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โค้งสุดทา้ย Q3 
สัปดาหส่์งทา้ยก่อนไตรมาสสุดทา้ย มีหลายปัจจยัเสี่ยงและโอกาส 
Evergrande เข้าสู่ grace period ระยะผ่อนผนั 30 วนัหลงัดิวดอกเบีย้หุน้กู ้
offshore เจา้หนีต้่างชาติท าใจคงตอ้งอยู่ทา้ยแถวรบัช าระถดัจากผูม้ีส่วนได้
เสียในประเทศ ภาคอสงัหาฯซบเซาถ่วงเศรษฐกิจจีน แต่ยงัพอมีแสงสว่าง
คือตลาดมั่นใจมากขึน้ว่า รฐับาลดูอยู่ห่างๆและพรอ้มแทรกแซงถา้ไม่ไหว
เพื่อช่วยคมุวิกฤตไวไ้ม่ใหล้กุลาม ขณะธนาคารกลางจีน (PBOC) ฉีดสภาพ
คล่องมากกว่าปกติอย่างต่อเน่ือง ...ระยะถดัไป... ตลาดน่าจะแยกปัจจยัที่
เก่ียวขอ้งกบัจีนเหล่านีอ้อกจากกนั Evergrande ปรบัโครงสรา้งก็เรื่องหนึ่ง 
เศรษฐกิจจีนชะลอก็อีกเรื่องหนึ่ง สมมตุฐิานส าคญั “สถานการณไ์ม่ลกุลาม” 
จะท าใหบ้รรดานักลงทุนตัง้หลกัไดแ้ลว้เลิกมองตลาดจีนแบบ “เหมารวม” 
โดยกลบัมาเลือกเฟ้นหลกัทรพัยเ์ชิงรุก (active) เพื่อหา alpha ทัง้ในตลาดหุน้ 
KT-Ashares, KT-CHINA และตลาดตราสารหนี ้KT-CHINABOND 
การเมืองสหรัฐระอุ สภาคองเกรสยงัมิอาจบรรลขุอ้ตกลงเปิดเพดานหนี ้
(debt ceiling) แมเ้ห็นปลายอุโมงคอ์ยู่แลว้ว่าสุดทา้ยคงออกไดแ้ค่ 2 ทาง 
ถา้ไม่ขยายลิมิตก็ตอ้งยกเวน้การบงัคบัใช ้debt ceiling ชั่วคราว (คาดว่าถึง
สิน้ปี 2022) แต่เกมงัดข้อยิ่งยือ้นานก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงอุบัติเหตุจนเกิด 
“หลมุอากาศ” ในตลาดสหรฐั หากเป็นจริงบรรดาหุน้ที่วิ่งไปไกล all-time high 
ก็อาจถอยลงมาใหส้ะสมเพิ่มได ้ยทุธวิธีที่เหมาะสมส าหรบัเกมนีค้ือ ใจเย็น 
“ซือ้เมื่ออ่อนตวั” (buy dips) เครื่องมือที่เราสนใจเป็นพิเศษนอกเหนือจาก
หุน้สหรฐัไดแ้ก่ “หุน้กลุ่มการเงิน” KT-FINANCE เพราะน่าจะไดป้ระโยชน์
ทางออ้มจากการปรบัตวัขึน้ของยีลดพ์นัธบตัรสหรฐัและยโุรป 
ธีมเปิดเศรษฐกิจ “ม้าตีนปลาย” (ก าลงัเรง่ฉีดวคัซีน) ตลาดเกิดใหม่ที่เป็น
จดุสนใจคือ “อาเซียน” คาดหวงัการฟ้ืนตวัจากทา้ยแถว (5 อนัดบักน้ตาราง 
Bloomberg Covid Resilience Ranking 26 ส.ค. อยู่ในอาเซียนทั้งหมด) 
เรายงัคงชอบ “หุน้เวียดนาม” มากสดุในภมูิภาคเพราะศกัยภาพการเตบิโตสงู 
ขณะมองอนาคตหุน้ไทยสดใสขึน้ทัง้จากการเรง่ฉีดวคัซีนและโอกาสกระตุน้
การคลงัเพิ่มหลงัขยายเพดานหนีส้าธารณะ ...ทยอยสะสม KT-CLMVT 
“ญี่ปุ่ น” ก าลังจะเปิดเมืองตามหลังตลาดพัฒนาแล้วอื่นๆ สถานการณ์
โควิดในเศรษฐกิจอนัดบั 2 ของเอเชีย มีแนวโนม้ดีขึน้เรื่อยๆจนรฐับาลญ่ีปุ่ น
เตรียมพิจารณายกเลิกภาวะฉุกเฉินสิน้เดือนนี้ แถมยังมีหลากหลาย 
catalysts ทัง้จากปัจจัยภายในประเทศคือ เลือกตัง้ใหญ่ช่วงปลายปี และ
ปัจจยัภายนอกที่รออยู่ อาทิ การเปิดเพดานหนีส้หรฐั ตลอดจนความกงัวล
เก่ียวกบัจีนคลี่คลาย ก็จ่อหนนุหุน้ญ่ีปุ่ นเช่นกนั โดยเราเลือก KT-JPFUND 
ซึ่งกองทุนหลักมุ่งเกาะดัชนี Nikkei 225 เป็นเครื่องมือที่ใช้รับผลจาก
ปัจจยัมหภาคดงักล่าวผ่านกลไกความสมัพันธร์ะหว่าง Nikkei 225 กบัการ
เปลี่ยนแปลงของยีลดพ์ันธบัตรสหรัฐและค่าเงินเยน (อ่านรายละเอียด
เพิ่มเติมไดใ้นบทความ “ขบวนเก็บตก” คอลัมน์ KTAM Focus 5 ก.ย.) 
ส่วนการลงทุนระยะยาวชอบ KT-JAPAN กองทุนหลักบริหารเชิงรุก 
แสวงหาโอกาสเติบโตจากหุน้ขนาดเลก็ ณ ระดบัราคาที่น่าสนใจ 

