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Stagflation 
ความเช่ือม่ันผู้บริโภคสหรัฐ “ดิ่งช็อกตลาด” ต ่าสุดในรอบเกือบ 10 ปี 

ดชันีของ ม.มิชิแกน ตน้ ส.ค. รว่ง 11 จดุเหลือ 70.2 ต ่าสดุตัง้แต่ ธ.ค. 2011 

เงินเฟ้อ-โควิดเดลตา หน่วงเครื่องยนตข์บัเคลื่อนเศรษฐกิจใหญ่สดุของโลก 

ดชันีย่อย “ภาวะปัจจบุนั” (current conditions) ต ่าสดุตัง้แต่ เม.ย. ปีที่แลว้ 

องคป์ระกอบดา้น “ความคาดหวงั” (expectations) ต ่าสดุตัง้แต ่ต.ค. 2013 

มมุมองเศรษฐกิจช่วงปีขา้งหนา้ดิ่งหนกัสดุตัง้แต่เริ่มวิกฤติโควิด มี.ค. 2020 

มาตรวดัความคาดหวงัดา้นการเงินสว่นบคุคลต ่าสดุใน 7 ปี 

โควิดกลายพันธุ์ก่อความกังวลมากขึ้น หลายเมืองในสหรัฐให้ใส่

หนา้กาก อีเวนทย์กเลิก บรษัิทใหญ่ๆหลายแห่งเลื่อนแผนกลบัเขา้ออฟฟิส 

ชาวอเมริกันคาดเงินเฟ้อ 3% เฉล่ีย 5-10 ปีข้างหน้า เพิ่มขึน้จาก 2.8% 

เมื่อเดือนก่อน สงูสดุตัง้แตปี่ 2013 ผลส ารวจ 28 ก.ค. – 11 ส.ค. ซึง่เปิดเผย

เมื่อวนัศกุรค์าดอีกวา่ ดชันีราคาจะพุ่งทะยาน +4.6% ในชว่ง 1 ปีจากนี ้

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ก.ค. ของสหรัฐ รายงานวนัพธุ ชะลอเล็กนอ้ย

