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Just buy it. 
รายงานประชมุ FOMC 21-22 ก.ย. เฟดเตรียมลด QE เดือนหนา้ดว้ยอตัรา 
$15,000 ล้าน/เดือน แบ่งเป็นพันธบัตร $1 หมื่นล้าน MBS $5 พันล้าน 
สอดคลอ้งกบัที่ตลาดคาด ถา้ไม่มีเซอรไ์พรส ์tapering คงจบกลางปี 2022 
CPI สหรัฐ ก.ย. บวกแรงกว่าคาด  พลังงานขาดแคลน อุปทานชะงัก 
(supply chain disruptions) หนุนราคาสินคา้พุ่งทะยาน นักเศรษฐศาสตร์
หลายรายยอมรบัแลว้ว่า “เงินเฟ้อสงู” คงลากยาวตอ่ไปถึงปีหนา้ 
Yield Curve สหรัฐ “ราบลง” ในสปัดาหท์ี่ผ่านมา ยีลดพ์นัธบตัรอาย ุ3 ปี 
พุ่งขึน้แรงสุด +11bps สวนทางยีลด์ยาว 30 ปี ที่ดิ่งลงแรงสุด -11bps 
ตลาดมอง “เฟดเขม้งวด” เพื่อคุมเงินเฟ้อ นอกจากนี ้ผลประมูลพันธบตัร
สหรฐัอาย ุ30 ปี สะทอ้นดีมานดแ์ข็งแกรง่โดยเฉพาะจากนกัลงทนุต่างชาติ 
ผู้ขอสวัสดิการว่างงาน < 3 แสน เป็นสัปดาหแ์รกตั้งแต่วิกฤตโควิด 
เงินช่วยเหลือพิเศษทยอยหมดไป สนับสนุนใหค้นอเมริกันกลบัเขา้ท างาน 
ตอกย า้ว่าตลาดแรงงาน “แข็งแกร่ง” nonfarm payrolls ต ่ากว่าคาดเพราะ
แค่ปัจจยัชั่วคราว อตัราว่างงานลด ต าแหน่งว่าง > คนว่างงาน หนนุค่าจา้ง
สงูขึน้ต่อเน่ือง ส่งเสริมการบริโภคอนัเป็นหวัใจส าคญัของเศรษฐกิจสหรฐั 
คา้ปลีก ก.ย. บวกสวนคาด โอกาสเกิด stagflation ในสหรฐัมีความเป็นไปได้
นอ้ยลง นกัลงทนุคลายวิตกจงึโถมเขา้ใส่สินทรพัยเ์สี่ยงดนัหุน้ทะยานทั่วโลก 
“หุ้นญี่ปุ่ น” คือตัวเลือกแรกในภาวะ Risk On เงินเยนอ่อนค่าเป็นปัจจยั
บวกต่อรายไดแ้ละก าไรของผูส้่งออก แถมมีปัจจยัน า้จิม้ “Kishida U-turn” 