โมเมนตัมยังอยู่ทียุ่โรป ECB ปรบัจนูอตัราซือ้สินทรพัยล์ดลงเลก็นอ้ยไปแลว้ 
(Lagarde บอกว่าอย่าเรียก tapering) คงนิ่งไดส้กัพกั ชาติสมาชิกอนัดบั 3 
ซึ่งเคยเป็นจุดอ่อนของภูมิภาคอย่าง “อิตาลี” ก็ดีวันดีคืน ผลจากวัคซีน 
การเมืองมีเสถียรภาพ ตลอดจนฝีมือรัฐบาลของ Mario Draghi ขณะ 
“เยอรมนี” เพิ่งเลือกตัง้วนัอาทิตย ์26 ก.ย. ครัง้นีพ้ิเศษเพราะตอ้งหาคนกุม
บงัเหียนเศรษฐกิจใหญ่สดุในอียหูลงัยคุของ Angela Merkel นายกฯ 4 สมยั 
ตลาดคาดผลโหวตอาจไดร้ัฐบาลใหม่ “กลางซา้ย” ซึ่งชูนโยบายใกลช้ิด
สหภาพยุโรป ยืดหยุ่นเรื่องใชจ้่ายมากยิ่งขึน้ และเพิ่มพลงัผลักดัน  2 การ
ลงทนุหลกัทัง้ climate change และ digital technology 
Overweight หุ้นยุโรป เศรษฐกิจเข้าสู่ mid-cycle จึงเน้นธุรกิจที่เติบโต
ระยะยาวอย่างเทคโนโลยีผ่านกองทนุ KT-EUROTECH 
“เทคยุโรป” น่าลงทุนที่สุด (ในบรรดาเทคโนโลยี 3 ตลาด: สหรฐั, จีน, ยุโรป) 
ราคาหุน้มกัจะถกูกว่าเทคสหรฐัตวัที่คลา้ยกนั ความเสี่ยงดา้นกฎระเบียบก็
มีนอ้ยกว่า นอกจากนี ้นโยบายสหภาพยุโรปสนับสนุนเต็มสบู ขณะความ
เปลี่ยนแปลงหลงัวิกฤตโควิดช่วยเรง่/ขยายโอกาสแก่ธุรกิจในธีมเทคโนโลยี 
เตรียมเข้าสู่ Mid-Cycle ด้วย “เทคยุโรป” หุน้ธีมเปิดเมือง (open up) ลด
ความนิยมลงไปเพราะภมูิภาคนีเ้ปิดมานานแลว้ เศรษฐกิจฟ้ืนดีขึน้จน ECB 
เตรียมลดการซือ้สินทรพัย ์น ายุโรปเขา้สู่ “ช่วงกลางวัฏจักร” (mid-cycle) 
น่าจะกระตุน้ใหเ้งินลงทนุโฟกสัหุน้เติบโตสงูกลุ่มที่อิงปัจจัยขบัเคลื่อนระยะ
ยาวมากยิ่งขึน้ ตวัหลกัๆไดแ้ก่ เทคโนโลยี และ climate change 
กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน เทคโนโลยี อิควิตี ้ฟันด ์: KT-EUROTECH 
เริ่มซื้อขายปกติวันอังคาร 28 ก.ย.  ลงทุนในหน่วยของ JPMorgan 
Funds -Europe Dynamic Technologies Fund (กองทุนหลกั) เนน้บริษัท
ในยุโรปที่เก่ียวขอ้งกับเทคโนโลยีเป็นหลัก ธุรกิจที่ลงทุนไดม้ีหลากหลาย 
อาทิ  Sustainability: Biofuel, EVs & Charging, Wind & Solar power / 
Digitalisation: Big data, E-commerce, Video gaming / Sustainable & 

