KTAM Weekly Strategy
Supply Chain Disruptions
วิกฤตพลังงานจีนซา้ เติมปั ญหาอุปทานชะงักงันทั่วโลก ราคาถ่านหินพุ่ง
และมาตรการประหยัดไฟฟ้าเพื่อบรรลุ KPI สิ่งแวดล้อมของรัฐบาลท้องถิ่น
ส่งผลให้อุตสาหกรรมในพืน้ ที่สาคัญๆของจีนต้องลดการผลิต ขณะนา้ มัน
และแก๊สราคาพุ่งเพราะขาดแคลนอย่างหนักกาลังกดดันเศรษฐกิจยุโรป
ความคิดเห็นล่าสุดทีเ่ กี่ยวข้องจากบรรดาผู้จัดการกองทุนหลัก
Allianz Global Investors (AllianzGI) ผู้บริหารกองทุนหลัก KT-Ashares
ภาวะขาดแคลนพลังงานถ่วงการเติบโตอย่างชัดเจน รัฐบาลท้องถิ่นปี นีร้ บั เป้า
GDP ต่ าบรรลุง่ายจึงหันมาเร่งทา KPI ด้านสิ่งแวดล้อม ราคาถ่านหินพุ่ง
เพิ่มต้นทุนแก่โรงไฟฟ้าจนไม่คมุ้ ค่า ผลิต ก็เป็ นอีกสาเหตุของวิกฤตดังกล่าว
ผลกระทบตลาดหุน้ จีนมีทงั้ “ผูช้ นะ” และ “ผูแ้ พ้” กลุม่ industrials ส่วนใหญ่
ใช้พลังงานเยอะจึงเผชิญความเสี่ยงมากที่สดุ ต่อผลกาไร ภาพรวมกองทุน
underweight sector ดังกล่าวอยู่แล้วเช่น กลุ่มผู้ผลิตเครื่องจักร ส่วนหุน้
วัสดุและผูผ้ ลิตโภคภัณฑ์ แม้อ่อนตัว เนื่องจากยอดขายลดลง แต่ก็คงแค่
ระยะสัน้ เพราะภาวะขาดแคลนหนุนราคาวัตถุดิบปรับตัวขึน้ “ผู้ชนะ” คือหุน้
กลุ่มพลังงานทดแทน (renewables) เพื่อลดใช้แหล่งพลังงานแบบดัง้ เดิม
ระบบเก็บสะสมพลังงาน (energy storage) ก็น่าจะมีดีมานด์เพิ่มขึน้ กล่าว
โดยรวม มาตรการประหยัดพลัง งาน คุม เข้ม ภาคอสัง หาฯและ internet
ส่ ง ผลให้เ ศรษฐกิ จ จี น ชะลอลงมาก ที ม ลงทุน ของ AllianzGI จึ ง คาดว่ า
ทางการจีนจะเพิ่มมาตรผ่อนคลายในช่วงหลายเดือนข้างหน้า โดยให้จบั ตา
สัญญาณจาก การประชุม politburo สองครัง้ ในเดือน ต.ค. และ ธ.ค.
BlackRock ผู้บริหารกองทุนหลัก KT-CHINA
Supply disruptions ปั จจุบันมีหลายด้าน 1. ขนส่งเจอคอขวดจากโควิด
ประกอบกับโลกพึ่งพาสินค้าเอเชีย เรือ/ตูค้ อนเทนเนอร์มีไม่พอ สถานการณ์
คงลากยาวจนกระทั่งกาลังผลิตฟื ้ น ถึงระดับก่อนโควิด 2. ฐานผลิตสาคัญ
หยุดชะงัก เช่น อาเซียน ภาคสิ่งทอกระทบหนัก นานแค่ไหนขึน้ กับการฉีดวัคซีน
ลูกค้าหันกลับไปซือ้ สิ่งทอจากจีน เซมิคอนดักเตอร์ก็ขาดแคลนอย่างที่รูก้ ัน
3. วิกฤตพลังงานในจีน กระทบอุตสาหกรรมหนักที่ใช้พลังงานเยอะ ปั ญหา
คงดาเนินต่อไปเพราะฤดูหนาวรัฐบาลต้องสงวนพลังงานไว้ให้ครัวเรือนก่อน
ทีมงาน BlackRock มองผลกระทบต่อจีนโดยภาพรวมดังนี้
1. ผูน้ าเข้าโดนปั ญหาต้นทุนและเวลา แต่จีนเป็ น “ผูส้ ง่ ออก” จึงกระทบน้อยกว่า
2. ผลกระทบสุทธิเป็ นบวกต่อจีน
3. แรงกดดันส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานเยอะ: เหล็ก ซีเมนต์
วิ ก ฤตพลั ง งานกระทบการตั ด สิ น ใจมากที่สุ ด ความขาดแคลนหนัก
