KTAM Weekly Strategy
Just buy it.
รายงานประชุม FOMC 21-22 ก.ย. เฟดเตรียมลด QE เดือนหน้าด้วยอัตรา
$15,000 ล้า น/เดื อ น แบ่ ง เป็ น พัน ธบัต ร $1 หมื่ น ล้า น MBS $5 พัน ล้า น
สอดคล้องกับที่ตลาดคาด ถ้าไม่มีเซอร์ไพรส์ tapering คงจบกลางปี 2022
CPI สหรั ฐ ก.ย. บวกแรงกว่ า คาด พลังงานขาดแคลน อุปทานชะงัก
(supply chain disruptions) หนุนราคาสินค้าพุ่งทะยาน นักเศรษฐศาสตร์
หลายรายยอมรับแล้วว่า “เงินเฟ้อสูง” คงลากยาวต่อไปถึงปี หน้า
Yield Curve สหรัฐ “ราบลง” ในสัปดาห์ท่ีผ่านมา ยีลด์พนั ธบัตรอายุ 3 ปี
พุ่ง ขึ น้ แรงสุด +11bps สวนทางยี ล ด์ย าว 30 ปี ที่ ดิ่ ง ลงแรงสุด -11bps
ตลาดมอง “เฟดเข้มงวด” เพื่อคุมเงินเฟ้อ นอกจากนี ้ ผลประมูลพันธบัตร
สหรัฐอายุ 30 ปี สะท้อนดีมานด์แข็งแกร่งโดยเฉพาะจากนักลงทุนต่างชาติ
ผู้ขอสวัสดิการว่างงาน < 3 แสน เป็ นสัปดาห์แรกตั้งแต่วิกฤตโควิด
เงินช่วยเหลือพิเศษทยอยหมดไป สนับสนุนให้คนอเมริกันกลับเข้าทางาน
ตอกยา้ ว่าตลาดแรงงาน “แข็งแกร่ง” nonfarm payrolls ต่ากว่าคาดเพราะ
แค่ปัจจัยชั่วคราว อัตราว่างงานลด ตาแหน่งว่าง > คนว่างงาน หนุนค่าจ้าง
สูงขึน้ ต่อเนื่อง ส่งเสริมการบริโภคอันเป็ นหัวใจสาคัญของเศรษฐกิจสหรัฐ
ค้าปลีก ก.ย. บวกสวนคาด โอกาสเกิด stagflation ในสหรัฐมีความเป็ นไปได้
น้อยลง นักลงทุนคลายวิตกจึงโถมเข้าใส่สินทรัพย์เสี่ยงดันหุน้ ทะยานทั่วโลก
“หุ้นญี่ปุ่น” คือตัวเลือกแรกในภาวะ Risk On เงินเยนอ่อนค่าเป็ นปั จจัย
บวกต่อรายได้และกาไรของผูส้ ่งออก แถมมีปัจจัยนา้ จิม้ “Kishida U-turn”
นายกฯญี่ ปนทนสวนกระแสไม่
ุ่
ไหวเลยพับแผนขึน้ ภาษี หุน้ ไว้ก่อน และยุบ
สภาตามคาด ประกาศเลือกตั้งทั่วไป 31 ต.ค. ปกติแล้วตลาดอาทิตย์อทุ ยั
มักสดใสในบรรยากาศเช่นนี ้ ใครไม่มีหรือเก็บไม่ครบอยากขึน้ รถยังทันทัง้
KT-JPFUND และ KT-JAPAN ยืนยันมุมมอง “ขบวนเก็บตก” (5 ก.ย.)