Digital enablers: 5G, IT consulting, Semiconductors & Foundry เป็นตน้ 
(ระดับความเสี่ยงกองทุน = 6) ชมสมัมนายอ้นหลงัไดท้ี่ Youtube: KTAM 
TV Online และ Facebook: KTAM Smart Trade 
https://youtu.be/9BqBXIK2zO4 
 

 

https://youtu.be/9BqBXIK2zO4


  

 

 
    2 

KTAM Weekly Strategy  
  

27 กนัยายน 2564 

Author: ฝ่ายกลยทุธก์ารลงทนุและลกูคา้สมัพนัธ ์บลจ.กรุงไทย 
 

  

 

Key Asset View (Long Term) 

 กลุ่ม มุมมอง ปัจจยั 

ตราสารหน้ี 

ไทย  ยลีดพ์นัธบตัรไทยน่าจะคลายความตงึตวัตามสหรฐั แต่ผลตอบแทนต ่าไมค่อ่ยน่าสนใจ มไีวเ้พือ่ใหส้ภาพคล่องเป็นหลกั 

ตลาดพฒันาแล้ว  
กองทุนทีเ่น้นตราสารเกรดสงู ดูเรชัน่ยาว เช่น KT-BOND อาจมไีวเ้พื่อป้องกนัความเสีย่ง risk off ส่วน KT-GCINCOME 
เป็นตวัเลอืกทีด่สี าหรบัเครดติ แต่ตลาดพฒันาแลว้ยลีดต์ ่า spreads แคบ (แพง) น่าแสวงหาโอกาสในตลาดอื่นบา้งเช่น จนี 

จีน 

China Bond มีแนวโน้มเป็นท่ีต้องการมากขึ้น จนีเปิดตลาดดนัตราสารหนี้เขา้ดชันีระดบัโลก ต่างชาตยิงัถอืครองน้อย 
เงนิหยวนมเีสถยีรภาพสงู เป็นปัจจยัดงึดูด fund flows ในระยะยาว ยลีดต์ราสารหนี้จนีสงูกว่าตลาดพฒันาแลว้ อตัราการ
ผดินดัช าระต ่า (แต่มกัเป็นขา่วครกึโครม) ตลาดบอนดจ์นีพฒันาต่อเนื่องเปิดโอกาสสรา้ง alpha แก่กองทุนทีบ่รหิารเชงิรุก 
นอกจากนี้ ตราสารหนี้สกุลหยวนเคลื่อนไหวไมค่อ่ยสมัพนัธก์บัสนิทรพัยป์ระเภทอื่นๆ จงึช่วยกระจายความเสีย่งไดด้ ี

ตราสารทุน 

ไทย  Fund Flows เข้ามาแรง “ถือ” รบัการฟ้ืนตวั สถานการณ์โควดิคลีค่ลายลงบา้งจนเริม่เปิดเศรษฐกจิได ้อย่างไรก็ตาม 
ตลาดหุน้ไทยอาจม ี“รนัเวย”์ ไมย่าวนกั เพราะศกัยภาพการเตบิโตระยะยาวไมโ่ดดเด่น 

