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นักการเมืองสหรัฐ 2 พรรคเหน็ตรงกันว่าควรลงทุนโครงสร้างพืน้ฐาน 
แต่คงเจรจาต่อรองเพื่อหาจดุลงตวั 2 เรื่องไดแ้ก่ ขนาดโครงการ และ วิธีหา
เงินจ านวนมหาศาล ซึง่พวัพนัการก่อหนีโ้ดยออกพนัธบตัร ตลอดจนขึน้ภาษี 
เราวางสมมุตฐิาน “แผนทีล่งทุน” (ยืดหยุ่นอาจปรบัเปลี่ยนได)้ ดงันี ้
1. เงินเฟ้อสหรัฐจะเร่งขึ้นต่อไป ในระยะสั้นถึงปานกลาง และยังมี
อิทธิพลมากตอ่การตดัสินใจของนกัลงทนุ 
2. ยีลดพ์ันธบัตรอายุยาวคงแนวโน้มปรับตัวขึน้อีกพักใหญ่ ยีลดอ์าจ
ย่อลงบา้งเป็นระยะ เมื่อเทรดเดอรท์ี่ขายชอรต์พนัธบตัร ท าการซือ้กลบัเพื่อ
ปิดสถานะ take profits พอเสรจ็แลว้ก็ขายชอรต์ใหม่ท าใหย้ีลดข์ึน้ต่อ 
3. เฟดปล่อยยีลดพ์ันธบัตรปรับตัวขึน้ จากระดบัปัจจบุนัซึ่งต ่ากว่าอดีต 
เรามองว่าตัว 10 ปีอาจไปไกลถึง 2% แต่มิไดเ้จาะจงเป้าหมายใดไวใ้นใจ 
แคอ่ยากย า้ว่า upside ยงัมีใหย้ีลดพ์นัธบตัรขึน้ต่อไดอ้ีกเยอะพอควร 
4. เฟดจะ “อดทน” กับเงินเฟ้อที่พุ่งขึน้ในระยะส้ัน จนกระทั่งมั่นใจว่า 
ความคาดหวังเงินเฟ้อระยะยาว เช่น 5-Year, 5-Year Forward Inflation 
Expectation ทรงตวัเหนือ 2% ไดอ้ย่างยั่งยืน ทัง้นี ้เฟดจะกลา้ส่งสญัญาณ
ลด QE และ/หรือขึน้ดอกเบีย้ ก็ต่อเมื่อแน่ใจว่า ถ้าสื่อสารออกไป ความ
คาดหวงัเงินเฟ้อระยะยาวจะไม่หวัทิ่มลงเพราะตลาดกลวั policy mistake 
ดงันัน้ เฟดจงึไม่น่าสง่สญัญาณลด QE ขึน้ดอกเบีย้ ในเวลาอนัใกล ้
สมมุติฐาน 4 ประการชี ้Rotation (นักลงทุนเปล่ียนตัวเล่น) รอบนีจ้รงิจงั 
และยาวนานกว่าครัง้ก่อนๆ เน่ืองจาก discount rates (ในการค านวณ DCF 
และ time value of money) สูงขึน้ตามยีลดพ์ันธบัตร เป็นปัจจัยผลักดัน 
fund flows หนีออกจากหุน้ growth-at-ANY-price “ราคาแพงลิ่วบนความ
ฝันถึงก าไรกอ้นโตในอนาคตอนัไกลโพน้ (ปัจจบุนัธุรกิจอาจยงัไม่พน้น า้และ
ความไม่แน่นอนสูงมาก)” แลว้ไปหา “หุ้นที่ผลประกอบการก าลังฟ้ืนตัว 
ณ ปัจจุบันและอนาคตอันใกล้” หรือถา้จะลงทุนหุน้เติบโตสงูก็ควรเป็น 
growth-at-REASONABLE-price “ราคาสมเหตสุมผลคุม้คา่การเติบโต” 
แผนที่ฉบับนี้ชี้ “หุ้นไทย” น่าลงทุนรบัเศรษฐกิจฟ้ืนและ upgrade ก าไร
บริษัทจดทะเบียน หลังวัคซีนโควิดเขา้เทียบท่าเมืองท่องเที่ยวระดับท็อป
ของโลก เงินเฟ้อก าลงัเรง่ขึน้ (ไทยเงินเฟ้อต ่ามากเลยยินดีตอ้นรบัเงินเฟ้อ) 
และรบัประโยชนท์างออ้มจากแนวโนม้ราคาสินคา้โภคภณัฑข์าขึน้ (ลงทนุ
หุน้ไทยอย่างไรก็เสี่ยงนอ้ยกวา่หุน้โภคภณัฑห์รือ commodities แบบเต็มๆ) 
กองทุนเปิดกรุงไทย สมารท์ อิควิตี ้ฟันด ์(KTEF) บริหารเชิงรุกเต็มสบู
ดว้ยนโยบายกวา้งและยืดหยุ่น เปิดทางผูจ้ดัการกองทนุหมนุเวียนเปลี่ยนธีม 
เตรียมทะยานไกลไปกบั “ขาขึน้จริงจงั” เสริมทพัดว้ยเครื่องมือที่ เราคุน้เคย 
KT-CLMVT ลงทุนเวียดนามราว 71.61% (25 ก.พ.) ส่วนที่เหลือเป็นหุน้
ไทยและสภาพคล่อง รบัแนวโนม้การเติบโตสูงของดาวเด่นอาเซียน แถม
สตอรี่  MSCI (เวียดนามมีโอกาสเลื่อนชั้นจาก frontier ขึน้สู่  emerging 
markets) ซึง่ตลาดอาจเริ่มหนัมา “ลุน้” กนัในไม่ชา้! 

