KT-Ashares

โอกาสเติบโตไปกับ
หุน แดนมังกร China A-Shares
ทำไมกองทุนเปดเคแทม ไชนา เอแชร อิคว�ตี้ ฟนด (KT-Ashares) ถึงนาสนใจ?
กองทุนหลักเนนลงทุนในหุนจ�นที่มีการเติบโตสูง
คุณภาพดี มีมูลคาที่สมเหตุสมผล และคัดเลือกหุนแบบ
High Conviction โดยผานกระบวนการว�เคราะหเช�งลึก
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กองทุนหลักเนนกลยุทธการสรางพอรตการลงทุนที่ไดประโยชน
จากการเติบโตของการบร�โภคภายในประเทศจ�น

บร�หารโดยทีมผูจัดการกองทุนหลักเปนผูมีประสบการณ
และเช�่ยวชาญในการว�เคราะหการลงทุนในตลาดหุนจ�น
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กองทุนหลัก Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares
(ขอมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 64)
ไดรบั การจัดอันดับ

ทำไมตลาดหุน China A-Shares ถึงนาสนใจ?

“ผลการดำเนินงานในอดีต มิไดเปนสิง่ ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต”

กองทุน KT-Ashares เหมาะสำหรับใคร?

ตลาดหุน China A-Shares เปนตลาดหลักทรัพยทส่ี ำคัญในประเทศจ�น
โดยมีมลู คาของตลาดหุน China A-Shares มีขนาดใหญเปนอันดับ 2 ของโลก
ซ�ง่ มีขนาดอยูท ป่ี ระมาณ 8.5 ลานลานดอลลารสหรัฐ หร�อเทียบเทากับขนาด
ของกลุม Eurozone ทัง้ หมด
นักลงทุนตางชาติลงทุนในตลาด China A-Shares มีสดั สวนเพิม่ มากข�น้ ถึง 3.8%
ในเดือน ก.พ. 2020 เมือ่ เทียบจากป 2015 ทีม่ สี ดั สวนอยูท ่ี 1.1%
การปรับเพิม่ น�ำหนักของหุน China A-Share ในดัชนี MSCI ไดรบั ความสนใจ
จากนักลงทุนตางชาติ เนือ่ งจากหุน จ�นยังมีนำ� หนักนอยในดัชนีหนุ โลก
โดยเฉพาะเมือ่ เทียบกับอิทธ�พลของจ�นในเศรษฐกิจโลก
หุน China A-Shares ชวยเพิม่ ความหลากหลายมากข�น้ ใหกบั ศักยภาพ
การเติบโตทางเศรษฐกิจจ�นในระยะยาว

ผูล งทุนทีย่ อมรับความเสีย่ งและความผันผวนของราคาหุน ทีก่ องทุนรวมไปลงทุน
ซ�ง่ อาจจะปรับตัวเพิม่ สูงข�น้ หร�อลดลงจนต่ำกวามูลคาทีล่ งทุนและทำใหขาดทุนได
ผูล งทุนทีส่ ามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทน
ในระยะยาวทีด่ กี วาการลงทุนในตราสารหนีท้ ว่ั ไป
ผูล งทุนทีส่ ามารถรับความเสีย่ งดานอัตราแลกเปลีย่ นเง�นตราตางประเทศได
“กองทุนรวมนีล้ งทุนกระจ�กตัวในสาธารณรัฐประชาชนจ�น ผูล งทุนจ�งควร
พิจารณาการกระจายความเสีย่ งของพอรตการลงทุนโดยรวมของตนเองดวย”

ทีม่ า : Allianz Global Investors ขอมูล ณ วันที่ 29 ก.พ. 63

ปจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

• ความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย
• ความเสีย่ งจากการกระจ�กตัวลงทุนในผูอ อกตราสารรวม
• ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น

• ความเสีย่ งจากการลงทุนกระจ�กตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึง่
• ความเสีย่ งจากการลงทุนกระจ�กตัวในประเทศใดประเทศหนึง่

กองทุนนีม้ คี วามเสีย่ งดานอัตราแลกเปลีย่ น ทัง้ นีก้ องทุนมีนโยบายปองกันความเสีย่ งตามดุลยพินจิ ของผูจ ดั การกองทุน