กระจุกตัวในภาคอีสานของจีน กดดันอุตสาหกรรมหนัก ซึ่งพอร์ตปั จจุบนั ไม่
ค่อยมีหนุ้ กลุม่ นีอ้ ยู่แล้ว ขณะอุตสาหกรรมยานยนต์จีน ขาดแคลนชิปในช่วง
2 เดือนที่ผ่านมาเช่นเดียวกับทั่วโลก แม้ทาให้ส่งมอบรถล่าช้าทว่าดีมานด์
โดยเฉพาะ EV ยังแข็งแกร่ง BlackRock คาดว่าสถานการณ์จะค่อยๆดีขึน้
ใน 2 ไตรมาส ส่วนหุน้ กลุ่ม industrials และ materials ตัวหลักๆในพอร์ต
เป็ นพวก new energy ผลกระทบโดยรวมจึงอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้
Author: ฝ่ ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์ บลจ.กรุงไทย
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JPMorgan ผู้บริหารกองทุนหลัก KT-EUROTECH
Supply Chain ปรับตัวได้เร็วกว่าทีผ่ ู้คนคาดคิด เราเห็นวัฏจักรเช่นนัน้ ใน
อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ เพราะไม่มีใครสามารถคาดเดาความเร็วการ
เข้าออกตลาดของซัพพลาย ตลอดจนความยืดหยุ่นที่เปลี่ยนไปของดีมานด์
ประเด็นนี เ้ กี่ ยวข้องอย่างมากกับ tech hardware ซึ่งมีห่วงโซ่อุปทานสุด
แสนซั บ ซ้ อ นจากผู้ ผ ลิ ต ไปยั ง ผู้ บ ริ โ ภค ชิ ้น ส่ ว นต่ า งๆมั ก ถู ก ส่ ง ผ่ า น
distributors หลายลาดับชัน้ แต่ละชัน้ พยายามบริหารสินค้าคงคลังของตนเอง
จึงแทบเป็ นไปไม่ได้ท่ีจะเห็นภาพชัดเจนทัง้ ห่วงโซ่ แต่ท่ีแน่ๆความต้องการ
เซมิ ค อนดัก เตอร์ พุ่ง ขึ น้ 2-3 เท่ า ส่ ว นหนึ่ ง เพราะผู้ใ ช้ห รื อ distributors
กักตุนหรือพยายามเติมสต็อก ดังนัน้ เมื่อซัพพลายกลับมาและคาสั่งซือ้ เกิน
ปกติเ หล่า นั้น หายไป ตลาดจะพลิ ก กลับ สู่ส มดุล อย่ า งรวดเร็ว หากต้อ ง
ประเมินจริงๆก็คาดว่า สถานการณ์น่าจะดูดีขนึ ้ ณ จุดใดจุดหนึ่งในปี 2022
พอร์ตกองทุนหลั กแบ่ง เป็ น 3 ส่ วน 1. กลุ่มที่ได้ประโยชน์ 2. บรรเทา
ผลกระทบได้/ไม่กระทบ 3. โดนกระทบหนัก ...แน่นอนว่าเน้น 2 กลุม่ แรก
หุ้นกลุ่มทีไ่ ด้ประโยชน์ อุปกรณ์ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ ได้แก่ ASML, ASM
International, Aixtron ภาวะขาดแคลนชิปผลักดันให้บรรดาผูผ้ ลิต รวมถึง
รัฐบาลเพิ่ม capacity และความยืดหยุ่นในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์
ซึ่ง น าไปสู่ก ารลงทุน capex มหาศาล ส่ง ผลบวกต่อบรรดาบริษัทชั้นนา
(best-in-class) นอกจากนี ้ บริ ษั ท ยุ โ รปกลุ่ม auto semiconductor เช่ น
STMicroelectronics และ Infineon ก็เข้าข่ายเพราะได้ประโยชน์จากราคา
ชิปพุ่งขึน้ ตามดีมานด์ (STM เพิ่งปรับขึน้ ราคาสินค้าหมาดๆ) แม้ระยะสัน้
ลูกค้ากลุม่ บริษัทรถยนต์ส่งั ของน้อยลงเพราะขาดแคลนชิน้ ส่วนอื่นๆด้วย