KT-CLIMATE จุดโฟกัส4 
จดุโฟกสัของตลาดหุน้ = เศรษฐกิจและเงินเฟ้อ 
จดุโฟกสัของเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ = นโยบายคลงัสหรฐั 
จดุโฟกสัของนโยบายคลงัสหรฐั = โปรเจคลงทนุโครงสรา้งพืน้ฐาน 
จดุโฟกสัของโปรเจคลงทนุโครงสรา้งพืน้ฐาน = CLIMATE CHANGE 
ไบเดนเซ็นแพคเกจกระตุ้นเศรษฐกิจ $1.9 ล้านล้าน เดินหนา้ผลกัดนั
โปรเจคต่อไป “แผนลงทุนโครงสร้างพืน้ฐาน $2 ล้านล้าน” มิใช่แค่สรา้ง
ถนนซ่อมสะพานดงัเช่นในอดีต แต่มุ่งแกปั้ญหา การเปล่ียนแปลงสภาพ
อากาศ (Climate Change) ตัง้เป้าขจดัการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์
ใหเ้หลือศนูยภ์ายในปี 2035 หนนุจา้งงานเพ่ิมหลายลา้นต าแหน่ง 
กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ไครเมท เชนจ ์อิควิตี ้ฟันด ์(KT-CLIMATE) 
IPO 15 - 23 มีนาคม เน้นลงทุนในหน่วยของ Schroder International 
Selection Fund Global Climate Change Equity (กองทนุหลกั) ซึ่งเช่ือว่า
ธุรกิจที่ตระหนักถึงภัยคุกคามของการเปลี่ยนแปลงด้านภูมิอากาศและ
ปรบัตวัตัง้แต่ตน้ จะไดป้ระโยชนจ์ากการเติบโตเชิงโครงสรา้งในระยะยาว 
กองทนุคดัเลือกหุน้โดยอิงปัจจยัดา้นสิ่งแวดลอ้ม สงัคม ธรรมาภิบาล (ESG) 
KT-CLIMATE เข้ามาเติมเต็มชุดกองทุน megatrends ให้ครบเครื่อง 
ครอบคลมุแนวโนม้การเปลี่ยนแปลงส าคญัสดุยอด 3 ดา้น ซึง่มิใช่แค่กระแส
แฟชั่น แต่มนัเหมือนแม่น า้สายหลกัที่ไหลหลากเชี่ยวกรากจน “หยดุไม่อยู่” 
Unstoppable Megatrends 3 แนวโน้มใหญ่ระดับโลก ขบัเคลื่อนไปดว้ย 
“ความจ าเป็น” “แรงปรารถนา” และ “พลังสนับสนุน” 
KT-HEALTHCARE “ความจ าเป็น” ตามธรรมดาโลก เก่ียวพันกับการ 
เกิด แก่ เจ็บ ตาย ไม่มีใครหนีพน้ 
KT-WTAI “แรงปรารถนา” สู่วิถีใหม่ มนษุยพ์ฒันาปัญญาประดิษฐ์ (AI) 
และน ามาใชป้รบัเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินชีวิตใหเ้ป็นไปตามตอ้งการ 
KT-CLIMATE “พลังสนับสนุน” จากภาครัฐ  มุ่งปรับปรุงสิ่งแวดล้อม
พรอ้มสรา้งเครื่องยนตข์บัเคลื่อนเศรษฐกิจที่ยั่งยืน 
Climate Change “คิกออฟ” เริ่มเขา้สู่ศูนยก์ลางความสนใจของชาวโลก 
(มิใช่เฉพาะนักลงทุน) นับตั้งแต่นีย้าวไปอย่างนอ้ย 2-3 เดือนคงเป็นข่าว
หนา้หนึ่งแทบทกุวนั ตลอดช่วงเวลาที่มีการผลกัดนัโปรเจคลงทนุโครงสรา้ง
พืน้ฐาน (infrastructure bill) ในสภาคองเกรสสหรฐั นบัว่า “เขา้ขอ้” จ่อตรง
จดุโฟกสัพอดีช่วงเสนอขาย IPO ของ KT-CLIMATE 
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Key Asset View (Long Term) 

