KTAM Weekly Strategy
ทีมจีน
ธนาคารกลางจีน (PBOC) เสริมสภาพคล่องเพิม่ ขึน้ ครั้งแรกตั้งแต่ มี.ค.
(24 มิ.ย.) ฉีดเงิน 3 หมื่นล้านหยวนผ่านธุรกรรม 7-day reverse repo เทียบ
กับ 1 หมื่นล้านที่ครบอายุจึง “ฉี ดสุทธิ ” (net injection) 2 หมื่นล้านหยวน
เป็ นการปรับจูนนโยบาย “ผ่อนคลาย” หลังจาก 3 เดือนที่ผ่านมาฉีดสภาพ
คล่องวันละ 1 หมื่นล้านหยวน วันศุกร์ PBOC ฉีดสุทธิอีก 2 หมื่นล้านหยวน
ส่งผลให้ดอกเบีย้ ข้ามคืนระหว่างธนาคารร่วงลงต่าสุดในรอบกว่า 1 เดือน
จีนทยอยถอนมาตรการกระตุ้นและเริ่มปรับนโยบายเข้าสู่ภาวะปกติ
(normalization) น าหน้า สหรัฐ ช่ ว ยให้จี น “เตรีย มพร้อ ม” ลดผลกระทบ
หากเฟดลด QE หรื อ ขึ น้ ดอกเบี ย้ Bloomberg น าเสนอบทความระบุว่า
ถึงแม้เงินเฟ้อผู้ผลิต (PPI) สูงแต่เงินเฟ้อผู้บริโภค (CPI) ของจี นยังคงต่ า
เปิ ดทางให้ PBOC ค่อยๆจากัดการขยายตัวของสินเชื่ออย่างระมัดระวังเพื่อ
มิให้เศรษฐกิจสะดุด สวนทางกับสหรัฐซึ่งรัฐบาลไบเดนอัดสารพัดแพคเกจ
กระตุน้ หนุนเงินเฟ้อ พุ่งแรงกว่าคาด จนเฟดต้องขยับคาดการณ์วัฏจักร
ดอกเบีย้ ขาขึน้ เร็วกว่าเดิม และเริ่มพูดคุยถึงแนวทางการหารือเรื่องลด QE
จีน วั น นี้ “แกร่ ง ” กว่ า สมั ย เฟดขึ้นดอกเบี้ยรอบที่แล้ วมาก 6 ปี ก่อน
(2015) ดอกเบีย้ จีนต้องขึน้ ตามสหรัฐเพื่อชะลอกระแสทุนไหลออก (capital
outflows) แต่ปัจจุบันมันตรงข้าม! เงินต่างชาติมีแนวโน้มไหลเข้าจีนยาว
และชัดเจน ดัง นั้น พอถึ ง เวลาที่ เ ฟดจะขึน้ ดอกเบี ย้ /ลด QE เงิ น หยวนมี
โอกาสอ่อนค่าบ้างแต่ไม่น่ารุ นแรงและผูก้ าหนดนโยบายของจีนก็คงยิม้ รับ
(PBOC เคยบ่ น ว่ า หยวนแข็ ง ค่ า เร็ ว ไป) เพราะส่ ง ผลดี ต่ อ การส่ ง ออก
ตลอดจนเศรษฐกิจจีนภาพรวม โดยถึงแม้เงินหยวนอ่อนค่าลงราว 1% หลัง
ประชุมเฟด แต่ก็ยงั +1.1% ในปี นีแ้ ละแข็งค่าเป็ นอันดับ 2 ของเอเชีย

ตราสารหนีจ้ นี “ยีลด์สูง” ดึงดูดนักลงทุน เป็ นอีกปั จจัยหนุนค่าเงินหยวน
แม้เฟดส่งสัญญาณขึน้ ดอกเบีย้ แล้ว ยีลด์พนั ธบัตรอายุ 10 ปี ของจีนก็ยงั สูง
กว่าของสหรัฐอยู่ถึง 1.6% นอกจากนี ้ การเข้าสู่ดชั นีระดับโลกอย่าง FTSE
Russell ช่วยขับเคลื่อน fund flows เข้าสูต่ ลาดบอนด์จีนในระยะยาว
KT-CHINABOND “คุ้มค่าสุ ด” ในบรรดากองทุนตราสารหนีต้ ่างประเทศ