โลก 

KT-CLIMATE & KT-FINANCE “ซ้ือเมื่อย่อ” ทัว่โลกทุ่มงบลดโลกรอ้นต่อเนื่องยาวนาน KT-CLIMATE จงึมปัีจจยัเตบิโต
ระยะยาวแกร่งเขา้ข่าย defensive growth ขณะยลีด์พนัธบตัรสหรฐัและยุโรปยงัต ่าเกนิไปและมโีอกาสปรบัตวัขึน้ได้อีก
หากปัจจยักดดนัระยะสัน้คลีค่ลาย (เศรษฐกจิจนีและเพดานหนี้สหรฐั) “หุน้กลุ่มการเงนิ” KT-FINANCE น่าจะไดป้ระโยชน์ 

สหรฐัฯ 
ชอบ Healthcare  

ชอบ KT-HEALTHCARE (หุน้อเมรกิาเหนือ > 80% ส.ค.) เศรษฐกจิสหรฐัฟ้ืนแกร่งแต่น่าจะพน้จุดพคีของการเร่งตวัไปแลว้
และอาจเริม่ชะลอ สนบัสนุนการลงทุนสไตล ์Defensive Growth เช่น Health Care Sector ขณะภาพรวมราคาหุน้ยงัไม่แพง 

ยุโรป  
เข้าสู่ Mid-Cycle ด้วย KT-EUROTECH หุ้นธีมเปิดเมือง (open up) ลดความนิยมลงไปเพราะยุโรปเปิดมานานแล้ว 
เศรษฐกจิฟ้ืนต่อเนื่องจน ECB เตรยีมลดการซือ้สนิทรพัย ์ยุโรปเขา้สู ่“กลางวฏัจกัร” (mid-cycle) น่าจะกระตุน้ใหเ้งนิลงทุน
โฟกสัหุน้เตบิโตสงูทีอ่งิปัจจยัขบัเคลื่อนระยะยาวมากยิง่ขึน้ กลุ่มหลกัๆไดแ้ก่ เทคโนโลย ีและ climate change 

ญ่ีปุ่ น  
ธีมเปิดเมืองท่ียงัมีอยู่ในตลาดพฒันาแล้ว ญี่ปุ่ นเร่งฉีดวคัซนี ปัจจยัการเมอืงน่าจะชดัเจนขึน้เมื่อใกล้เลอืกตัง้ปลายปี 
หุ้นญี่ปุ่ นราคาไม่แพง ต่างชาติถือครองน้อย สภาพคล่องสูงเพราะ BOJ คงขึ้นดอกเบี้ยช้ากว่าธนาคารกลางหลกัอื่นๆ 
น่าสนใจลงทุนทัง้ KT-JPFUND (passive ตาม Nikkei 225) และ KT-JAPAN (active / small cap) 

แปซิฟิก 
เหมาะส าหรบัผู้ท่ีต้องการลดความเส่ียงค่าเงินดอลลาร์ เนื่องจาก KT-AASIA master fund คลาส USD hedged 
ช่วยลดความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นระหวา่ง USD กบัสกุลเงนิของประเทศทีเ่ขา้ไปลงทุน 

ตลาดเกิดใหม่ 
EM แต่ละประเทศ/ภมิูภาคฟ้ืนตวัไม่เท่ากนั ทัง้นี้ระยะยาว Emerging Markets มศีกัยภาพในการสรา้งผลตอบแทนสงู 
ราคาหุน้ EM ยงัถูกเทยีบกบัตลาดพฒันาแลว้ ขณะเงนิ EM หลายสกุลมโีอกาสแขง็คา่ขึน้จากระดบัทีย่งัคงต ่ามาก 

เอเชีย 
(ไม่รวมญ่ีปุ่ น) 

อ่อนตวัระยะสัน้แต่มีโอกาสเติบโตสูงระยะยาวยงัคงใช้เป็น “แกนพอรต์” คนชัน้กลางเตบิโตขบัเคลื่อนการบรโิภค 
ขอ้ตกลงการคา้เสรสีนับสนุนการส่งออก โอกาสเปิดกวา้งส าหรบัพอร์ตเชงิรุก ผูล้งทุนสามารถใช้ KT-ASIAG เป็นส่วน
หนึ่งของ core positions เนื่องจากกองทุนหลกัมุ่งแสวงหาหุน้ “คุณภาพสงู” และ “โอกาสเตบิโตสงู” เป็นหลกั 