นายกฯญ่ีปุ่ นทนสวนกระแสไม่ไหวเลยพับแผนขึน้ภาษีหุน้ไวก้่อน และยุบ
สภาตามคาด ประกาศเลือกตั้งทั่วไป 31 ต.ค. ปกติแลว้ตลาดอาทิตยอ์ทุยั
มกัสดใสในบรรยากาศเช่นนี ้ใครไม่มีหรือเก็บไม่ครบอยากขึน้รถยงัทันทัง้ 
KT-JPFUND และ KT-JAPAN ยืนยนัมมุมอง “ขบวนเก็บตก” (5 ก.ย.) 
กลุ่มการเงิน (Financial Sector) ตีปีกรบัผลด าเนินงาน Q3 แบงกใ์หญ่โต
แรงกว่ าคาดทั้ ง  JPMorgan, Bank of America, Morgan Stanley และ 
Goldman Sachs ด้วยสารพัดปัจจัยขับเคลื่อน สอดคล้องกับมุมมองใน
บทความ “สัน้ได ้ยาวดี KT-FINANCE” (10 ต.ค.) ยิ่งมั่นใจว่าสมมุติฐาน
ของ Sotiris Boutsis ผูจ้ัดการกองทุนหลกั มีความเป็นไปไดสู้ง สนับสนุน
การลงทุนหุ้นกลุ่มบริการด้านการเงิน (financial services) ทั่วโลก ผ่าน
กองทุน KT-FINANCE เพื่อรับแนวโน้มการเติบโตระยะยาว ( long-term 
secular growth) และโอกาสระยะสัน้-กลาง จากหลากหลายธีมลงทนุ 
“ปูติน” ย ้ารัสเซียไม่ใช้แก๊สเป็นอาวุธการเมือง ยินดีป๊ัมเชือ้เพลิงป้อน
ยุโรปเพิ่มตามตอ้งการ แยม้ปัญหาแทจ้ริงมิใช่อุปทานไม่พอแต่เป็นเพราะ 
“นโยบาย” โดยดเูหมือนผูส้ง่ออกก๊าซธรรมชาติรายใหญ่สดุของโลกตอ้งการ
สั่งสอนลกูคา้กลุ่มส าคญัอย่างบรรดาสมาชิกอียใูห ้“ล็อคสญัญาระยะยาว” 
แทนการซือ้ในตลาด (spot market) แมร้าคาพลงังานไม่ค่อยลดแต่ก็ช่วย
คลายกงัวลเรื่องภาวะขาดแคลนไดบ้า้ง เป็นปัจจยับวก “หุน้ยโุรป” เริ่มฟ้ืน
หลงัพกัฐาน น่าสะสมเพิ่มทัง้ 2 กองทนุ KT-EURO และ KT-EUROTECH 
เนน้ตวัหลงัเป็นพิเศษดงัที่เขียนไวใ้น “เทคยโุรปจดัโปรแรง” (3 ต.ค.) 