หุ้น จ านวนมากในพอร์ตไม่ค่ อ ยโดนกระทบจาก supply disruption
โดยเฉพาะ software and services เช่ น Adyen ผู้ น าระบบช าระเงิ น
CapGemini ผูใ้ ห้บริการดิจิตอล Qt Group แพลตฟอร์ม IoT software เป็ นต้น
(ยังมีอีกมาก) นี่คือข้อได้เปรียบของ tech ที่เหนือกว่าพวกอุตสาหกรรมหนัก
เพราะ software ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานที่จบั ต้องได้/สินค้าโภคภัณฑ์นอ้ ยกว่า
หุ้นที่บรรเทาผลกระทบได้ดี บริษัทที่โมเมนตัม/ประวัติ ดาเนินงานแกร่ง
ราคาน่าสนใจ เช่น Nordic Semiconductor สัมพันธ์แนบแน่นกับ Apple
(ผลิตชิปให้ AirTags) เข้าถึง capacity ได้ดีกว่าคู่แข่งรายเล็กๆ นอกจากนี ้
คุ ณ ภาพและพลั ง ของแบรนด์พ บได้ใ น Logitech ขณะคู่ แ ข่ ง ส่ ง มอบ
webcams และอุปกรณ์ประชุมทางไกลลาบากแต่ Logitech ทาได้ดีกว่า
ด้ว ยอ านาจการตลาดและได้ส ะสมสต็ อ กไว้ เ พื่ อ รองรับ ดี ม านด์ท่ี คู่แ ข่ ง
ตอบสนองไม่ได้ น่าจะส่งผลให้บริษัทฯกินส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึน้ ด้วย
หุน้ กลุ่มทีห่ ลีกเลี่ยงระยะนี้ กองทุนหลักได้ลดสัดส่วนมาก่อนแล้วด้วย อาทิ
e-commerce เคยโดดเด่นตอน lockdown แม้ตาแหน่งทางการตลาดดีขึน้
ในช่วงปี ครึง่ ที่ผ่านมา ทว่าสถานการณ์ปัจจุบนั พบอุปสรรคในการหาสินค้า
โดยเฉพาะ consumer electronics เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ ค่าขนส่งทางเรือแพง
ต้นทุนพุ่ง ขาดแคลนคนขับรถบรรทุกและเชือ้ เพลิง ฯลฯ นาไปสู่การออกมา
เตือนว่าผลประกอบการอาจแย่ลง (profit warnings) fund manager คาดว่า
สภาพดังกล่าวจะยังดาเนินต่อไป ตัวอย่างเช่น AO World และ BooHoo
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Key Asset View (Long Term)
กลุ่ม
ไทย

ปัจจัย
 ยีลด์พนั ธบัตรไทยน่าจะคลายความตึงตัวตามสหรัฐ แต่ผลตอบแทนต่าไม่คอ่ ยน่าสนใจ มีไว้เพือ่ ให้สภาพคล่องเป็ นหลัก
กองทุนทีเ่ น้นตราสารเกรดสูง ดูเรชันยาว
่
เช่น KT-BOND อาจมีไว้เพื่อป้ องกันความเสีย่ ง risk off ส่วน KT-GCINCOME
ตลาดพัฒนาแล้ว 
เป็ นตัวเลือกทีด่ สี าหรับเครดิต แต่ตลาดพัฒนาแล้วยีลด์ต่า spreads แคบ (แพง) น่าแสวงหาโอกาสในตลาดอื่นบ้างเช่น จีน
ตราสารหนี้
China Bond มีแนวโน้ มเป็ นที่ต้องการมากขึ้น จีนเปิ ดตลาดดันตราสารหนี้เข้าดัชนีระดับโลก ต่างชาติยงั ถือครองน้อย
เงินหยวนมีเสถียรภาพสูง เป็ นปั จจัยดึงดูด fund flows ในระยะยาว ยีลด์ตราสารหนี้จนี สูงกว่าตลาดพัฒนาแล้ว อัตราการ
จีน

ผิดนัดชาระต่า (แต่มกั เป็ นข่าวครึกโครม) ตลาดบอนด์จนี พัฒนาต่อเนื่องเปิ ดโอกาสสร้าง alpha แก่กองทุนทีบ่ ริหารเชิงรุก