 กลุ่ม มุมมอง ปัจจยั 

ตราสารหน้ี 

ไทย  
ระยะสัน้-กลาง (<5Y) ผลตอบแทนต ่ำตำมดอกเบีย้นโยบำย มไีวเ้พือ่ใหส้ภำพคล่องแก่พอรต์เป็นหลกั 
ระยะยาว (10Y) ยลีดพ์นัธบตัรไทยน่ำจะยงัคงผนัผวนตำมสหรฐั เพรำะเฟดยงัไม่ออกมำตรกำรควบคุม 

ต่างประเทศ  

ตราสารปลอดภยัหรือเกรดสูง: ยลีด์พนัธบตัรโลกน่ำจะยงัคงผนัผวนตำมสหรฐั เพรำะเฟดยงัไม่ออกมำตรกำรควบคุม 
กองทุนทีเ่น้นตรำสำรเกรดสงู ดเูรชัน่ยำว เช่น KT-BOND อำจมไีวเ้พือ่ป้องกนัควำมเสีย่ง risk off และเงนิฝืด (deflation) 
ตราสารท่ีเน้นเครดิตหรือยีลด์สูง: KT-GCINCOME ยงัเป็นตวัเลอืกที่ดสี ำหรบัตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ อย่ำงไรก็ตำม 
spread แคบลงเรือ่ยๆขณะมุมมองเศรษฐกจิดขีึน้ คงขบัเคลื่อนเงนิจ ำนวนไม่น้อยใหไ้ปแสวงหำยลีดท์ีส่งูขึน้ในตลำดอื่น 

ตราสารทุน 

ไทย  หุ้นไทยมีโอกาส outperform รบัปัจจยับวก: วคัซนีโควดิหนุนควำมคำดหวงัอนำคตกำรท่องเทีย่ว เงนิเฟ้อเร่งขึน้ส่งผลดตี่อ
ประเทศทีเ่งนิเฟ้อต ่ำ หุน้ไทยมภีำพลกัษณ์เป็นตลำด “วฏัจกัร” (cyclical) น่ำใชร้บัประโยชน์ทำงออ้มจำกรำคำโภคภณัฑข์ำขึน้ 

สหรฐัฯ  
กระแสเกง็ก าไรมากจนเลยเถิด (excessive risk taking) เพ่ิมความเส่ียงต่อการเกิด “อบุติัเหตุ” ในตลาดหุ้นสหรฐั 
ควำมคำดหวงัเงนิเฟ้อระยะยำวเริม่ฟ้ืน สะท้อนว่ำตลำดกบัเฟดก ำลงัปรบัมุมมองให้สอดคล้องกนัมำกขึ้น เรำเน้นกำร
ลงทุน megatrends (สว่นใหญ่หุน้สหรฐั) มุ่งแสวงหำธุรกจิทีไ่ดป้ระโยชน์จำก AI โดยไมจ่ ำกดั sector คอื KT-WTAI 