“The Big Short” Michael Burry เลิกขายชอรต์ Tesla ข่าวนีด้นัหุน้ +3% 
เมื่อวันศุกร ์ก่อนบริษัท EV ยอดนิยมเผยก าไร Q3 (20 ต.ค. after hours) 
หนนุ sentiment หุน้แนว disruptive technology ในกองทนุเช่น KT-WTAI 
ทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ (International Energy Agency: IEA) 
กระตุ้นให้นานาชาติลงทุนพลังงานทดแทนเพิ่มเป็น 3 เท่าภายในสิน้
ทศวรรษ ตอกย า้โอกาสซือ้สะสม KT-CLIMATE หลงัราคาย่อลงมามาก 
หุ้นสหรัฐราคาถูกยังมี! ดชันี equal weight ซึ่งใชเ้ป็นตัวแทน small cap 
biotech: S&P 500 Biotech Index มีอตัราสว่น forward P/E 10.2x ถกูมาก
แคค่รึง่เดียวของ S&P 500 (20.4x) นกัวิเคราะหบ์างรายมอง small biotech 
มี upside จาก M&A (ถูกบริษัทใหญ่ๆซือ้กิจการ) เพราะธุรกิจ healthcare 
มีเงินสดรวมเกือบ $5 แสนลา้น สงูประวตัิการณ ์เนน้สะสม KT-HEALTHCARE 
กองทนุหลกัมีหุน้ biotech (เนน้ mid-small) ราว 1/3 ของพอรต์ 
“อาเซียน” ผงาด! พรอ้มใจผ่อนคลายมาตรการคมุโควิด ไทย ประกาศเปิด
ท่องเที่ยว 1 พ.ย. น ารอ่งผูฉี้ดวคัซีนครบจาก 10 ประเทศเขา้ไดไ้ม่ตอ้งกกัตวั 
สิงคโปร์ ขยายจ านวนประเทศที่นักท่องเที่ยวฉีดวัคซีนครบเขา้ไดโ้ดยไม่
ตอ้งกกัตวัเช่นกนั มาเลเซีย ลดขอ้จ ากดัการเดินทางทัง้ในและนอกประเทศ 
หลงัจ านวนผูต้ิดเชือ้โควิดต ่ากว่าหมื่นคนต่อวนั อินโดนีเซีย เปิดประเทศ
มากขึน้ เพิ่มจ านวนชาติผูม้าเยือนและลดจ านวนวันกักตัว หลังผูต้ิดเชือ้
ลดลงต่อเน่ืองและจ านวนผู้เสียชีวิตต ่าสุดตั้งแต่ มิ.ย. 2020 Standard 
Chartered คาด เงินรูเปียห ์(IDR) น่าจะ outperform ใน Q4 โดยเศรษฐกิจ
ใหญ่สดุอาเซียนมีแนวโนม้เกินดลุการคา้มากขึน้ ไดอ้านิสงสจ์ากราคาโภค
ภัณฑพ์ุ่งหนุนยอดส่งออก ฟิลิปปินส์ ดัชนีหุน้ (PSEi) แตะระดับสูงสุดใน
รอบกว่า 8 เดือน รับข้อมูลผู้ติดเชื ้อโควิดลดลงและฉีดวัคซีนเพิ่มขึน้ 
เวียดนาม พยายามเรยีกคนกลบัเขา้โรงงาน เพื่อเรง่ผลิตสินคา้ปอ้นชาวโลก
ก่อนถึงช่วงคริสตม์าส ย า้วิว overweight “หุน้อาเซียน” ไตรมาสนีโ้ดยเนน้
สะสม 2 กองทนุ “ตวัหลกั” KT-ASEAN และ “ตวัเสรมิ” KT-CLMVT 
“แจ็ค หม่า” โผล่ฮ่องกง หลงัห่างงานสงัคมเกือบปี ย า้สญัญาณคลี่คลาย
มาตรการคุมเขม้เทคจีน Evergrande “ใจใหญ่” ไม่หวั่นปัญหาหนี ้เตรียม
เปิดไลนผ์ลิตรถ EV ปีหนา้ “ผูก้ลา้” Morgan Stanley อพัเกรดหุน้อสงัหาฯ
จีนสู่ระดบั attractive “น่าดงึดดูใจ” มองความเสี่ยง default ซมึซบัในราคา
หุ้นมากแล้ว น่าเข้าไปลุ้นนโยบายผ่อนคลายซึ่งคาดว่าจะมาเร็วๆนี ้ 
สอดคลอ้งกับจุดยืนของเรา “ปักหลักสู”้ ถือต่อและซือ้ #ทีมจีน ทุกตัวทั้ง 
KT-Ashares, KT-CHINA, KT-CHINABOND ราคาลงมามากจนคุม้เสี่ยง
และน่าจะเจอ “ผูซ้ือ้” กลุม่ใหญ่ที่สนใจเขา้ไปรบัโอกาสระยะยาวแลว้ 
สิ้นสุดการรอคอย...จีนเริ่มผ่อนคลายอสังหาฯ รายงานข่าวเผยจีนสั่ง
ธนาคารพาณิชย์เร่งอนุมัติสินเช่ือบ้าน พรอ้มปลดล็อคให้ออกตราสาร  
RMBS เพื่อขยายวงเงินปล่อยกู้ นอกจากนี้ ธนาคารกลางจีน (PBOC) 
ยืนยนัความเสี่ยง “เงินเฟ้อ” และ “Evergrande” ควบคมุได ้(controllable) 
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Key Asset View (Long Term) 