นอกจากนี้ ตราสารหนี้สกุลหยวนเคลื่อนไหวไม่คอ่ ยสัมพันธ์กบั สินทรัพย์ประเภทอื่นๆ จึงช่วยกระจายความเสีย่ งได้ดี
ฟื้ นพร้อมอาเซียนแต่มีความเสี่ยงอุทกภัย สถานการณ์ โควิดคลีค่ ลายต่อเนื่องเพราะเร่งฉีดวัคซีน ทว่าตลาดหุน้ ไทย
ไทย
 อาจมี “รันเวย์” ไม่ยาวนัก เพราะศักยภาพการเติบโตระยะยาวไม่โดดเด่น นอกจากนี้ยงั มีความเสีย่ งอุทกภัยเพิม่ ขึน้ ด้วย
KT-CLIMATE & KT-FINANCE “ซื้อเมื่อย่อ” ทัวโลกทุ
่
่มงบลดโลกร้อนต่อเนื่องยาวนาน KT-CLIMATE จึงมีปัจจัยเติบโต
โลก
ระยะยาวแกร่งเข้าข่าย defensive growth ขณะยีลด์พนั ธบัตรสหรัฐและยุโรปยังต่ า เกินไปและมีโอกาสปรับตัวขึน้ ได้อีก

หากปั จจัยกดดันระยะสัน้ คลีค่ ลาย (เศรษฐกิจจีนและเพดานหนี้สหรัฐ) “หุน้ กลุ่มการเงิน” KT-FINANCE น่าจะได้ประโยชน์
ชอบ KT-HEALTHCARE (หุน้ อเมริกาเหนือ > 80% ส.ค.) เศรษฐกิจสหรัฐฟื้ นแกร่งแต่น่าจะพ้นจุดพีคของการเร่งตัวไปแล้ว
สหรัฐฯ
ชอบ Healthcare  และอาจเริม่ ชะลอ สนับสนุนการลงทุนสไตล์ Defensive Growth เช่น Health Care Sector ขณะภาพรวมราคาหุน้ ยังไม่แพง
เข้าสู่ Mid-Cycle ด้วย KT-EUROTECH หุ้นธีมเปิ ดเมือง (open up) ลดความนิย มลงไปเพราะยุโ รปเปิ ดมานานแล้ว
ยุโรป
 เศรษฐกิจฟื้ นต่อเนื่องจน ECB เตรียมลดการซือ้ สินทรัพย์ ยุโรปเข้าสู่ “กลางวัฏจักร” (mid-cycle) น่าจะกระตุน้ ให้เงินลงทุน
โฟกัสหุน้ เติบโตสูงทีอ่ งิ ปั จจัยขับเคลื่อนระยะยาวมากยิง่ ขึน้ กลุ่มหลักๆได้แก่ เทคโนโลยี และ climate change
ธี มเปิ ดเมืองที่ยงั มีอยู่ในตลาดพัฒนาแล้ว ญี่ป่ ุนเร่งฉีดวัคซีน ปั จจัยการเมืองน่ าจะชัดเจนขึน้ เมื่อใกล้เลือกตัง้ ปลายปี
ญี่ปนุ่
 หุ้นญี่ป่ ุนราคาไม่แพง ต่างชาติถือครองน้อย สภาพคล่องสูงเพราะ BOJ คงขึ้นดอกเบี้ยช้ากว่าธนาคารกลางหลักอื่นๆ
น่าสนใจลงทุนทัง้ KT-JPFUND (passive ตาม Nikkei 225) และ KT-JAPAN (active / small cap)
เหมาะสาหรับผู้ที่ต้องการลดความเสี่ ยงค่ าเงิ นดอลลาร์ เนื่องจาก KT-AASIA master fund คลาส USD hedged
ตราสารทุน แปซิ ฟิก 
ช่วยลดความเสีย่ งอัตราแลกเปลีย่ นระหว่าง USD กับสกุลเงินของประเทศทีเ่ ข้าไปลงทุน
EM แต่ละประเทศ/ภูมิภาคฟื้ นตัวไม่เท่ากัน ทัง้ นี้ระยะยาว Emerging Markets มีศกั ยภาพในการสร้างผลตอบแทนสูง
ตลาดเกิ ดใหม่ 
ราคาหุน้ EM ยังถูกเทียบกับตลาดพัฒนาแล้ว ขณะเงิน EM หลายสกุลมีโอกาสแข็งค่าขึน้ จากระดับทีย่ งั คงต่ามาก
อ่อนตัวระยะสัน้ แต่มีโอกาสเติ บโตสูงระยะยาวยังคงใช้เป็ น “แกนพอร์ต” คนชัน้ กลางเติบโตขับเคลื่อนการบริโภค
เอเชีย
