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KT-JPFUND กองทุนหลัก ตลาดหุ�นญี่ปุ�น

กองทุนเป�ดเคแทม เจแปน
อิคว�ต้ี พาสซ�ฟ ฟ�นด�

iShares Core
Nikkei 225 ETF 

iShares

กองทุนเป�ดเคแทม เจแปน อิคว�ต้ี พาสซ�ฟ ฟ�นด� ลงทุนในหน�วยลงทุนของกองทุน iShares Core Nikkei 225 ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว
โดยเฉล่ียในรอบป�บัญช�ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 ของมูลค�าทรัพย�สินสุทธ�ของกองทุนรวม โดยกองทุนหลักมีวัตถุประสงค�การลงทุน เพ่ือบร�หารให�
มูลค�าทรัพย�สินสุทธ�ต�อหน�วยของกองทุน ไปในทิศทางเดียวกันหร�อใกล�เคียงกับผลตอบแทนของ Nikkei Stock Average (ดัชนี หร�อตัวช�วั้ด)
โดยเน�นลงทุนส�วนใหญ�ในตราสารทุนในประเทศญ่ีปุ�นท่ีเป�นส�วนประกอบของดัชนีนิคเคอิ 225   

by BLACKROCK

กองทุนเป�ดเคแทม เจแปน อิคว�ตี้ พาสซ�ฟ ฟ�นด� (KT-JPFUND) น�าสนใจอย�างไร
เน�นลงทุนให�ได�ผลตอบแทนใกล�เคียงกับดัชนีนิคเคอิ 225 ซ�่งเป�นหนึ่งในดัชนีตลาดหุ�นที่ได�รับความนิยมทั่วโลกมากว�า 60 ป�
ลงทุนหุ�นขนาดใหญ�ในตลาดหุ�นญี่ปุ�นประมาณ 225 ตัวในหลากหลายอุตสาหกรรม มีการทบทวนหุ�นที่เป�นองค�ประกอบของดัชนี
โดยพิจารณาจากสภาพคล�องในตลาดและความสมดุลของหมวดอุตสาหกรรม
ลงทุนผ�านกองทุน KT-JPFUND ทำให�ได�รับโอกาสของการลงทุนท่ีน�าสนใจ ในการสร�างผลตอบแทนในประเทศญ่ีปุ�น 
กองทุนหลัก iShare Core Nikkei 225 ETF เป�นหน่ึงใน ETF ท่ีคิดค�าธรรมเนียมการจัดการท่ีต่ำท่ีสุดเม่ือเทียบกับ ETF ท่ีลงทุนใน ดัชนีนิคเคอิ 225

กองทุนเป�ดเคแทม เจแปน อิคว�ตี้ พาสซ�ฟ ฟ�นด�� (KT-JPFUND) คืออะไร?

กองทุนเป�ดเคแทม เจแปน อิคว�ต้ี พาสซ�ฟ ฟ�นด�� (KT-JPFUND)

โอกาสสร�างผลตอบแทนที่ดี 
กับการลงทุนหุ�นขนาดใหญ�

ในดัชนีตลาดหุ�นญี่ปุ�น



ทำไมต�องลงทุนในญี่ปุ�น?

ดัชนีนิคเคอิ 225 คืออะไร?

ผลการดำเนินงานย�อนหลังของกองทุนรวมหลัก สกุลเง�นเยน

ท่ีมา Goldman Sachs ข�อมูล ณ เดือน ส.ค. 61

ข�อมูลกองทุนเป�ดเคแทม เจแปน อิคว�ตี้ พาสซ�ฟ ฟ�นด� (KT-JPFUND)

ประเภทกองทุน
ระดับความเสี่ยงกองทุน
สกุลเง�น (กองทุนรวมหลัก)
นโยบายการป�องกันความเสี่ยงด�านอัตราแลกเปลี่ยน
เง�นลงทุนขั้นต่ำ
วันเป�ดรับคำสั่งซ�้อและขายคืน
วันรับเง�นค�าขายคืน
ค�าธรรมเนียมการขาย                  
ค�าธรรมเนียมการรับซ�้อคืน
ค�าธรรมเนียมจัดการกองทุน
ค�าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค�าธรรมเนียมซ�้อขายหลักทรัพย�
ISIN กองทุนรวมหลัก
Bloomberg Ticker กองทุนรวมหลัก                  
                