เปิ ดรับโอกาสจากตลาดบอนด์จีนอันกว้างใหญ่และกาลังดึงดูดเม็ดเงินของ
นักลงทุนทั่วโลกซึง่ แสวงหายีลด์ท่สี งู ขึน้ อย่างมีเสถียรภาพ
Author: ฝ่ ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์ บลจ.กรุงไทย
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ดัชนี CSI 300 +2.69% ในสัปดาห์ล่าสุด หุน้ จีน A-shares แกว่งออกข้าง
sideway up อย่างเงียบๆมา 3 เดือน ยังห่างจากจุดสูงสุดเดิมอยู่ราว 11%
จึงไม่ชา้ เกินไป สาหรับผูท้ ่ตี อ้ งการเข้าลงทุนรอบใหม่
หุ้นจีน “จาเป็ นต้องขึ้น” ในระยะยาว เพื่อให้เกิด wealth effect (ราคา
สินทรัพย์ปรับตัวขึน้ ทาให้คนรู ส้ ึกมั่งคั่ง) สนับสนุน “การบริโภค” อันเป็ น
เครื่องยนต์หลักของเศรษฐกิจจีนในปั จจุบนั และอนาคต การปรับฐานผ่าน
พ้น ไปแล้ว ตลาดน่ า จะเปลี่ ย นรู ป แบบขาขึ น้ จากเดิ ม liquidity-driven
“ขั บ เคลื่ อ นด้ว ยสภาพคล่ อ ง” กลายมาเป็ น quality & growth-driven
“ขับเคลื่อนด้วยคุณภาพและการเติบโตของผลประกอบการ” นับจากนี ้
ปั จจัยบวกระยะสั้น เศรษฐกิจชะลอบ้างช่วยกระตุน้ ให้รฐั บาลจีนหันมา
สนับสนุนการเติบโตมากยิ่งขึน้ ส่งออกขยายตัวแรงยืนยันว่าโลกยังพึ่งพา
สินค้าจีน ผลประกอบการบริษัทจีนภาพรวมแข็งแกร่ง และเงินทุนต่างชาติ
(fund flows) มีแนวโน้มไหลเข้าตลาดจีนทัง้ หุน้ และบอนด์เพิ่มขึน้ เรื่อยๆ
KT-Ashares “ศูนย์หน้ าตัวเป้ า” มุ่งยิงประตูสร้างรีเทิรน์ เป็ นกอบเป็ นกา
เศรษฐกิ จ จี น ขยายตัว สูง การเติบ โตจึ ง กระจายไปยัง หลากหลายธุ ร กิ จ
เหมาะกั บ กลยุ ท ธ์ sector neutral ของกองทุ น หลัก ซึ่ ง มี จุ ด แข็ ง ที่ “การ
คัดเลือกหุน้ ” (security selection) โอกาสสร้าง alpha เปิ ดกว้างในตลาด
เซี่ยงไฮ้/เซินเจิน้ เนื่องจากนักลงทุนรายย่อยซือ้ ขายกันหนาแน่น
Lucy Liu ผู้จัดการ BlackRock China Fund กองทุนหลักของ KT-CHINA
เผยมุมมองกลางปี ระบุ ผูค้ มุ กฎจีนคงคุมเข้มบรรดาบริษัทเทคยักษ์ต่อไปอีก
เป็ นปี ๆ กองทุนจึงน่าจะ underweight หุน้ กลุม่ ดังกล่าวต่อไปอีกสักพักใหญ่
“วัฏจักรคุมเข้มกฎระเบียบรอบนี ย้ าวนานกว่าปี 2018” มือบริหารพอร์ต
สไตล์ยืดหยุ่นผู้กุมบังเหียนกองทุน flagship ของ fund house ใหญ่สุดใน
โลกตัง้ แต่ ส.ค. 2019 กล่าวไว้ท่งี าน Mid-Year Asia Investment Outlook
