กองทุนเปดกรุงไทย ทร�กเกอร ฟนด4 (KT-TRIG4)

KT-TRIG4

เปาหมาย 5%
ภายในระยะเวลา 6 เดือน

IPO 6 - 8 ต.ค. 63
มูลคาหนวยลงทุนเปาหมายไมใชการรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน และผูล งทุน
ไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนนีใ้ นชวงเวลา 6 เดือนได ดังนัน้ หากมีปจ จัยลบทีส่ ง ผลกระทบ
ตอการลงทุนดังกลาว ผูล งทุนอาจสูญเสียเง�นลงทุนจำนวนมาก

นโยบายการลงทุนของกองทุน KT-TRIG4
นโยบายการลงทุน

กระจายเง�นลงทุนของกองทุนในตราสารแหงทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแหงหนี้ เง�นฝาก และ/หร�อลงทุนในหลักทรัพยหร�อทรัพยสินอื่น
หร�อการหาดอกผลโดยว�ธ�อื่นอยางใดอยางหนึ่ง หร�อหลายอยางไดตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด หร�อใหความเห็นชอบ
ใหลงทุนได โดยผูจัดการกองทุนจะปรับสัดสวนการลงทุนได ในสัดสวนตั้งแตรอยละ 0 ถึงรอยละ 100 ของมูลคาทรัพยสินสุทธ�ของกองทุน
เพือ่ ใหเหมาะสมกับสภาวการณในแตละขณะ กองทุนจะเขาทำสัญญาซ�อ้ ขายลวงหนา (Derivatives) โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ลดความเสีย่ ง (Hedging)

เปาหมาย
5%
(ไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนได ในชวงเวลา 6 เดือน)

1,000 ลานบาท
10,000 บาท

ปจจัยสนับสนุน

กลยุทธการลงทุน
จับจังหวะการลงทุน (Market Timing) โดยพิจารณาจากระดับราคาหุนที่
จะเขาลงทุนเพื่อมุงหวังผลตอบแทนสูงกวาดัชนีช�้วัด (Active Management)
เลือกลงทุนหุนรายตัวที่มีปจจัยพื้นฐานดี และมีราคาตามปจจัยพื้นฐาน
ที่เหมาะสม (Bottom Up Approach)

เง�่อนไขการเลิกกองทุน

ขนาดมูลคาโครงการ
มูลคาขั้นต่ำในการซ�้อ IPO

บลจ.กรุงไทย คาดวาเปาหมายดัชนี SET Index ป 2563 และ ป 2564 เมือ่ พิจารณา
จากปจจัยพืน้ ฐาน อยูท ร่ี ะดับประมาณ 1,350 จ�ด และ 1,470 จ�ด ตามลำดับ
ดัชนี SET Index และดัชนีตลาดหุน สำคัญทัว่ โลกปรับตัวเพิม่ ข�น้ 30% จากจ�ดต่ำสุด
ในเดือนมีนาคม จากแนวโนมของเศรษฐกิจทัว่ โลกทีเ่ ร�ม่ กลับมาฟน ตัวหลังจาก
ผอนคลายมาตรการควบคุมการแพรระบาด COVID -19 ทำใหหลายธุรกิจสามารถ
กลับมาดำเนินการไดตามปกติ และมีทศิ ทางฟน ตัวอยางตอเนือ่ ง
มีมาตรการกระตุนเศรษฐกิจจากภาครัฐที่ออกมาเปนระยะๆ และการคงอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายที่ต่ำของธนาคารกลางทั่วโลก
ราคาของหุนหลายตัวมีการปรับตัวลดลงกวามูลคาตามปจจัยพื้นฐาน
และอาจมีการปรับคาดการณกำไรหากสถานการณการแพรระบาดดีข�้น

บร�ษทั จัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนภายใน 5 วันทำการ เมือ่ เปนไปตามเง�อ่ นไขใดเง�อ่ นไขหนึง่ ตามทีบ่ ร�ษทั จัดการเห็นสมควร ดังตอไปนี้

(1) เมือ่ มูลคาหนวยลงทุนไมตำ่ กวา 10.5555 บาท เปนเวลา 3 วันทำการติดตอกันข�น้ ไป และทรัพยสนิ ของกองทุนทีจ่ ะรับซ�อ้ คืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัตจิ ะตองเปนเง�นสด หร�อเทียบ
เทาเง�นสดทัง้ หมด หร�อเมือ่ มูลคาหนวยลงทุนไมตำ่ กวา 10.5555 บาท และทรัพยสนิ ของกองทุนเปนเง�นสดหร�อเทียบเทาเง�นสดทัง้ หมด ณ วันทำการใด หร�อ
(2) กรณี ณ วันทำการใดก็ตามทีท่ รัพยสนิ ของกองทุนเปนเง�นสดหร�อเทียบเทาเง�นสดบางสวน หร�อทัง้ หมด และสามารถรับซ�อ้ คืนไดไมตำ่ กวาอัตราทีบ่ ร�ษทั จัดการกำหนด
ทัง้ นี้ เมือ่ เกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึง่ ตาม (1) หร�อ (2) แลวแตกรณี บร�ษทั จัดการจะพิจารณารับซ�อ้ คืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัตทิ ง้ั หมดภายใน 5 วันทำการนับแตวนั ทีเ่ กิด
เหตุการณดงั กลาวขางตน ทัง้ นี้ มูลคาหนวยลงทุนทีค่ นื ใหผถู อื หนวยลงทุนตองไมตำ่ กวารอยละ 105 ของมูลคาทีต่ ราไว (10 บาท)
อยางไรก็ตาม ในกรณีทไ่ี มเกิดเหตุการณทม่ี ลู คาหนวยลงทุนเพิม่ ข�น้ จนเปนเหตุใหเลิกกองทุนภายใน 6 เดือนนับจากวันจดทะเบียนกองทรัพยสนิ เปนกองทุนรวม บร�ษทั จัดการ
จะเปดใหผถู อื หนวยลงทุนสามารถทำการขายคืนหนวยลงทุนไดทกุ วันทำการทีบ่ ร�ษทั จัดการกำหนด และหาก ณ วันใดก็ตามทีก่ องทุนเขาเง�อ่ นไขการเลิกกองทุนตามเง�อ่ นไข
ทีบ่ ร�ษทั จัดการกำหนด บร�ษทั ขอสงวนสิทธ�ทจ่ี ะดำเนินการเลิกกองทุนตามเหตุการณดงั กลาว

ปจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ เชน ความเสี่ยงทางตลาด (Market Risk)/ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของหลักทรัพย (Liquidity Risk)/
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) เปนตน

ผูลงทุนตองทำความเขาใจลักษณะสินคา เง�่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนตัดสินใจลงทุน
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