมอสังหาร�มทรัพยตา งประเทศ
และ/หร�อทรัสตเพือ่ การลงทุนในอสังหาร�มทรัพยตา งประเทศ และ/หร�อกองทุนรวมโครงสรางพืน้ ฐานตางประเทศ (กองทุน
ปลายทาง) ตัง้ แต 2 กองทุนข�น้ ไป โดยเฉลีย่ ในรอบปบญ
ั ช�ไมนอ ยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสนิ สุทธ�ของกองทุน
ลงทุนทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ทรัพยสินทางเลือก และ/หร�อหลักทรัพยหร�อทรัพยสินอื่นใด
ตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด
ลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปบัญช�ไมเกินรอยละ 79 ของมูลคาทรัพยสินสุทธ�ของกองทุน โดยสามารถ
ปรับเปลี่ยนสัดสวนการลงทุนไดตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน

กองทุน KT-SAGA เหมาะสำหรับใคร?
ผูท ต่ี อ งการโอกาสเขาถึงการลงทุนในประเทศตางๆ ทัว่ โลก ผานการเลือกลงทุนในสินทรัพยตา งๆ ตามดุลยพินจิ
ของผูจ ดั การกองทุน
ผูท ไ่ี มมเี วลาติดตามการลงทุนในตางประเทศดวยตัวเอง
ผูท ส่ี ามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนทีด่ กี วาการลงทุนในตราสารหนีท้ ว่ั ไป
ปจจัยความเสีย่ งทีส่ ำคัญ : ความเสีย่ งทางตลาด (Market Risk)/ ความเสีย่ งจากความสามารถในการชำระหนีข้ องผูอ อกตราสาร (Credit Risk)/ความ
เสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น (Foreign Exchange Rate Risk)/ ความเสีย่ งจากการขาดสภาพคลองของหลักทรัพย (Lliquidity Risk)

ผูลงทุนตองทำความเขาใจลักษณะสินคา เง�่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนตัดสินใจลงทุน
ศึกษารายละเอียดหร�อขอรับหนังสือช�ช้ วนที่ ผูส นับสนุนการขาย หร�อ บลจ.กรุงไทย โทร 02 686 6100 กด 9 www.ktam.co.th
CALL CENTER 02 686 6100 www.ktam.co.th
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กลยุทธ ในการจัดพอรตการลงทุนของกองทุน KT-SAGA
ดำเนินกลยุทธ Active Management โดยผูจ ดั การกองทุนจะจัดสรรเง�นทุนสวนหนึง่ เพือ่ สราง Core Portfolio ทีเ่ ปนการลงทุนเช�งกลยุทธในระยะกลางถึงยาว
(Strategic Asset Allocation) และมีการกระจายความเสีย่ งไปยังประเทศ และ/หร�ออุตสาหกรรมตางๆ ตามมุมมองการลงทุนระยะกลางถึงยาว
สำหรับเง�นทุนอีกสวนหนึง่ ผูจ ดั การกองทุนจะดำเนินการสราง Satellite Portfolio ทีเ่ นนการทำ Tactical Asset Allocation โดยมีการปรับสัดสวน
การลงทุนในแตละประเภทสินทรัพยใหสอดคลองกับภาวะตลาด โดยพิจารณาจากการเคลือ่ นไหวของดัชนีชว้� ดั ตางๆ
ผูจ ดั การกองทุนจะจัดสรรน�ำหนักการลงทุนไปยังดัชนีรายประเทศ และ/หร�อดัชนีรายอุตสาหกรรมตางๆ เปนหลัก โดยมีการปรับน�ำหนักการลงทุน
เพือ่ ให Exposure ทีก่ องทุนมีตอ ประเทศตางๆ สูงกวา หร�อ ต่ำกวา Benchmark ตามดุลยพินจิ ของผูจ ดั การกองทุน (Country Rotation) และเปนไป
ตามกระบวนการว�เคราะหแบบ Top-Down Approach เพือ่ ใหกองทุนไดรบั ประโยชนสงู สุด
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ความเช�่อมั่นของนักลงทุนทั่วโลก
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ว�เคราะหสถิติ และใชดุลยพินิจ
หาจังหวะเขาลงทุน
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จัดสรรน�ำหนักการลงทุนโดยเปร�ยบ
เทียบกับน�ำหนักของ Benchmark

ดัชนีช�้วัดของกองทุนและผลตอบแทนยอนหลังของดัชนีช�้วัด (Benchmark)
เปนดัชนีทผ่ี จู ดั การกองทุนทัว่ โลกนิยมใชเปนดัชนีชว้� ดั (Benchmark) สะทอนถึงการลงทุนในหุน และพันธบัตรทัว่ โลก ตรงตามวัตถุประสงคของกองทุน
น�ำหนักการลงทุน

ตัวช�้วัดของกองทุน (Benchmark)*
ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD

50%

ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD

50%

*ปรับดวยอัตราแลกเปลีย่ นเมือ่ เทียบกับคาสกุลเง�นบาท ณ วันคำนวณผลตอบแทน

ผลตอบแทนยอนหลังของดัชนีช�้วัด ตั้งแตเดือน ม.ค. 57 - ธ.ค. 61
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ขอมูลกองทุน KT-SAGA
ประเภทกองทุน

กองทุนรวมผสม
กองทุนรวมหนวยลงทุนประเภท Fund of Funds

ระดับความเสี่ยง

5

นโยบายการปองกัน
ความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน

ตามดุลยพินจิ ของผูจ ดั การกองทุน

เง�เง�นนลงทุ
ลงทุนนขัขัน้ ้นต่ต่ำำ
วันเง�เปนดลงทุ
รับคำสั
นขั้นง่ ซ�ต่อ้ ำและขายคืน

คาธรรมเนียมการขาย

ไมเกิน 2.14%
ชวง IPO ยกเวนเร�ยกเก็บ
หลัง IPO 0.535%

คาธรรมเนียมการรับซ�้อคืน

ไมเกิน 2.14% ตอป (ปจจ�บนั ไมเร�ยกเก็บ)

คาธรรมเนียมจัดการกองทุน

ไมเกิน 2.14% ตอป (ปจจ�บนั เร�ยกเก็บ 1.07% ตอป)

1,000 บาท

คาธรรมเนียมนายทะเบียน

ไมเกิน 0.535% ตอป (ปจจ�บนั เร�ยกเก็บ 0.1605% ตอป)

ทุกวันทำการซ�อ้ ขาย ภายในเวลา 15.30 น.

ระยะเวลาการรับเง�นคาขายคืน

T+5

ผลการดำเนินงานในอดีตมิไดเปนสิง่ ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