หุ้นจีนกลุ่มเทคโนโลยีเผชิญความท้าทาย มิใช่ในแง่กฎระเบียบเท่านัน้
แต่ ร วมถึ ง การแข่ ง ขัน ที่ รุ น แรงขึ น้ โดยแนวโน้ม ใหม่ ข อง e-commerce
ผลักดันให้บริษัทต้องลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานเพิ่ม ซึ่งจะกดดันผลตอบแทน
จากเงินลงทุนในระยะสัน้ ของบรรดาแพลตฟอร์มขนาดใหญ่
หุ้ น อิ น เตอร์เ น็ ต ขนาดกลาง-เล็ ก (mid-small cap) น่ า สนใจ เพราะ
เผชิญความเสี่ยงด้านกฎระเบียบน้อยกว่า และจานวนผู้ใช้งานยัง โตสูง
Lucy ชอบกลุ่ม short video และ livestreaming เป็ นพิเศษ แม้ไม่เผยชื่อ
หุน้ ทว่า factsheet สิน้ เดือน พ.ค. เห็น Kuaishou Technology ซึ่งทาธุรกิจ
ดังกล่าวติด top-10 holdings ขณะกองทุนถือหุน้ แพลตฟอร์มยักษ์ Tencent
และ Alibaba ในสัดส่วนต่ากว่าดัชนีชีว้ ดั (6.59% และ 4.56% ตามลาดับ)
หุ้ น จี น ในฮ่ อ งกงและสหรั ฐ เริ่ ม ฟื้ น สภาพคล่ อ งคลายความตึ ง ตัว
หลังเฟดเคลียร์ใจกับตลาดจากควันหลงประชุม FOMC ทัง้ นี ้ ถึงแม้กองทุน
เผชิ ญ ความท้า ทายตลอดช่ ว งหลายเดื อ นที่ ผ่ า นมา เราก็ ยั ง คงมั่ น ใจ
ศักยภาพการเติบโตระยะยาวของตลาด All-China รวมถึงสไตล์การบริหาร
ที่เน้นความยืดหยุ่นของผูจ้ ัดการกองทุน “นักสู”้ รายนีอ้ ยู่แล้ว KT-CHINA
ณ ระดับราคาปั จจุบนั จึงน่าสนใจและคุม้ ค่าแก่การลงทุน
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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
ดีเลย์ = รันเวย์สนั ้ โควิดระลอกใหม่ทาให้การเปิ ดเศรษฐกิจล่าช้ากว่าแผนเดิมมาก ตลาดหุน้ ไทยจึงมี “รันเวย์” สัน้ ลง
ไทย
 เรือ่ ยๆจนเริม่ “ไม่คมุ้ เสีย่ ง” เมือ่ นโยบายการเงินสหรัฐใกล้เข้าสูโ่ หมด normalization (เฟดเตรียมขึน้ ดอกเบีย้ /ลด QE)
Climate: The New Defensive รัฐบาลทัวโลกทุ
่
่มงบมหาศาลลงทุนโครงการลดโลกร้อน Climate Change อย่างต่อเนื่องไปอีก
หลายปี
ห
รื
อ
หลายสิ
บ
ปี
ข
า
้
งหน้
า
จนกว่
า
จะบรรลุ
เป้ าหมายตาม “ข้อตกลงปารีส” (Paris Agreement) ซึ่งมุ่งขจัดการปล่อยก๊าซ
โลก

ชอบ KT-CLIMATE
คาร์บอนไดออกไซด์ให้เหลือศูนย์ (net zero) และจากัดอุณหภูมโิ ลกเฉลีย่ ให้สงู ขึน้ ไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส ภายในช่วงกลาง
ศตวรรษ Climate Change จึงมาแรงแซงทุกธีมลงทุนเข้าข่ายหุน้ defensive บนแนวโน้มความ “แน่นอน” ดังกล่าว
ชอบ KT-HEALTHCARE (หุน้ อเมริกาเหนือ > 80% พ.ค.) เศรษฐกิจสหรัฐฟื้ นแกร่งแต่น่าจะพ้นจุดพีคของการเร่งตัวไปแล้ว
สหรัฐฯ
ชอบ Healthcare  และอาจเริม่ ชะลอ สนับสนุนการลงทุนสไตล์ Defensive Growth เช่น Health Care Sector ขณะภาพรวมราคาหุน้ ยังไม่แพง
ราคาหุ้นสะท้อนปัจจัยบวกไปมากและนานพอสมควร ECB เร่งซือ้ พันธบัตรช่วยกดยีลด์ไว้รวมถึงแพคเกจกระตุ้นการ
ยุโรป
 คลังยังคงเป็ นปั จจัยหนุ นเศรษฐกิจ ขณะ “แผนปฏิรูปสีเขียว” (Green Deal) มุ่งแก้ปัญหา Climate Change เป็ นปั จจัย
ขับเคลื่อนการเติบโตระยะยาว… หุน้ ยุโรปขึน้ มามากคงต้องพักฐานบ้าง อาจพิจารณาทยอยสะสมเมือ่ อ่อนตัว
สภาพคล่องสูงเป็ นปัจจัยหนุนหุ้นขนาดเล็ก BOJ คงขึน้ ดอกเบี้ยช้ากว่าธนาคารกลางหลักอื่นๆ เปิ ดทางให้พอร์ตหุน้
ญี่ปนุ่

(มุมมองบวก)
small cap ซึง่ บริหารเชิงรุกเช่นกองทุนหลัก KT-JAPAN มีโอกาสดีทจ่ี ะสร้างผลตอบแทนชนะตลาด (alpha)
เหมาะสาหรับผู้ที่ต้องการลดความเสี่ ยงค่ าเงิ นดอลลาร์ เนื่องจาก KT-AASIA master fund คลาส USD hedged
แปซิ ฟิก 
ตราสารทุน
ช่วยลดความเสีย่ งอัตราแลกเปลีย่ นระหว่าง USD กับสกุลเงินของประเทศทีเ่ ข้าไปลงทุน
EM แต่ละประเทศ/ภูมิภาคฟื้ นตัวไม่เท่ากัน ทัง้ นี้ระยะยาว Emerging Markets มีศกั ยภาพในการสร้างผลตอบแทนสูง
ตลาดเกิ ดใหม่ 
ราคาหุน้ EM ยังถูกเทียบกับตลาดพัฒนาแล้ว ขณะเงิน EM หลายสกุลแข็งค่าขึน้ จากระดับทีย่ งั คงต่ามาก
เอเชียนาการฟื้ นตัว ยกระดับสู่ “แกนใหม่” (New Core) ของพอร์ตหุ้นโลก คนชัน้ กลางเติบโตขับเคลื่อนการบริโภค
ข้อตกลงการค้าเสรีสนับสนุ นการส่งออก โอกาสเปิ ดกว้างสาหรับพอร์ตเชิงรุก ผูล้ งทุนสามารถใช้ KT-ASIAG เป็ นส่วน
เอเชีย

(ไม่รวมญี่ปน)
ุ่
หนึ่งของ core positions โดยลงทุนด้วยเงินก้อนใหญ่และถือระยะยาว เนื่องจากกองทุนหลักมุ่งแสวงหาหุน้ “คุณภาพสูง”
และ “โอกาสเติบโตสูง” เป็ นหลัก อีกทัง้ มีประวัตผิ ลการดาเนินงานโดดเด่นยาวนานและสม่าเสมอ
หุ้นจีน “จาเป็ นต้องขึ้น” ในระยะยาว เพื่อให้เกิด wealth effect สนับสนุ น “การบริโภค” ปั จจัยบวกระยะสัน้ : เศรษฐกิจ
จีน
 ชะลอทาให้รฐั บาลหันมาสนับสนุนการเติบโตมากขึน้ fund flows ต่างชาติมแี นวโน้มไหลเข้าจีนทัง้ ตลาดหุน้ และตลาดบอนด์
การปรับฐานทีเ่ พิง่ ผ่านไปเปลีย่ นรูปแบบตลาดขาขึน้ จาก liquidity driven กลายมาเป็ น quality & growth driven ในปั จจุบนั
โควิ ดระลอกใหม่ทาให้หลายประเทศเปิ ดเศรษฐกิ จล่าช้ากว่าแผนเดิ ม ปั จจัยขับเคลื่อนระยะยาวอาเซียนไม่ค่อยเด่น
อาเซียน

(มุมมองลบ)
หุน้ เวียดนามน่าสนใจเพราะศักยภาพการเติบโตสูงแถมมีโอกาสอัพเกรดเป็ น EM ทว่าขึน้ มามากจึงเสีย่ งพักฐานในระยะสัน้
อิ นเดียมี “พลังแฝง” ในแหล่งรายได้ของรัฐ ทัง้ การจัดเก็บภาษีเพิม่ ขึน้ ตลอดจนการขายทรัพย์สนิ และ privatization
อิ นเดีย  ช่วยลดความเสีย่ งจากภาวะขาดดุลงบประมาณ ปั จจัยขับเคลื่อนระยะยาวโดดเด่น: แรงงานขยายตัว financial deepening
ปฏิรปู บริโภคโตสูง digitalization ...หุน้ อินเดียขึน้ มามากจึงเสีย่ งพักฐานในระยะสัน้
นโยบายลดโลกร้อนกดดันแนวโน้ มดีมานด์ระยะยาวไม่สดใส เราจึงไม่ค่อยสนใจการลงทุนในสินทรัพย์ท่ตี ้องพึง่ พา
น้ามัน
 การปรับตัวขึน้ ของราคาน้ามัน เพราะน่าจะเผชิญความเสีย่ งขาลง (downside risks) มากกว่าขาขึน้
สิ นทรัพย์
เฟดผ่านจุดพีคของนโยบายผ่อนคลายนานแล้ว ยา้ แนวโน้ ม “ทองขาลง” เฟดคงพยายามคุมยีลด์แท้จริง (TIPS 10Y)
ทองคา
 สูงกว่า -1% ไปสักระยะ และไม่น่ากดยีลด์ฯลงมากจากระดับปัจจุบนั เพราะเศรษฐกิจสหรัฐฟื้ นตัวต่อเนื่อง
ทางเลือก
อานาจกาหนดราคา (Pricing Power) ค่อนข้างจากัดในภาพรวม ยีลด์พนั ธบัตรเริม่ ทรงตัวช่วยหนุ นราคาฟื้ นและคงยืน
อสังหาริ มทรัพย์ 
ต่อไปได้ในตลาดทีส่ ถานการณ์โควิดคลีค่ ลาย ทว่าศักยภาพการเติบโตระยะยาวของอสังหาฯภาพรวมอาจจะไม่คอ่ ยโดดเด่น
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 งทุนแต่ละท่านควรที่จะประเมิน
ความสามารถของตนในการที่จะลงทุนในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ตลาดปรับตัวลดลง
• ผู้ลงทุนสามารถทาการศึกษาและขอรับข้อมูลสาระสาคัญของกองทุนรวม รวมถึงนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการ
ดาเนินงานย้อนหลังได้จากผูแ้ ทนขายที่ได้รบั การแต่งตัง้ จาก 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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