ยุโรป  ราคาหุ้นซึมซบัความคาดหวงัเชิงบวกไว้พอสมควร ขณะเศรษฐกิจยุโรปฟ้ืนตวัช้า อย่ำงไรกต็ำม ขอ้ตกลงกำรคลงั
ของอยีรูวมถงึ “แผนปฏริปูสเีขยีว” (Green Deal) มุ่งแกปั้ญหำ Climate Change เป็นปัจจยัขบัเคลื่อนกำรเตบิโตระยะยำว 

ญ่ีปุ่ น  
หุ้นญ่ีปุ่ นมีประโยชน์น้อยลงในเชิงกลยุทธ์ เนื่องจำกยลีดพ์นัธบตัรอำยุยำวและควำมคำดหวงัเงนิเฟ้ออำจผ่ำนพน้เฟส
ของกำรพุง่ขึน้แบบวนัเวยไ์ปแลว้ ผูล้งทุนจงึอำจลดสดัสว่นหุน้ญีปุ่่ น เพือ่เสรมิสภำพคล่องใหแ้ก่พอรต์หรอืเปลีย่นตวัเล่น 

แปซิฟิก 
เหมาะส าหรบัผู้ท่ีต้องการลดความเส่ียงค่าเงินดอลลาร์ เนื่องจำก KT-AASIA master fund คลำส USD hedged 
ช่วยลดควำมเสีย่งอตัรำแลกเปลีย่นระหวำ่ง USD กบัสกุลเงนิของประเทศทีเ่ขำ้ไปลงทุน 

ตลาดเกิดใหม่ 

EM แต่ละประเทศ/ภมิูภาคฟ้ืนตวัไม่เท่ากนั ทัง้นี้ระยะยำว Emerging Markets มศีกัยภำพในกำรสรำ้งผลตอบแทนสงู 
รำคำหุน้ EM ยงัถูกเทยีบกบัตลำดพฒันำแลว้ ขณะเงนิ EM หลำยสกุลแขง็ค่ำขึน้จำกระดบัที่ยงัคงต ่ำมำก อย่ำงไรกต็ำม 
เรำชอบหุน้จนีและเอเชยีมำกสดุ เพรำะมพีืน้ฐำนแขง็แกรง่กวำ่ตลำดเกดิใหมแ่หง่อื่นๆนอกภูมภิำคเอเชยี 

เอเชีย 
(ไม่รวมญ่ีปุ่ น) 

เอเชียน าการฟ้ืนตวั ยกระดบัสู่ “แกนใหม่” (New Core) ของพอรต์หุ้นโลก คนชัน้กลำงเตบิโตขบัเคลื่อนกำรบรโิภค 
ขอ้ตกลงกำรคำ้เสรสีนับสนุนกำรส่งออก รำคำหุน้เอเชยีหลำยกลุ่มยงัไม่แพง โอกำสเปิดกวำ้งส ำหรบัพอรต์เชงิรุก ผูล้งทุน
สำมำรถใช ้KT-ASIAG เป็นส่วนหนึ่งของ core positions โดยลงทุนดว้ยเงนิกอ้นใหญ่และถอืระยะยำว เนื่องจำกกองทุน
หลกัมทีมีงำนวเิครำะห์และบรหิำรพอร์ตขนำดใหญ่ ครอบคลุมและเจำะลกึลงไปในแต่ละประเทศหลกัๆได้อย่ำงทัว่ถงึ
ครบถว้นทัง้ภูมภิำค มสีไตลแ์ละกระบวนกำรคดักรองหลกัทรพัยท์ีช่ดัเจน มุ่งแสวงหำหุน้ “คุณภำพสงู” และ “โอกำสเตบิโตสงู” 
เป็นหลกั อกีทัง้มปีระวตัผิลกำรด ำเนินงำนโดดเด่นยำวนำนและสม ่ำเสมอ 

จีน  

หุ้นจีน “จ าเป็นต้องขึ้น” ในระยะยาว เพื่อใหเ้กดิ wealth effect สนับสนุน “กำรบรโิภค” ซึง่เป็นหวัใจขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ 
จนีผ่ำนกระบวนกำรปฏริปูและปรบัตวัท่ำมกลำงวกิฤตหลำยครัง้ อำท ิเศรษฐกจิชะลอตวัแรง (hard landing) สงครำมกำรคำ้ 
และ โควดิ ขณะระดบัหน้ี margin balance ต ่ำกว่ำจุดสงูสุดเดมิมำก แปลว่ำ ตลาดกระทิงหุ้นจีนขาขึ้นยงัว่ิงได้อีกไกล!!! 
ตลำดหุน้พกัฐำนเป็นพกัๆส่งผลดตี่อเสถยีรภำพในระยะยำว ถอืเป็นโอกำสซือ้สะสมเพิม่ทัง้ KT-Ashares และ KT-CHINA 