กลุ่มการเงิน (Financial Sector) ตีปีกรับผลดาเนินงาน Q3 แบงก์ใหญ่โต
แรงกว่ า คาดทั้ ง JPMorgan, Bank of America, Morgan Stanley และ
Goldman Sachs ด้ว ยสารพัดปั จ จัย ขับ เคลื่ อ น สอดคล้อ งกับ มุม มองใน
บทความ “สัน้ ได้ ยาวดี KT-FINANCE” (10 ต.ค.) ยิ่งมั่นใจว่าสมมุติฐาน
ของ Sotiris Boutsis ผูจ้ ัดการกองทุนหลัก มีความเป็ นไปได้สูง สนับสนุน
การลงทุน หุ้น กลุ่ม บริก ารด้า นการเงิ น (financial services) ทั่ว โลก ผ่ า น
กองทุน KT-FINANCE เพื่ อ รับ แนวโน้ม การเติ บ โตระยะยาว (long-term
secular growth) และโอกาสระยะสัน้ -กลาง จากหลากหลายธีมลงทุน
“ปูติน” ย้ารัสเซียไม่ใช้แก๊สเป็ นอาวุธการเมือง ยินดีป๊ ั มเชือ้ เพลิงป้อน
ยุโรปเพิ่มตามต้องการ แย้มปั ญหาแท้จริงมิใช่อุปทานไม่พอแต่เป็ นเพราะ
“นโยบาย” โดยดูเหมือนผูส้ ง่ ออกก๊าซธรรมชาติรายใหญ่สดุ ของโลกต้องการ
สั่งสอนลูกค้ากลุ่มสาคัญอย่างบรรดาสมาชิกอียใู ห้ “ล็อคสัญญาระยะยาว”
แทนการซือ้ ในตลาด (spot market) แม้ราคาพลังงานไม่ค่อยลดแต่ก็ช่วย
คลายกังวลเรื่องภาวะขาดแคลนได้บา้ ง เป็ นปั จจัยบวก “หุน้ ยุโรป” เริ่มฟื ้ น
หลังพักฐาน น่าสะสมเพิ่มทัง้ 2 กองทุน KT-EURO และ KT-EUROTECH
เน้นตัวหลังเป็ นพิเศษดังที่เขียนไว้ใน “เทคยุโรปจัดโปรแรง” (3 ต.ค.)
Author: ฝ่ ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์ บลจ.กรุงไทย
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“The Big Short” Michael Burry เลิกขายชอร์ต Tesla ข่าวนีด้ นั หุน้ +3%
เมื่อวันศุกร์ ก่อนบริษัท EV ยอดนิยมเผยกาไร Q3 (20 ต.ค. after hours)
หนุน sentiment หุน้ แนว disruptive technology ในกองทุนเช่น KT-WTAI
ทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ (International Energy Agency: IEA)
กระตุ้น ให้น านาชาติ ล งทุน พลัง งานทดแทนเพิ่ ม เป็ น 3 เท่ า ภายในสิ น้
ทศวรรษ ตอกยา้ โอกาสซือ้ สะสม KT-CLIMATE หลังราคาย่อลงมามาก
หุ้นสหรัฐราคาถูกยังมี! ดัชนี equal weight ซึ่งใช้เป็ นตัวแทน small cap
biotech: S&P 500 Biotech Index มีอตั ราส่วน forward P/E 10.2x ถูกมาก
แค่ครึง่ เดียวของ S&P 500 (20.4x) นักวิเคราะห์บางรายมอง small biotech
มี upside จาก M&A (ถูกบริษัทใหญ่ๆซือ้ กิจการ) เพราะธุรกิจ healthcare
มีเงินสดรวมเกือบ $5 แสนล้าน สูงประวัติการณ์ เน้นสะสม KT-HEALTHCARE
กองทุนหลักมีหนุ้ biotech (เน้น mid-small) ราว 1/3 ของพอร์ต
“อาเซียน” ผงาด! พร้อมใจผ่อนคลายมาตรการคุมโควิด ไทย ประกาศเปิ ด
ท่องเที่ยว 1 พ.ย. นาร่องผูฉ้ ีดวัคซีนครบจาก 10 ประเทศเข้าได้ไม่ตอ้ งกักตัว
สิงคโปร์ ขยายจานวนประเทศที่นักท่องเที่ยวฉี ดวัคซีนครบเข้าได้โดยไม่
ต้องกักตัวเช่นกัน มาเลเซีย ลดข้อจากัดการเดินทางทัง้ ในและนอกประเทศ