จนหลายคนหวังว่าเงินเฟ้ออาจผ่านพน้จุดพีคไปแลว้ แต่กูรูบางรายเตือน 

“อย่าด่วนสรุป” ...ไม่ทันขาดค า... ขอ้มูลต่อมาวันพฤหัสฯ เงินเฟ้อผูผ้ลิต 

(PPI) สูงเกินคาด ตอกย า้ว่าความเสี่ยงส าคัญยังคงอยู่ แถมมีข่าวจีนปิด

ท่าเรือคอนเทนเนอรท์ี่คบัคั่งอนัดบั 3 ของโลก เพื่อยบัยัง้โควิดแพร่ระบาด 

ยิ่งซ  า้เติมสภาวะชะงกังนัฝ่ังอปุทาน หนนุเงินเฟ้อพุ่งต่อ 

ต าแหน่งงานในสหรัฐเปิดใหม่เยอะแต่หาคนยาก  ประสิทธิผลของ

แรงงาน (labor productivity) +2.3% ในไตรมาส 2 เน่ืองจากผลผลิตพุ่ง

แซงชั่วโมงท างาน บ่งชีว้่าบริษัทใชว้ิธีรีด output จากลกูจา้งเท่าที่มีอยู่เดิม 

(เพราะหาคนเพิ่มไม่ทนั) แตป่รบัขึน้ค่าจา้งชา้กว่าอตัราเงินเฟ้อ นกัวิเคราะห์

บางรายเช่ืออาจเป็นปัจจยัส าคญัประการหนึ่งซึ่งส่งผลให ้อตัราการลาออก 

(quit rate) สงูถึง 2.7% (มิ.ย.) เป็นรองแค่ระดบัประวตัิการณ ์2.8% ที่เคย

ท าไวเ้มื่อเดือน เม.ย. มองไปขา้งหนา้ นอกจากปรบัปรุงสภาพการท างาน

เพื่อดงึดดูคนแลว้ บรรดาธุรกิจคงตอ้งเพิ่มคา่จา้งใหแ้รงกวา่นีด้ว้ย 

จีนเผยข้อมูลเศรษฐกิจ ก.ค. คา้ปลีก ผลผลิตอุตสาหกรรม การลงทุน

สินทรัพย์ถาวร โตต ่ากว่าคาดทุกตัว ผลจากความเสี่ยงภายนอก โควิด

ระบาด และ น า้ท่วม ภาพรวมเศรษฐกิจจีนฟ้ืนตวัไม่เสถียรและไม่สม ่าเสมอ 

PBOC ฉีดสภาพคล่องระยะกลางด้วยเครื่องมือ MLF (medium-term 

lending facility) 6 แสนลา้นหยวน นอ้ยกว่ายอด 7 แสนลา้นซึ่งครบอายุ

สปัดาหนี์ ้พรอ้มคงดอกเบีย้ของโครงการดงักลา่วไวท้ี่ 2.95% 

Stagflation “เศรษฐกิจโตต ่าแต่เงินเฟ้อสูง” น่าจะเป็นความเสี่ยงใหม่ที่
เขา้มาเขย่าอารมณน์กัลงทนุ เพราะถึงแมกิ้จกรรมทางเศรษฐกิจอนัรอ้นแรง
ของสหรัฐอาจชะลอจากการแพร่ระบาดของโควิดเดลตา ทว่าเงินเฟ้อดู
เหมือนจะไม่ลงตามง่ายๆแต่ยงั “เหนียว” (sticky) เพราะหลายปัจจยัท าให้
ราคาติดแน่น ณ ระดบัสงู อาทิ วตัถุดิบขาดแคลน สินคา้คงคลงัต ่า ขนส่ง
ชะงัก ตลอดจนแพคเกจกระตุน้ของรัฐบาลไบเดน และนโยบายการเงิน 
“ตามหลงัเงินเฟ้อ” (behind the curve) ของเฟด 
เศรษฐกิจและตลาดโลกช่วงเดอืนข้างหน้าเผชิญ 2 ความเส่ียงส าคัญ 
1) นักการเมืองสหรัฐ “งัดข้อ” หาจุดลงตัวด้านการคลัง (fiscal fight) 
เพื่อผ่านร่างงบประมาณและแผนลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐาน เปิดเพดานหนี ้
(debt ceiling) หลีกเลี่ยงการปิดหน่วยงานรฐับางสว่น (government shutdown) 
2) จนีใช้ยาแรงคุมโควิด ถ่วงการเติบโต และซ า้เติมภาวะอปุทานชะงกังนั 
Stagflation มีโอกาสเกิดไม่มากนัก แต่ 2 ประเด็นดงักล่าวคงพอกระตุน้ 
“ตอ่มวิตก” ของนกัลงทนุจ านวนไม่นอ้ย ใหเ้ปิดเกมเลน่ Stagflation Trades 
พุ่งเข้าใส่สินทรัพย์ที่น่าจะได้ประโยชน์จาก เศรษฐกิจโตต ่า -เงินเฟ้อสูง 
อนัดบัแรก “ทองค า” รองๆลงไปคือ สินทรพัยจ์รงิ (real assets) ไดแ้ก่ โภคภณัฑ ์
อสังหาฯ (ตลาดที่ ฉีดวัคซีนดีทั่วถึง) รวมถึงหุน้ของบริษัทที่สามารถผลัก
ภาระตน้ทนุไปยงัลกูคา้ โดยขึน้ราคาขายเพื่อรกัษาอตัราก าไรเอาไวไ้ด ้
KT-MINING คือตวัเลือกที่เราใชร้บัมือความเสี่ยงดงักล่าว กองทุนหลกัถือ
หุน้เหมืองทองและโลหะมีค่ารวมกนัราว 1 ใน 3 ของพอรต์ ณ สิน้เดือน มิ.ย. 
นอกนัน้กระจายไปยงัธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับโลหะอื่นๆ ซึ่งหลายชนิดมีปัจจยั
ขบัเคลื่อนการเติบโตระยะยาว ไดแ้ก่ EV โครงสรา้งพืน้ฐาน Climate Change 
จงึเป็นตวัเลือกที่น่าสนใจไม่วา่ stagflation จะเกิดขึน้จรงิหรอืแค่ความกงัวล 

 
 

กองก าลังตาลีบันบุกยึดกรุงคาบูล เตรียมสถาปนา Islamic Emirate of 
Afghanistan ขึน้มาใหม่หลงัจากที่เคยครอบครองดินแดนดงักล่าวระหว่าง
ปี 1996-2001 นอกจากภยัคกุคามต่อมนษุยใ์นอฟักานิสถาน และแรงเสียด
ทานทางการเมืองต่อ ปธน.โจ ไบเดน ซึ่งถูกมองว่า “ผิดพลาด” ที่สั่งถอน
ทหารสหรัฐจนเป็นเหตุใหต้าลีบันกลับมาแลว้ ผลกระทบเช่ือมโยงไปถึง
ตลาดการเงินยังคงจ ากัด ตราบใดที่ไม่กระทบความพยายามผลักดัน
แพคเกจลงทนุโครงสรา้งพืน้ฐานและรา่งงบประมาณในสภาคองเกรส 
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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  ดีเลย ์= รนัเวยส์ัน้ โควดิระลอกใหม่ท าให้การเปิดเศรษฐกจิล่าช้ากว่าแผนเดมิมาก ตลาดหุน้ไทยจงึม ี“รนัเวย์” สัน้ลง
เรือ่ยๆจนเริม่ “ไม่คุม้เสีย่ง” เมือ่นโยบายการเงนิสหรฐัใกลเ้ขา้สูโ่หมด normalization (เฟดเตรยีมขึน้ดอกเบีย้/ลด QE) 

โลก 
ชอบ KT-CLIMATE 

Climate: The New Defensive รฐับาลทัว่โลกทุ่มงบมหาศาลลงทุนโครงการลดโลกรอ้น Climate Change อยา่งต่อเนื่องไปอกี
หลายปีหรอืหลายสบิปีขา้งหน้า จนกว่าจะบรรลุเป้าหมายตาม “ขอ้ตกลงปารสี” (Paris Agreement) ซึ่งมุ่งขจดัการปล่อยก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซดใ์หเ้หลอืศนูย ์(net zero) และจ ากดัอุณหภูมโิลกเฉลีย่ใหส้งูขึน้ไม่เกนิ 1.5 องศาเซลเซยีส ภายในช่วงกลาง
ศตวรรษ Climate Change จงึมาแรงแซงทุกธมีลงทุนเขา้ขา่ยหุน้ defensive บนแนวโน้มความ “แน่นอน” ดงักล่าว 

สหรฐัฯ 
ชอบ Healthcare  

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

ยุโรป  
ราคาหุ้นสะท้อนปัจจยับวกไปมากและนานพอสมควร ECB เรง่ซือ้พนัธบตัรช่วยกดยลีดไ์วร้วมถงึแพคเกจกระตุ้นการ
คลงัยงัคงเป็นปัจจยัหนุนเศรษฐกจิ ขณะ “แผนปฏริูปสเีขยีว” (Green Deal) มุ่งแก้ปัญหา Climate Change เป็นปัจจยั
ขบัเคลื่อนการเตบิโตระยะยาว… หุน้ยุโรปขึน้มามากคงตอ้งพกัฐานบา้ง อาจพจิารณาทยอยสะสมเมือ่อ่อนตวั 

ญ่ีปุ่ น 
(มุมมองบวก)  

สภาพคล่องสูงเป็นปัจจยัหนุนหุ้นขนาดเลก็ BOJ คงขึน้ดอกเบี้ยชา้กว่าธนาคารกลางหลกัอื่นๆ เปิดทางใหพ้อรต์หุน้ 
small cap ซึง่บรหิารเชงิรุกเช่นกองทุนหลกั KT-JAPAN มโีอกาสดทีีจ่ะสรา้งผลตอบแทนชนะตลาด (alpha) 

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  
ปัจจยัลบด้านกฎระเบียบสะท้อนในราคา หุน้จนี “จ าเป็นต้องขึน้” ในระยะยาว เพื่อใหเ้กดิ wealth effect สนับสนุนการ
บรโิภค รฐับาลจนีคุมเขม้บางธุรกจิ (เทคฯ, การศกึษา) แต่ก็เพิม่แรงสนับสนุนบางธุรกจิ เปิดโอกาสให ้active managers 
กองทุนหลกัทัง้ KT-CHINA และ KT-Ashares เขา้ซือ้หุน้ดีๆ ทีไ่ม่โดนกระทบโดยตรงแต่ราคาลงมามากเกนิไปตามตลาดได ้

อาเซียน 
อาเซียนไม่น่าพร้อมรบัมือโควิดกลายพนัธุ์และเฟดขึ้นดอกเบี้ย ปัจจยัขบัเคลื่อนระยะยาวก็ไม่เด่น หุ้นเวยีดนาม
น่าสนใจเพราะศกัยภาพการเตบิโตสงูแถมมโีอกาสอพัเกรดเป็น EM แต่ยงัไม่แขง็แรงพอทีจ่ะเผชญิ 2 ความทา้ทายดงักล่าว 

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

สินทรพัย์
ทางเลือก 

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

ทองค า 
(มุมมองบวก)  

เฟด Behind The Curve คล้ายต้องการกด “ยีลดแ์ท้จริง” ติดลบหนักกว่าอดีต สนับสนุนการกู้เงนิจ านวนมหาศาล
ของรฐับาลไบเดนเพือ่ใชจ้่ายโครงการต่างๆ Real Yields จงึอาจต ่าลงอกี เปิด upside ให้ราคาโภคภณัฑร์วมถึงทองค า 

โลหะ & 
เหมืองแร่ 

ความต้องการโลหะหลายชนิดเพ่ิมขึน้แบบก้าวกระโดดในระยะยาว ตามแนวโน้มการเตบิโตของอุตสาหกรรมแหง่อนาคต 
อาท ิยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicles: EVs) และพลงังานสะอาด เป็นปัจจยับวกระยะยาวส าหรบัการลงทุน KT-MINING 
หุน้กลุ่ม Metals & Mining เพิง่ฟ้ืนตวัหลงัผ่านพน้การปรบัฐานในช่วงเดอืน ม.ิย. เปิดโอกาสเขา้ซือ้สะสมรอบใหม ่

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 าเนินงานยอ้นหลงัไดจ้ากผูแ้ทนขายที่ไดร้บัการแต่งตัง้จาก 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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