                  

กองทุนรวมที่ลงทุนในกองทุนรวมต�างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund)
6
เยน (Yen)
ตามดุลยพินิจผู�จัดการกองทุน
1,000 บาท
ทุกวันทำการซ�้อขาย ภายในเวลา 12.00 น.
T+3
ไม�เกิน 3.21% (ป�จจ�บันเร�ยกเก็บที่ 0.50%*)
ไม�เกิน 3.21% ต�อป� (ป�จจ�บันไม�เร�ยกเก็บ)
ไม�เกิน 2.14% ต�อป� (ป�จจ�บันเร�ยกเก็บที่ 0.75% ต�อป�**)
ไม�เกิน 0.535% ต�อป� (ป�จจ�บันเร�ยกเก็บที่ 0.10% ต�อป�**)
ป�จจ�บันเร�ยกเก็บที่ 0.15%* ทั้งสับเปลี่ยนเข�าและสับเปลี่ยนออก
JP3027710007
1329

ป�จจัยความเส่ียงท่ีสำคัญ : ความเส่ียงทางตลาด (Market Risk)/ ความเส่ียงจากความสามารถในการชำระหน้ีของผู�ออกตราสาร (Credit Risk)/
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล�องของหลักทรัพย� (Liquidity Risk)/ ความเสี่ยงด�านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) เป�นต�น
 
 

เป�นผู�นำด�านเทคโนโลยีอย�างแท�จร�ง
การกำกับดูแลธุรกิจ (Corporate Governance) ท่ีพัฒนาไปในทางท่ีดี
สภาพแวดล�อมของธุรกิจในญี่ปุ�นเร�่มสนับสนุนผู�ถือหุ�นมากข�้น
และการเติบโตของเง�นทุนเร�่มกลับมา

ดัชนีนิคเคอิ 225 (Nikkei 225 index หร�อ Nikkei Stock Average) 
ดัชนีนิคเคอิ 225 ถูกพัฒนาข�น้และเป�นลิขสิทธ�ข์องบร�ษัท Nikkei Inc.
ซ�ง่เป�นสํานักหนังสือพิมพ�ท่ีมีช�อ่เสียงในประเทศญ่ีปุ�น
ดัชนีนิคเคอิ 225 เป�นเกณฑ�มาตรฐานท่ีได�รับความนิยมเป�นอย�างมาก
ในตลาดหุ�นของประเทศญ่ีปุ�น ซ�ง่ประกอบไปด�วยหุ�นประมาณ 225 ตัว
ท่ีจดทะเบียนซ�อ้ขายในตลาดหลักทรัพย�โตเกียวบนกระดานท่ีหน่ึง
(First Section) ดัชนีคํานวณโดยใช�ราคาถ�วงน�ำหนัก (Price-weighted Index)
และมีการทบทวนหุ�นท่ีเป�นองค�ประกอบของดัชนีท้ัง 225 ตัว โดยพิจารณา
จากสภาพคล�องในตลาดและความสมดุลของหมวดอุตสาหกรรม

1 เดือน

ผลตอบแทนสะสม ผลตอบแทนเฉลี่ยต�อป�

3 เดือน 1 ป� 3 ป�
(เฉลี่ยต�อป�)

กองทุนรวมหลัก
ดัชนีอ�างอิง*

5 ป�
(เฉลี่ยต�อป�)

ตั้งแต�จัดตั้งกองทุน
(เฉลี่ยต�อป�)

-10.30%
-10.45%

-16.86%
-17.02%

-10.47%
-12.08%

3.48%
1.69%

5.94%
4.20%

5.17%
3.85%

*ดัชนีอ�างอิง นิคเคอิ 225 JPY
ท่ีมา BlackRock Japan Co., Ltd ข�อมูล ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 61

2018 2017 2016 2015 2014

กองทุนรวมหลัก
ดัชนีอ�างอิง*

-10.47%
-12.08%

-21.09%
-19.10%

2.20%
0.42%

10.78%
9.07%

8.74%
7.12%

*อัตราค�าธรรมเนียมเป�นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค�าเพ่ิม/ **อัตราค�าธรรมเนียมเป�นอัตราท่ีไม�รวมภาษีมูลค�าเพ่ิม

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได�เป�นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต


