KTAM Weekly Strategy
โค้งสุดท้าย Q3
สัปดาห์ส่งท้ายก่อนไตรมาสสุดท้าย มีหลายปั จจัยเสี่ยงและโอกาส
Evergrande เข้าสู่ grace period ระยะผ่อนผัน 30 วันหลังดิวดอกเบีย้ หุน้ กู้
offshore เจ้าหนีต้ ่างชาติทาใจคงต้องอยู่ทา้ ยแถวรับชาระถัดจากผูม้ ีส่วนได้
เสียในประเทศ ภาคอสังหาฯซบเซาถ่วงเศรษฐกิ จจีน แต่ยงั พอมีแสงสว่าง
คือตลาดมั่นใจมากขึน้ ว่า รัฐบาลดูอยู่ห่างๆและพร้อมแทรกแซงถ้าไม่ไหว
เพื่อช่วยคุมวิกฤตไว้ไม่ให้ลกุ ลาม ขณะธนาคารกลางจีน (PBOC) ฉีดสภาพ
คล่องมากกว่าปกติอย่างต่อเนื่อง ...ระยะถัดไป... ตลาดน่าจะแยกปั จจัยที่
เกี่ยวข้องกับจีนเหล่านีอ้ อกจากกัน Evergrande ปรับโครงสร้างก็เรื่องหนึ่ง
เศรษฐกิจจีนชะลอก็อีกเรื่องหนึ่ง สมมุตฐิ านสาคัญ “สถานการณ์ไม่ลกุ ลาม”
จะทาให้บรรดานักลงทุนตัง้ หลักได้แล้วเลิกมองตลาดจีนแบบ “เหมารวม”
โดยกลับมาเลือกเฟ้นหลักทรัพย์เชิงรุก (active) เพื่อหา alpha ทัง้ ในตลาดหุน้
KT-Ashares, KT-CHINA และตลาดตราสารหนี ้ KT-CHINABOND
การเมืองสหรัฐระอุ สภาคองเกรสยังมิอาจบรรลุขอ้ ตกลงเปิ ดเพดานหนี ้
(debt ceiling) แม้เห็นปลายอุโมงค์อยู่แล้วว่าสุดท้ายคงออกได้แค่ 2 ทาง
ถ้าไม่ขยายลิมิตก็ตอ้ งยกเว้นการบังคับใช้ debt ceiling ชั่วคราว (คาดว่าถึง
สิน้ ปี 2022) แต่เกมงัดข้อ ยิ่งยือ้ นานก็ย่ิงเพิ่มความเสี่ยงอุบัติเหตุจ นเกิ ด
“หลุมอากาศ” ในตลาดสหรัฐ หากเป็ นจริงบรรดาหุน้ ที่ว่ิงไปไกล all-time high
ก็อาจถอยลงมาให้สะสมเพิ่มได้ ยุทธวิธีท่ีเหมาะสมสาหรับเกมนีค้ ือ ใจเย็น
“ซือ้ เมื่ออ่อนตัว” (buy dips) เครื่องมือที่เราสนใจเป็ นพิเศษนอกเหนือจาก
หุน้ สหรัฐได้แก่ “หุน้ กลุ่มการเงิน” KT-FINANCE เพราะน่าจะได้ประโยชน์
ทางอ้อมจากการปรับตัวขึน้ ของยีลด์พนั ธบัตรสหรัฐและยุโรป
ธีมเปิ ดเศรษฐกิจ “ม้าตีนปลาย” (กาลังเร่งฉีดวัคซีน) ตลาดเกิดใหม่ท่เี ป็ น
จุดสนใจคือ “อาเซียน” คาดหวังการฟื ้ นตัวจากท้ายแถว (5 อันดับก้นตาราง
Bloomberg Covid Resilience Ranking 26 ส.ค. อยู่ในอาเซียนทั้งหมด)
เรายังคงชอบ “หุน้ เวียดนาม” มากสุดในภูมิภาคเพราะศักยภาพการเติบโตสูง
ขณะมองอนาคตหุน้ ไทยสดใสขึน้ ทัง้ จากการเร่งฉีดวัคซีนและโอกาสกระตุน้
การคลังเพิ่มหลังขยายเพดานหนีส้ าธารณะ ...ทยอยสะสม KT-CLMVT
“ญี่ปุ่น” กาลังจะเปิ ดเมืองตามหลังตลาดพัฒนาแล้วอื่นๆ สถานการณ์
โควิดในเศรษฐกิจอันดับ 2 ของเอเชีย มีแนวโน้มดีขนึ ้ เรื่อยๆจนรัฐบาลญี่ปนุ่
เตรี ย มพิ จ ารณายกเลิ ก ภาวะฉุ ก เฉิ น สิ น้ เดื อ นนี ้ แถมยัง มี ห ลากหลาย
catalysts ทัง้ จากปั จจัยภายในประเทศคือ เลือกตัง้ ใหญ่ช่วงปลายปี และ
ปั จจัยภายนอกที่รออยู่ อาทิ การเปิ ดเพดานหนีส้ หรัฐ ตลอดจนความกังวล
เกี่ยวกับจีนคลี่คลาย ก็จ่อหนุนหุน้ ญี่ปนเช่
ุ่ นกัน โดยเราเลือก KT-JPFUND
ซึ่ ง กองทุ น หลัก มุ่ ง เกาะดั ช นี Nikkei 225 เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้รับ ผลจาก
ปั จจัยมหภาคดังกล่าวผ่านกลไกความสัมพันธ์ระหว่าง Nikkei 225 กับการ
เปลี่ ย นแปลงของยีล ด์พัน ธบัตรสหรัฐและค่า เงิน เยน (อ่ า นรายละเอี ย ด
เพิ่ม เติม ได้ใ นบทความ “ขบวนเก็ บ ตก” คอลัม น์ KTAM Focus 5 ก.ย.)
ส่ ว นการลงทุ น ระยะยาวชอบ KT-JAPAN กองทุ น หลั ก บริ ห ารเชิ ง รุ ก
แสวงหาโอกาสเติบโตจากหุน้ ขนาดเล็ก ณ ระดับราคาที่น่าสนใจ
Author: ฝ่ ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์ บลจ.กรุงไทย
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โมเมนตัมยังอยู่ทยี่ ุโรป ECB ปรับจูนอัตราซือ้ สินทรัพย์ลดลงเล็กน้อยไปแล้ว
(Lagarde บอกว่าอย่าเรียก tapering) คงนิ่งได้สกั พัก ชาติสมาชิกอันดับ 3
ซึ่ง เคยเป็ นจุดอ่อนของภูมิ ภาคอย่า ง “อิ ตาลี ” ก็ ดีวัน ดีคืน ผลจากวั คซีน
การเมื อ งมี เ สถี ย รภาพ ตลอดจนฝี มื อ รัฐ บาลของ Mario Draghi ขณะ
“เยอรมนี” เพิ่งเลือกตัง้ วันอาทิตย์ 26 ก.ย. ครัง้ นีพ้ ิเศษเพราะต้องหาคนกุม
บังเหียนเศรษฐกิจใหญ่สดุ ในอียหู ลังยุคของ Angela Merkel นายกฯ 4 สมัย
ตลาดคาดผลโหวตอาจได้รัฐบาลใหม่ “กลางซ้าย” ซึ่งชูนโยบายใกล้ชิด
สหภาพยุโรป ยืดหยุ่นเรื่องใช้จ่ายมากยิ่งขึน้ และเพิ่มพลังผลักดัน 2 การ
ลงทุนหลักทัง้ climate change และ digital technology
Overweight หุ้ น ยุ โ รป เศรษฐกิ จ เข้า สู่ mid-cycle จึง เน้น ธุ รกิ จ ที่ เ ติ บ โต
ระยะยาวอย่างเทคโนโลยีผ่านกองทุน KT-EUROTECH
“เทคยุโรป” น่ าลงทุนที่สุด (ในบรรดาเทคโนโลยี 3 ตลาด: สหรัฐ, จีน, ยุโรป)
ราคาหุน้ มักจะถูกกว่าเทคสหรัฐตัวที่คล้ายกัน ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบก็
มีนอ้ ยกว่า นอกจากนี ้ นโยบายสหภาพยุโรปสนับสนุนเต็มสูบ ขณะความ
เปลี่ยนแปลงหลังวิกฤตโควิดช่วยเร่ง/ขยายโอกาสแก่ธุรกิจในธีมเทคโนโลยี
เตรียมเข้าสู่ Mid-Cycle ด้วย “เทคยุโรป” หุน้ ธีมเปิ ดเมือง (open up) ลด
ความนิยมลงไปเพราะภูมิภาคนีเ้ ปิ ดมานานแล้ว เศรษฐกิจฟื ้ นดีขนึ ้ จน ECB