หลังจานวนผูต้ ิดเชือ้ โควิดต่ากว่าหมื่นคนต่อวัน อินโดนีเซีย เปิ ดประเทศ
มากขึน้ เพิ่มจานวนชาติผูม้ าเยือนและลดจานวนวันกักตัว หลังผูต้ ิดเชือ้
ลดลงต่ อ เนื่ อ งและจ านวนผู้เ สี ย ชี วิ ต ต่ า สุด ตั้ง แต่ มิ . ย. 2020 Standard
Chartered คาด เงินรูเปี ยห์ (IDR) น่าจะ outperform ใน Q4 โดยเศรษฐกิจ
ใหญ่สดุ อาเซียนมีแนวโน้มเกินดุลการค้ามากขึน้ ได้อานิสงส์จากราคาโภค
ภัณฑ์พุ่งหนุนยอดส่งออก ฟิ ลิปปิ นส์ ดัชนีหุน้ (PSEi) แตะระดับสูงสุดใน
รอบกว่ า 8 เดื อ น รับ ข้อ มู ล ผู้ติ ด เชื ้อ โควิ ด ลดลงและฉี ด วั ค ซี น เพิ่ ม ขึ น้
เวียดนาม พยายามเรียกคนกลับเข้าโรงงาน เพื่อเร่งผลิตสินค้าป้อนชาวโลก
ก่อนถึงช่วงคริสต์มาส ยา้ วิว overweight “หุน้ อาเซียน” ไตรมาสนีโ้ ดยเน้น
สะสม 2 กองทุน “ตัวหลัก” KT-ASEAN และ “ตัวเสริม” KT-CLMVT
“แจ็ค หม่า” โผล่ฮ่องกง หลังห่างงานสังคมเกือบปี ยา้ สัญญาณคลี่คลาย
มาตรการคุมเข้มเทคจีน Evergrande “ใจใหญ่” ไม่หวั่นปั ญหาหนี ้ เตรียม
เปิ ดไลน์ผลิตรถ EV ปี หน้า “ผูก้ ล้า” Morgan Stanley อัพเกรดหุน้ อสังหาฯ
จีนสู่ระดับ attractive “น่าดึงดูดใจ” มองความเสี่ยง default ซึมซับในราคา
หุ้น มากแล้ว น่ า เข้า ไปลุ้น นโยบายผ่ อ นคลายซึ่ ง คาดว่ า จะมาเร็ ว ๆนี ้
สอดคล้องกับจุดยืนของเรา “ปั กหลักสู”้ ถื อต่อและซือ้ #ทีมจีน ทุกตัวทั้ง
KT-Ashares, KT-CHINA, KT-CHINABOND ราคาลงมามากจนคุม้ เสี่ยง
และน่าจะเจอ “ผูซ้ อื ้ ” กลุม่ ใหญ่ท่สี นใจเข้าไปรับโอกาสระยะยาวแล้ว
สิ้นสุดการรอคอย...จีนเริ่มผ่อนคลายอสังหาฯ รายงานข่าวเผยจีนสั่ง
ธนาคารพาณิ ช ย์เ ร่ง อนุมัติ สิ น เชื่ อ บ้า น พร้อ มปลดล็ อ คให้อ อกตราสาร
RMBS เพื่ อ ขยายวงเงิ น ปล่ อ ยกู้ นอกจากนี ้ ธนาคารกลางจี น (PBOC)
ยืนยันความเสี่ยง “เงินเฟ้อ” และ “Evergrande” ควบคุมได้ (controllable)
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Key Asset View (Long Term)
กลุ่ม
ไทย

ปัจจัย
 ดอกเบีย้ กำลังเข้ำสูข่ ำขึน้ ยีลด์ตรำสำรหนี้ไทยยังคงต่ำ ไม่คอ่ ยน่ำสนใจ มีไว้เพือ่ รักษำสภำพคล่องในพอร์ตเป็ นหลัก
กองทุนทีเ่ น้นตรำสำรเกรดสูง ดูเรชันยำว
่
เช่น KT-BOND อำจมีไว้เพื่อป้ องกันควำมเสีย่ ง risk off ส่วน KT-GCINCOME
ตลาดพัฒนาแล้ว 
เป็ นตัวเลือกทีด่ สี ำหรับเครดิต แต่ตลำดพัฒนำแล้วยีลด์ต่ำ spreads แคบ (แพง) น่ำแสวงหำโอกำสในตลำดอื่นบ้ำงเช่น จีน
ตราสารหนี้
ความผันผวนระยะสัน้ เปิ ดช่องลงทุน จีนเปิ ดตลำดดันตรำสำรหนี้เข้ำดัชนีระดับโลก ต่ำงชำติยงั ถือครองน้อย เงินหยวน
มีเสถียรภำพสูง เป็ นปั จจัยดึงดูด fund flows ในระยะยำว ยีลด์ตรำสำรหนี้จนี สูงกว่ำตลำดพัฒนำแล้ว อัตรำกำรผิดนัด
จีน

ชำระอยู่ในระดับทีค่ วบคุมได้ ตลำดบอนด์จนี พัฒนำต่อเนื่องเปิ ดโอกำสสร้ำง alpha แก่กองทุนทีบ่ ริหำรเชิงรุก นอกจำกนี้
ตรำสำรหนี้สกุลหยวนเคลื่อนไหวไม่คอ่ ยสัมพันธ์กบั สินทรัพย์ประเภทอื่นๆ จึงช่วยกระจำยควำมเสีย่ งได้ดี
ฟื้ นพร้อมอาเซี ยนแต่มีความเสี่ยงอุทกภัย สถำนกำรณ์ โควิดคลีค่ ลำยต่อเนื่องเพรำะเร่งฉีดวัคซีน ทว่ำตลำดหุน้ ไทย
ไทย
 อำจมี “รันเวย์” ไม่ยำวนัก เพรำะศักยภำพกำรเติบโตระยะยำวไม่โดดเด่น นอกจำกนี้ยงั มีควำมเสีย่ งอุทกภัยเพิม่ ขึน้ ด้วย
KT-CLIMATE & KT-FINANCE ทัวโลกจ
่
ำเป็ นต้องทุ่มงบลดโลกร้อนต่อเนื่องยำวนำนสนับสนุนกำรลงทุน KT-CLIMATE
โลก
ยีลด์พนั ธบัตรสหรัฐและหลำยภูมภิ ำคยังต่ำเกินไป มีโอกำสปรับตัวขึน้ อีกเมือ่ ปั จจัยกดดันทยอยคลีค่ ลำย “หุน้ กลุ่มกำรเงิน”

KT-FINANCE น่ำจะได้ประโยชน์ในระยะสัน้ -กลำง ขณะโอกำสเติบโตระยะยำวก็น่ำสนใจด้วยหลำกหลำยพลังขับเคลื่อน
ชอบ KT-HEALTHCARE (อเมริกำเหนือ > 80% ก.ย.) ลงทุนสไตล์ defensive growth และรับ upside จำกหุน้ biotech
สหรัฐฯ
ชอบ Healthcare  (เน้น mid-small) รำว 1/3 ของพอร์ต ซึง่ เป็ นกลุ่มทีร่ ำคำถูกมำกแถมมี catalysts จำกโอกำสอนุมตั ยิ ำใหม่ๆและ M&A
เข้าสู่ Mid-Cycle ด้วย KT-EUROTECH หุ้นธีมเปิ ดเมือง (open up) ลดควำมนิย มลงไปเพรำะยุโ รปเปิ ดมำนำนแล้ว
ยุโรป
 เศรษฐกิจฟื้ นต่อเนื่องจน ECB เตรียมลดกำรซือ้ สินทรัพย์ ยุโรปเข้ำสู่ “กลำงวัฏจักร” (mid-cycle) น่ำจะกระตุน้ ให้เงินลงทุน
โฟกัสหุน้ เติบโตสูงทีอ่ งิ ปั จจัยขับเคลื่อนระยะยำวมำกยิง่ ขึน้ กลุ่มหลักๆได้แก่ เทคโนโลยี และ climate change
ธี มเปิ ดเมืองในตลาดพัฒนาแล้ว ปั จจัยกำรเมืองน่ ำจะชัดเจนหลังเลือกตัง้ 31 ต.ค. หุน้ ญี่ป่ ุนรำคำไม่แพง ต่ำงชำติถอื
ญี่ปนุ่
 ครองน้อย สภำพคล่องสูงเพรำะ BOJ คงขึ้นดอกเบี้ยช้ำกว่ำธนำคำรกลำงหลักอื่นๆ น่ ำสนใจลงทุนทัง้ KT-JPFUND
(passive ตำม Nikkei 225) และ KT-JAPAN (active / small cap)
เหมาะสาหรับผู้ที่ต้องการลดความเสี่ ยงค่ าเงิ นดอลลาร์ เนื่องจำก KT-AASIA master fund คลำส USD hedged
ตราสารทุน แปซิ ฟิก 
ช่วยลดควำมเสีย่ งอัตรำแลกเปลีย่ นระหว่ำง USD กับสกุลเงินของประเทศทีเ่ ข้ำไปลงทุน
EM แต่ละประเทศ/ภูมิภาคฟื้ นตัวไม่เท่ากัน ทัง้ นี้ระยะยำว Emerging Markets มีศกั ยภำพในกำรสร้ำงผลตอบแทนสูง
ตลาดเกิ ดใหม่ 
รำคำหุน้ EM ยังถูกเทียบกับตลำดพัฒนำแล้ว ขณะเงิน EM หลำยสกุลมีโอกำสแข็งค่ำขึน้ จำกระดับทีย่ งั คงต่ำมำก
อ่อนตัวระยะสัน้ แต่มีโอกาสเติ บโตสูงระยะยาวยังคงใช้เป็ น “แกนพอร์ต” คนชัน้ กลำงเติบโตขับเคลื่อนกำรบริโภค
เอเชีย
ข้อตกลงกำรค้ำเสรีสนับสนุ นกำรส่งออก โอกำสเปิ ดกว้ำงสำหรับพอร์ตเชิงรุก ผูล้ งทุนสำมำรถใช้ KT-ASIAG เป็ นส่วน
(ไม่รวมญี่ปน)
ุ่ 
หนึ่งของ core positions เนื่องจำกกองทุนหลักมุ่งแสวงหำหุน้ “คุณภำพสูง” และ “โอกำสเติบโตสูง” เป็ นหลัก
Evergrande อาจล้มแต่ไม่น่าลาม “นักเลือกหุ้น” ลุยตลาดจีน ตลำดหุน้ จีนใหญ่ท่ี 2 รองจำกสหรัฐแต่อยู่ในดัชนีโลก
จีน