อาเซียน 

ความส าเรจ็ของวคัซีนโควิดหนุนอาเซียนฟ้ืนตวัแรง เพรำะเป็นภูมภิำคทีโ่ดดเด่นดำ้นกำรท่องเทีย่ว นอกจำกนี้ รฐับำล
ลงทุนโครงสรำ้งพืน้ฐำน ประชำกรหลำยประเทศอยู่ในภำวะ Demographic Dividend ยงัคงสนับสนุนกำรเตบิโตในระยะยำว 
อยำ่งไรกต็ำม โดยปกตเิรำชอบตลำดหุน้เอเชยี (ไม่รวมญีปุ่่ น) ซึง่มตีวัเลอืกหลำกหลำยและครบเครือ่งกวำ่ 

อินเดีย  

โอกาสและความเส่ียงค่อนข้างสมดลุ หำกดอลลำรก์ลบัแขง็ค่ำอำจกระตุ้นแรงเทขำยสนิทรพัย์อนิเดยีเพรำะกงัวลว่ำ
เงนิเฟ้อจะเร่งขึน้ เทรดเดอรร์ำยย่อยผงำดหนุนตลำดหุน้พุ่งทะยำนมำหลำยเดอืน รำคำซมึซบัขำ่วดไีปมำกแลว้ทัง้รฐับำล
กระตุ้นและวคัซีนโควดิ ขณะอินเดยีโดดเด่นเรื่องปัจจยัขบัเคลื่อนระยะยำว: วยัแรงงำนขยำยตวั ปฏริูป บรโิภคโตสูง 
digitalization เรำมองโอกำสลงทุนหุน้อนิเดยี ณ รำคำปัจจุบนัคอ่นขำ้งสมดุลกบัควำมเสีย่ง หลงัตลำดพกัฐำนลงมำบำ้ง 

สินทรพัย์
ทางเลือก 

น ้ามนั  
แนวโน้มดีมานดน์ ้ามนัโลกอ่อนแอไม่น่ารบัราคาท่ีสูงกว่าปัจจบุนัได้มากเท่าไรนัก เรำจงึไม่ค่อยสนใจกำรลงทุนใน
สนิทรพัยท์ีต่อ้งพึง่พำกำรปรบัตวัขึน้ของรำคำน ้ำมนั เพรำะน่ำจะเผชญิควำมเสีย่งขำลง (downside risks) มำกกวำ่ขำขึน้ 

ทองค า  
เฟดผ่านจดุพีคของนโยบายผ่อนคลายนานแล้ว ย า้แนวโน้ม “ทองขาลง” เฟดคงพยำยำมคุมยลีดแ์ทจ้รงิ (TIPS 10Y) 
สงูกวำ่ -1% ไปสกัระยะ และไมน่่ำกดยลีดฯ์ลงมำกจำกระดบัปัจจุบนัหำกเศรษฐกจิสหรฐัคอ่ยๆฟ้ืนตวัหลงัฉีดวคัซนี 

อสงัหาริมทรพัย ์  
ถ้ายีลด์พนัธบตัรเร่ิมน่ิง REITs กน่็าจะเร่ิมว่ิง!!! วคัซีนโควดิหนุนควำมต้องกำรเช่ำและแนวโน้มกำรจ่ำยปันผล ทว่ำยลีด์
พนัธบตัรอำยุยำวดดีขึน้อำจถ่วงรำคำสนิทรพัยท์ีเ่น้นรำยไดป้ระจ ำ (income) ใหย้อ่ลงไดใ้นระยะสัน้ ถอืเป็นโอกำสซือ้สะสม 

มมุมองในระยะ 6 เดอืนขึน้ไป  = Overweight  = Underweight  = Neutral
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ขอ้ความจ ากดัความรบัผิด (Disclaimer)  

• “ผูล้งทนุตอ้งท าความเขา้ใจลกัษณะสินคา้ เง่ือนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทนุ” 