เตรียมลดการซือ้ สินทรัพย์ นายุโรปเข้าสู่ “ช่วงกลางวัฏจักร” (mid-cycle)
น่าจะกระตุน้ ให้เงินลงทุนโฟกัสหุน้ เติบโตสูงกลุ่มที่อิงปั จจั ยขับเคลื่อนระยะ
ยาวมากยิ่งขึน้ ตัวหลักๆได้แก่ เทคโนโลยี และ climate change
กองทุนเปิ ดเคแทม ยูโรเปี ยน เทคโนโลยี อิควิตี้ ฟั นด์ : KT-EUROTECH
เริ่ ม ซื้อ ขายปกติ วั น อั ง คาร 28 ก.ย. ลงทุน ในหน่ ว ยของ JPMorgan
Funds -Europe Dynamic Technologies Fund (กองทุนหลัก) เน้นบริษัท
ในยุโรปที่เกี่ ยวข้องกับเทคโนโลยีเป็ นหลัก ธุรกิจที่ลงทุนได้มีหลากหลาย
อาทิ Sustainability: Biofuel, EVs & Charging, Wind & Solar power /
Digitalisation: Big data, E-commerce, Video gaming / Sustainable &
Digital enablers: 5G, IT consulting, Semiconductors & Foundry เป็ นต้น
(ระดับความเสี่ยงกองทุน = 6) ชมสัมมนาย้อนหลังได้ท่ี Youtube: KTAM
TV Online และ Facebook: KTAM Smart Trade
https://youtu.be/9BqBXIK2zO4
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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
Fund Flows เข้ามาแรง “ถือ” รับการฟื้ นตัว สถานการณ์โควิดคลีค่ ลายลงบ้างจนเริม่ เปิ ดเศรษฐกิจได้ อย่างไรก็ตาม
ไทย
 ตลาดหุน้ ไทยอาจมี “รันเวย์” ไม่ยาวนัก เพราะศักยภาพการเติบโตระยะยาวไม่โดดเด่น
KT-CLIMATE & KT-FINANCE “ซื้อเมื่อย่อ” ทัวโลกทุ
่
่มงบลดโลกร้อนต่อเนื่องยาวนาน KT-CLIMATE จึงมีปัจจัยเติบโต
โลก
ระยะยาวแกร่งเข้าข่าย defensive growth ขณะยีลด์พนั ธบัตรสหรัฐและยุโรปยังต่ าเกินไปและมีโอกาสปรับตัวขึน้ 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
Fund Flows เข้ามาแรง “ถือ” รับการฟื้ นตัว ทว่าในระยะยาวปั จจัยขับเคลื่อนของอาเซียนไม่ค่อยโดดเด่น อย่างไรก็ตาม
อาเซียน 
หุน้ เวียดนามน่าสนใจสุดเพราะศักยภาพการเติบโตสูงแถมมีโอกาสอัพเกรดเป็ น EM สนับสนุนการลงทุน KT-CLMVT
อิ นเดียมี “พลังแฝง” ในแหล่งรายได้ของรัฐ ทัง้ การจัดเก็บภาษีเพิม่ ขึน้ ตลอดจนการขายทรัพย์สนิ และ privatization
อิ นเดีย  ช่วยลดความเสีย่ งจากภาวะขาดดุลงบประมาณ ปั จจัยขับเคลื่อนระยะยาวโดดเด่น: แรงงานขยายตัว financial deepening
ปฏิรปู บริโภคโตสูง digitalization ...หุน้ อินเดียขึน้ มามากด้วยแรงซือ้ ของผูล้ 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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