 น้อยไป สัดส่วนควรเพิม่ ขึน้ อีกมำก รัฐบำลจีนคุมเข้มบำงธุรกิจแต่กเ็ พิม่ กำรสนับสนุนหลำยธุรกิจ เปิ ดโอกำสกองทุนหลัก
เชิงรุกทัง้ KT-CHINA และ KT-Ashares เข้ำซือ้ หุน้ ศักยภำพสูงทีไ่ ม่โดนกระทบโดยตรงแต่รำคำร่วงลงรุนแรงเกินเหตุได้
วัคซีนหนุนเปิ ดเศรษฐกิ จ sentiment และผลประกอบกำรหุน้ อำเซียนมีแนวโน้มฟื้ นตัวจำกทีเ่ คยล้ำหลังตลำดอื่นๆมำนำน
อาเซียน

นอกจำกนี้ยงั มีโอกำสใหม่ๆจำกธุรกิจ new economy ซึง่ คำดว่ำจะทยอย IPO เข้ำสูต่ ลำดในอนำคต
อิ นเดียมี “พลังแฝง” ในแหล่งรายได้ของรัฐ ทัง้ กำรจัดเก็บภำษีเพิม่ ขึน้ ตลอดจนกำรขำยทรัพย์สนิ และ privatization
อิ นเดีย  ช่วยลดควำมเสีย่ งจำกภำวะขำดดุลงบประมำณ ปั จจัยขับเคลื่อนระยะยำวโดดเด่น: แรงงำนขยำยตัว financial deepening
ปฏิรปู บริโภคโตสูง digitalization หุน้ อินเดียขึน้ มำมำกส่วนหนึ่งด้วยแรงซื้อของผูล้ งทุนรำยย่อยจึงเสีย่ งพักฐำนในระยะสัน้
นโยบายลดโลกร้อนกดดันแนวโน้ มดีมานด์ระยะยาวไม่สดใส เรำจึงไม่คอ่ ยสนใจสินทรัพย์ทต่ี อ้ งพึง่ พำกำรปรับตัวขึน้
น้ามัน
 ของรำคำน้ำมัน เพรำะมีโอกำส “จบรอบใหญ่” เมือ่ ตลำดเริม่ หยุดคำดหวังว่ำรำคำน้ำมันจะขึน้ ต่อไปเรือ่ ยๆ
ทองคา
 เฟดจะลด QE เตรียมขึน้ ดอกเบีย้ ยีลด์แท้จริงต่ำเกินไปและควรปรับตัวขึน้ จำกปัจจุบนั เพิม่ ควำมเสีย่ งขำลงแก่ทองคำ
เผชิ ญความเสี่ ยงขาลงจากนโยบายเฟด ควำมต้องกำรโลหะหลำยชนิดในระยะยำวแข็งแกร่ง จำกปั จจัยหลักๆ EV,
สิ นทรัพย์
โลหะ &
Climate Change ทว่ำเฟดควรพยำยำมควบคุ มเงินเฟ้ อจริงจังมำกขึ้น หำกเป็ นจริงจะบัน่ ทอนควำมต้องกำรสินทรัพย์

ทางเลือก เหมืองแร่
inflation hedge เพิม่ ควำมเสีย่ งขำลงแก่โภคภัณฑ์รวมถึงหุน้ กลุ่มโลหะและเหมืองแร่ downside risk เปิ ดกว้ำงจนไม่คมุ้ เสีย่ ง
KT-PIF ฟื้ นรับเปิ ดเมืองไทยและสิ งคโปร์ KT-PROPERTY มุ่งแสวงหาโอกาสโตระยะยาว เลือกลงทุนได้ตำมควำม
อสังหาริ มทรัพย์  สนใจ โดยอสังหำริมทรัพย์มกั ปรับตัวตำมเงินเฟ้ อได้ดี ทัง้ นี้ ต้องอำศัยผูจ้ ดั กำรกองทุนเชิงรุกคัดเลือกสินทรัพย์ทร่ี ำคำและ
ค่ำเช่ำสำมำรถเติบโตภำยใต้บริบทใหม่ในยุคหลังโควิด
มุมมองในระยะ 6 เดือนขึน้ ไป

มุมมอง



= Overweight
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= Underweight



= Neutral
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ข้อความจากัดความรับผิด (Disclaimer)
• “ผูล้ งทุนต้องทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”
• เอกสารฉบับนีจ้ ดั ทาขึน้ โดยบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งไทย จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนีน้ ามา
จากแหล่งข้อมูลที่บริษัทเห็นว่ามีความน่าเชื่อถือ แต่ไม่อยู่ในวิสยั ที่จะสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้โดยอิสระ บริษัทไม่สามารถ
ให้การรับประกันความถูกต้องหรือสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และไม่อาจรับผิดชอบในความผิดพลาดในการแสดงข้อเท็จจริง หรือ
ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ รวมทัง้ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจเกิดขึน้ จากการใช้ขอ้ มูลนีข้ องผูห้ นึ่งผูใ้ ด ความเห็นที่
แสดงในเอกสารนีป้ ระกอบด้วยความเห็นในปั จจุบนั ของบริษัท ซึง่ สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษัทมิได้ให้คาปรึกษาด้านบัญชี ภาษี หรือกฎหมาย โดยผูล้ งทุนควรปรึกษาเรื่องดังกล่าวกับที่ปรึกษา และ/หรือ ผูใ้ ห้คาปรึกษา
ก่อนการตัดสินใจใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับข้อมูลในเอกสารนี ้ ผูล้ งทุนควรพิจารณาว่าการลงทุนดังกล่าวมีความเหมาะสมกับตนเอง และ
ควรได้รบั คาปรึกษาจากผูใ้ ห้คาปรึกษาด้านการลงทุนที่ได้รบั อนุญาต
• บริษัทมิได้มอบอานาจให้บคุ คลใดเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล หรือเป็ นตัวแทน รับรอง แสดง หรือรับประกันข้อมูลใดๆ ที่มิได้ปรากฏอยู่ในหนังสือ
ชีช้ วนทัง้ นี ้ หากมีการกระทาดังกล่าว ให้ถือว่าข้อมูลที่กล่าวถึงนัน้ ไม่อาจนามาประกอบการพิจารณาได้
• ผลตอบแทนในอดีตมิได้แสดงถึงผลตอบแทนในอนาคต และมูลค่าของเงินลงทุน รวมถึงรายได้จากการลงทุนสามารถลดลงและ
เพิ่มขึน้ ได้ ผลตอบแทนในอนาคตไม่สามารถรับประกันได้ และผูล้ งทุนอาจได้รบั เงินคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก แม้กระทั่งในกรณีท่ี
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวเป็ นประเภทคุม้ ครองเงินต้นก็ตาม เนื่องจากยังคงมีความเสี่ยงที่ผอู้ อก ตราสารไม่สามารถชาระหนีบ้ างส่วนหรือ
ทัง้ หมดตามสัญญาได้ ความเห็นที่แสดง ณ ที่นี ้ เป็ นความเห็นปั จจุบนั ตามวันที่ระบุในเอกสารนีเ้ ท่านัน้
• ไม่มีการรับประกันว่ากลยุทธ์การลงทุนนีจ้ ะมีประสิทธิผลภายใต้ภาวะตลาดทุกประเภท และผูล้ งทุน แต่ละท่านควรที่จะประเมิน
ความสามารถของตนในการที่จะลงทุนในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ตลาดปรับตัวลดลง
• ผู้ลงทุนสามารถทาการศึกษาและขอรับข้อมูลสาระสาคัญของกองทุนรวม รวมถึงนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการ
ดาเนินงานย้อนหลังได้จากผูแ้ ทนขายที่ได้รบั การแต่งตั้งจาก บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน) และเว็บไซต์
ของบริษัท www.ktam.co.th
• คาแนะนาข้างต้น มิได้ใช้กบั ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน ( Unit Linked Products )
• © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนกรุงไทย จากัด (มหาชน) สงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย
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