ผูลงทุนตองทำความเขาใจลักษณะสินคา เง�่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนการตัดสินใจลงทุน
ศึกษารายละเอียดหร�อขอรับหนังสือช�้ชวนที่ ธนาคารกรุงไทย ผูสนับสนุนการขาย หร�อ บลจ.กรุงไทย โทร 02 686 6100 กด 9
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นโยบายกองทุนเปดเคแทม ไชนา เอแชร อิคว�ตี้ ฟนด (KT-Ashares)
เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว ในชนิดหนวยลงทุน
(Share class) “PT” ในสกุลเง�นเหร�ยญดอลลารสหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปบัญช�ไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธ�ของกองทุนรวม หร�อ
ตามอัตราสวนที่สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. จะประกาศกำหนด โดยกองทุนหลักมีวัตถุประสงคการลงทุนโดยเนนการเติบโตของมูลคาเง�นทุนระยะยาว
จากการลงทุนในตลาดหุน A-Shares ของสาธารณรัฐประชาชนจ�น ไมนอยกวารอยละ 70 ของมูลคาทรัพยสินของกองทุน

ผลการดำเนินงานยอนหลังของกองทุนหลัก
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AGI Allianz China A Shares
ฺBenchmark*

35.45%
21.14%

58.47%
36.11%

-25.85%
-30.32%

45.62%
29.84%

-6.46%
-15.45%

19.27%
3.31%

*Benchmark คำนวณจาก MSCI China A NR USD/ ทีม่ า Morningstar ขอมูล ณ เดือน ก.ย. 58 - ก.ย. 63
ผลการดำเนินงานในอดีต มิไดเปนสิง่ ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ขอมูลกองทุนเปดเคแทม ไชนา เอแชร อิคว�ตี้ ฟนด (KT-Ashares)
ประเภทของกองทุนรวม
ระดับความเสี่ยง
นโยบายการปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน
เง�นลงทุนขั้นต่ำ
วันเปดรับคำสั่งซ�้อ

กองทุนตราสารทุน, กองทุนรวมฟดเดอร (Feeder Fund)
6
ตามดุลยพินิจผูจัดการกองทุน
มูลคาขั้นต่ำของการซ�้อครั้งแรก และครั้งถัดไป : 1,000 บาท
ทุกวันทำการซ�้อขาย ตั้งแตเวลาเร�่มเปดทำการ - 14.00 น.

ระยะเวลาในการรับเง�นคาขายคืน

ภายใน 5 วันทำการนับตัง้ แตวนั ถัดจากวันคำนวณมูลคาทรัพยสนิ สุทธ� มูลคาหนวยลงทุน
และราคาหนวยลงทุน โดยมิใหนบั รวมวันหยุดทำการในตางประเทศของผูป ระกอบธุรกิจการ
จัดการกองทุนตางประเทศทีม่ ลี กั ษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม (T+5)

คาธรรมเนียมการขาย

ไมเกิน 3.21% (ปจจ�บันเร�ยกเก็บ 1.50%*)

คาธรรมเนียมรับซ�้อคืน

ไมเกิน 3.21% (ปจจ�บันไมเร�ยกเก็บ)

คาธรรมเนียมจัดการกองทุน

ไมเกิน 2.14% ตอป (ปจจ�บันเร�ยกเก็บที่ 1.07% ตอป*)

คาธรรมเนียมนายทะเบียน

ไมเกิน 0.535% ตอป (ปจจ�บันเร�ยกเก็บที่ 0.214% ตอป*)

คาธรรมเนียมการซ�้อ-ขายหลักทรัพย

ไมเกิน 2.00% (ปจจ�บันไมเร�ยกเก็บ)

*อัตราคาธรรมเนียมเปนอัตราทีร่ วมภาษีมลู คาเพิม่

กองทุนนีม้ คี วามเสีย่ งดานอัตราแลกเปลีย่ น ทัง้ นีก้ องทุนมีนโยบายปองกันความเสีย่ งตามดุลยพินจิ ของผูจ ดั การกองทุน

ผูลงทุนตองทำความเขาใจลักษณะสินคา เง�่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนการตัดสินใจลงทุน
ศึกษารายละเอียดหร�อขอรับหนังสือช�้ชวนที่ ธนาคารกรุงไทย ผูสนับสนุนการขาย หร�อ บลจ.กรุงไทย โทร 02 686 6100 กด 9