จีน  
Evergrande อาจล้มแต่ไม่น่าลาม “นักเลือกหุ้น” ลุยตลาดจีน ตลาดหุน้จนีใหญ่ที ่2 รองจากสหรฐัแต่อยู่ในดชันีโลก
น้อยไป สดัส่วนควรเพิม่ขึน้อกีมาก รฐับาลจนีคุมเขม้บางธุรกจิแต่กเ็พิม่การสนับสนุนหลายธุรกจิ เปิดโอกาสกองทุนหลกั
เชงิรุกทัง้ KT-CHINA และ KT-Ashares เขา้ซือ้หุน้ศกัยภาพสงูทีไ่มโ่ดนกระทบโดยตรงแต่ราคารว่งลงรุนแรงเกนิเหตุได ้

อาเซียน 
Fund Flows เข้ามาแรง “ถือ” รบัการฟ้ืนตวั ทวา่ในระยะยาวปัจจยัขบัเคลื่อนของอาเซยีนไมค่่อยโดดเด่น อยา่งไรกต็าม 
หุน้เวยีดนามน่าสนใจสุดเพราะศกัยภาพการเตบิโตสงูแถมมโีอกาสอพัเกรดเป็น EM สนบัสนุนการลงทุน KT-CLMVT 

อินเดีย  
อินเดียมี “พลงัแฝง” ในแหล่งรายได้ของรฐั ทัง้การจดัเกบ็ภาษีเพิม่ขึน้ ตลอดจนการขายทรพัยส์นิและ privatization 
ช่วยลดความเสีย่งจากภาวะขาดดุลงบประมาณ ปัจจยัขบัเคลื่อนระยะยาวโดดเด่น: แรงงานขยายตวั financial deepening 
ปฏริปู บรโิภคโตสงู digitalization ...หุน้อนิเดยีขึน้มามากดว้ยแรงซือ้ของผูล้งทุนรายยอ่ยจงึเสีย่งพกัฐานในระยะสัน้ 

สินทรพัย์
ทางเลือก 

น ้ามนั  
นโยบายลดโลกร้อนกดดนัแนวโน้มดีมานด์ระยะยาวไม่สดใส เราจงึไม่ค่อยสนใจการลงทุนในสนิทรพัยท์ี่ต้องพึง่พา
การปรบัตวัขึน้ของราคาน ้ามนั เพราะน่าจะเผชญิความเสีย่งขาลง (downside risks) มากกวา่ขาขึน้ 

ทองค า  ประธานเฟดผ่อนคลายสดุทางแล้ว “ยลีดแ์ทจ้รงิ” ยงัมโีอกาสกลบัตวัขึน้ อาจกดดนัราคาโภคภณัฑโ์ดยเฉพาะทองค า 

โลหะ & 
เหมืองแร่ 

ประธานเฟดผ่อนคลายสุดทางแล้ว เฟดควรหนัมาควบคุมเงินเฟ้อจริงจงั หากเป็นจริงจะบัน่ทอนความต้องการ
สนิทรพัย์ inflation hedge เพิม่ความเสี่ยงขาลงต่อราคาสนิค้าโภคภณัฑ์รวมถึงหุน้กลุ่มโลหะและเหมอืงแร่ แม้ดมีานด์
ระยะยาวจากปัจจยัหลกัๆเช่น EV, Climate Change ยงัแขง็แกร่ง ทว่าราคาหุน้กลุ่มนี้ปรบัตวัขึน้มากในช่วงปีทีผ่่านมา 
downside risk เปิดกวา้งเกนิไปจน “ไม่คุม้เสีย่ง” 

อสงัหาริมทรพัย ์ 
ราคาขึ้นมามากและนานแล้วด้วยธีมเปิดเศรษฐกิจ (เฉพาะตลาดทีใ่ชว้คัซนีโควดิประสทิธภิาพสงูและฉีดอย่างทัว่ถงึ) 
ทวา่ศกัยภาพการเตบิโตระยะยาวและความสามารถปรบัขึน้คา่เช่าของอสงัหาฯโดยภาพรวมอาจจะไม่คอ่ยโดดเด่นเท่าไรนกั 

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 าเนินงานยอ้นหลงัไดจ้ากผูแ้ทนขายที่ไดร้บัการแต่งตั้งจาก 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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