• เอกสารฉบบันีจ้ดัท าขึน้โดยบริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ( “บริษัท”) ขอ้มลูที่ปรากฏในเอกสารนีน้  ามา
จากแหล่งขอ้มลูที่บรษิัทเห็นว่ามีความน่าเช่ือถือ แต่ไม่อยู่ในวิสยัที่จะสามารถตรวจสอบความถกูตอ้งไดโ้ดยอิสระ บรษิัทไม่สามารถ
ใหก้ารรบัประกนัความถกูตอ้งหรือสมบูรณข์องขอ้มลูดงักล่าว และไม่อาจรบัผิดชอบในความผิดพลาดในการแสดงขอ้เท็จจริง หรือ
ขอ้มลูที่ผ่านการวิเคราะห ์รวมทัง้ไม่สามารถรบัผิดชอบต่อความเสียหายอนัอาจเกิดขึน้จากการใชข้อ้มลูนีข้องผูห้นึ่งผูใ้ด ความเห็นที่
แสดงในเอกสารนีป้ระกอบดว้ยความเห็นในปัจจบุนัของบรษิัท ซึง่สามารถเปล่ียนแปลงไปไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

• บริษัทมิไดใ้หค้  าปรกึษาดา้นบญัชี ภาษี หรือกฎหมาย โดยผูล้งทุนควรปรกึษาเรื่องดงักล่าวกับที่ปรึกษา และ /หรือ ผูใ้หค้  าปรกึษา 
ก่อนการตดัสินใจใดๆ ที่เก่ียวเน่ืองกบัขอ้มลูในเอกสารนี ้ผูล้งทนุควรพิจารณาว่าการลงทนุดงักล่าวมีความเหมาะสมกบัตนเอง และ
ควรไดร้บัค าปรกึษาจากผูใ้หค้  าปรกึษาดา้นการลงทนุที่ไดร้บัอนญุาต 

• บรษิัทมิไดม้อบอ านาจใหบ้คุคลใดเป็นผูใ้หข้อ้มลู หรอืเป็นตวัแทน รบัรอง แสดง หรอืรบัประกนัขอ้มลูใดๆ ที่มิไดป้รากฏอยู่ในหนงัสือ
ชีช้วนทัง้นี ้หากมีการกระท าดงักล่าว ใหถื้อวา่ขอ้มลูที่กล่าวถึงนัน้ไม่อาจน ามาประกอบการพิจารณาได ้

• ผลตอบแทนในอดีตมิไดแ้สดงถึงผลตอบแทนในอนาคต และมูลค่าของเงินลงทุน รวมถึงรายไดจ้ากการลงทุนสามารถลดลงและ
เพิ่มขึน้ได ้ผลตอบแทนในอนาคตไม่สามารถรบัประกนัได ้และผูล้งทนุอาจไดร้บัเงินคืนนอ้ยกวา่เงินลงทนุเริ่มแรก แมก้ระทั่งในกรณีที่
ผลิตภณัฑด์งักล่าวเป็นประเภทคุม้ครองเงินตน้ก็ตาม เน่ืองจากยงัคงมีความเสี่ยงที่ผูอ้อก  ตราสารไม่สามารถช าระหนีบ้างส่วนหรือ
ทัง้หมดตามสญัญาได ้ความเห็นที่แสดง ณ ที่นี ้เป็นความเห็นปัจจบุนัตามวนัที่ระบใุนเอกสารนีเ้ท่านัน้ 

• ไม่มีการรบัประกันว่ากลยุทธก์ารลงทุนนีจ้ะมีประสิทธิผลภายใตภ้าวะตลาดทุกประเภท และผูล้งทุนแต่ละท่านควรที่จะประเมิน
ความสามารถของตนในการที่จะลงทนุในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ตลาดปรบัตวัลดลง 

• ผู้ลงทุนสามารถท าการศึกษาและขอรับข้อมูลสาระส าคัญของกองทุนรวม รวมถึงนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการ
ด าเนินงานยอ้นหลงัไดจ้ากผูแ้ทนขายที่ไดร้บัการแต่งตัง้จาก บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และเว็บไซต์
ของบรษิัท www.ktam.co.th   

• ค าแนะน าขา้งตน้ มิไดใ้ชก้บัผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตควบการลงทนุ ( Unit Linked Products ) 

• ©  สงวนลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2561 บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สงวนสิทธ์ิตามกฎหมาย 
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