ข้อตกลงการค้าเสรีสนับสนุ นการส่งออก โอกาสเปิ ดกว้างสาหรับพอร์ตเชิงรุก ผูล้ งทุนสามารถใช้ KT-ASIAG เป็ นส่วน
(ไม่รวมญี่ปน)
ุ่ 
หนึ่งของ core positions เนื่องจากกองทุนหลักมุ่งแสวงหาหุน้ “คุณภาพสูง” และ “โอกาสเติบโตสูง” เป็ นหลัก
Evergrande อาจล้มแต่ไม่น่าลาม “นักเลือกหุ้น” ลุยตลาดจีน ตลาดหุน้ จีนใหญ่ท่ี 2 รองจากสหรัฐแต่อยู่ในดัชนีโลก
จีน
 น้อยไป สัดส่วนควรเพิม่ ขึน้ อีกมาก รัฐบาลจีนคุมเข้มบางธุรกิจแต่กเ็ พิม่ การสนับสนุนหลายธุรกิจ เปิ ดโอกาสกองทุนหลัก
เชิงรุกทัง้ KT-CHINA และ KT-Ashares เข้าซือ้ หุน้ ศักยภาพสูงทีไ่ ม่โดนกระทบโดยตรงแต่ราคาร่วงลงรุนแรงเกินเหตุได้
วัคซีนหนุนเศรษฐกิ จฟื้ นจากระดับตา่ แม้ปัจจัยระยะยาวไม่ค่อยโดดเด่น ทว่าเราเห็นโอกาสลงทุนในช่วงที่เหลือของปี
อาเซียน

เพือ่ รับแนวโน้มการฟื้ นตัวจากระดับต่า (มาก) ในลักษณะ catch up โดยหุน้ อาเซียนล้าหลังตลาดอื่นๆมานานราว 3 ปี แล้ว
อิ นเดียมี “พลังแฝง” ในแหล่งรายได้ของรัฐ ทัง้ การจัดเก็บภาษีเพิม่ ขึน้ ตลอดจนการขายทรัพย์สนิ และ privatization
อิ นเดีย  ช่วยลดความเสีย่ งจากภาวะขาดดุลงบประมาณ ปั จจัยขับเคลื่อนระยะยาวโดดเด่น: แรงงานขยายตัว financial deepening
ปฏิรปู บริโภคโตสูง digitalization หุน้ อินเดียขึน้ มามากส่วนหนึ่งด้วยแรงซื้อของผูล้ งทุนรายย่อยจึงเสีย่ งพักฐานในระยะสัน้
นโยบายลดโลกร้อนกดดันแนวโน้ มดีมานด์ระยะยาวไม่สดใส เราจึงไม่ค่อยสนใจการลงทุนในสินทรัพย์ท่ตี ้องพึง่ พา
น้ามัน
 การปรับตัวขึน้ ของราคาน้ามัน เพราะน่าจะเผชิญความเสีย่ งขาลง (downside risks) มากกว่าขาขึน้
ทองคา
 ประธานเฟดผ่อนคลายสุดทางแล้ว “ยีลด์แท้จริง” ยังมีโอกาสกลับตัวขึน้ อาจกดดันราคาโภคภัณฑ์โดยเฉพาะทองคา
ประธานเฟดผ่อนคลายสุดทางแล้ว เฟดควรหันมาควบคุ ม เงินเฟ้ อ จริง จัง หากเป็ นจริง จะบัน่ ทอนความต้อ งการ
สิ นทรัพย์
โลหะ &
สินทรัพย์ inflation hedge เพิม่ ความเสี่ยงขาลงต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์รวมถึง หุน้ กลุ่มโลหะและเหมืองแร่ แม้ดมี านด์
ทางเลือก

เหมืองแร่
ระยะยาวจากปั จจัยหลักๆเช่น EV, Climate Change ยังแข็งแกร่ง ทว่าราคาหุน้ กลุ่มนี้ปรับตัวขึน้ มากในช่วงปี ทผ่ี ่านมา
downside risk เปิ ดกว้างเกินไปจน “ไม่คมุ้ เสีย่ ง”
ราคาขึ้นมามากและนานแล้วด้วยธีมเปิ ดเศรษฐกิ จ (เฉพาะตลาดทีใ่ ช้วคั ซีนโควิดประสิทธิภาพสูงและฉีด อย่างทัวถึ
่ ง)
อสังหาริ มทรัพย์ 
ทว่าศักยภาพการเติบโตระยะยาวและความสามารถปรับขึน้ ค่าเช่าของอสังหาฯโดยภาพรวมอาจจะไม่คอ่ ยโดดเด่นเท่าไรนัก
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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