 กลุ่ม มุมมอง ปัจจยั 

ตราสารหน้ี 

ไทย  ดอกเบีย้ก ำลงัเขำ้สูข่ำขึน้ ยลีดต์รำสำรหนี้ไทยยงัคงต ่ำ ไมค่อ่ยน่ำสนใจ มไีวเ้พือ่รกัษำสภำพคล่องในพอรต์เป็นหลกั 

ตลาดพฒันาแล้ว  
กองทุนทีเ่น้นตรำสำรเกรดสงู ดูเรชัน่ยำว เช่น KT-BOND อำจมไีวเ้พื่อป้องกนัควำมเสีย่ง risk off ส่วน KT-GCINCOME 
เป็นตวัเลอืกทีด่สี ำหรบัเครดติ แต่ตลำดพฒันำแลว้ยลีดต์ ่ำ spreads แคบ (แพง) น่ำแสวงหำโอกำสในตลำดอื่นบำ้งเช่น จนี 

จีน 

ความผนัผวนระยะสัน้เปิดช่องลงทุน จนีเปิดตลำดดนัตรำสำรหนี้เขำ้ดชันีระดบัโลก ต่ำงชำตยิงัถอืครองน้อย เงนิหยวน
มเีสถยีรภำพสูง เป็นปัจจยัดงึดูด fund flows ในระยะยำว ยลีด์ตรำสำรหนี้จนีสูงกว่ำตลำดพฒันำแล้ว อตัรำกำรผดินัด
ช ำระอยู่ในระดบัทีค่วบคุมได้ ตลำดบอนดจ์นีพฒันำต่อเนื่องเปิดโอกำสสรำ้ง alpha แก่กองทุนทีบ่รหิำรเชงิรุก นอกจำกนี้ 
ตรำสำรหนี้สกุลหยวนเคลื่อนไหวไมค่อ่ยสมัพนัธก์บัสนิทรพัยป์ระเภทอื่นๆ จงึช่วยกระจำยควำมเสีย่งไดด้ ี

ตราสารทุน 

ไทย  ฟ้ืนพร้อมอาเซียนแต่มีความเส่ียงอุทกภยั สถำนกำรณ์โควดิคลีค่ลำยต่อเนื่องเพรำะเร่งฉีดวคัซนี ทว่ำตลำดหุน้ไทย
อำจม ี“รนัเวย”์ ไมย่ำวนกั เพรำะศกัยภำพกำรเตบิโตระยะยำวไมโ่ดดเด่น นอกจำกนี้ยงัมคีวำมเสีย่งอุทกภยัเพิม่ขึน้ดว้ย 

โลก 

KT-CLIMATE & KT-FINANCE ทัว่โลกจ ำเป็นตอ้งทุ่มงบลดโลกรอ้นต่อเนื่องยำวนำนสนับสนุนกำรลงทุน KT-CLIMATE 
ยลีดพ์นัธบตัรสหรฐัและหลำยภูมภิำคยงัต ่ำเกนิไป มโีอกำสปรบัตวัขึน้อกีเมือ่ปัจจยักดดนัทยอยคลีค่ลำย “หุน้กลุ่มกำรเงนิ” 
KT-FINANCE น่ำจะไดป้ระโยชน์ในระยะสัน้-กลำง ขณะโอกำสเตบิโตระยะยำวกน่็ำสนใจดว้ยหลำกหลำยพลงัขบัเคลื่อน 

สหรฐัฯ 
ชอบ Healthcare  

ชอบ KT-HEALTHCARE (อเมรกิำเหนือ > 80% ก.ย.) ลงทุนสไตล์ defensive growth และรบั upside จำกหุน้ biotech 
(เน้น mid-small) รำว 1/3 ของพอรต์ ซึง่เป็นกลุ่มทีร่ำคำถูกมำกแถมม ีcatalysts จำกโอกำสอนุมตัยิำใหม่ๆ และ M&A 

ยุโรป  
เข้าสู่ Mid-Cycle ด้วย KT-EUROTECH หุ้นธีมเปิดเมือง (open up) ลดควำมนิยมลงไปเพรำะยุโรปเปิดมำนำนแล้ว 
เศรษฐกจิฟ้ืนต่อเนื่องจน ECB เตรยีมลดกำรซือ้สนิทรพัย ์ยุโรปเขำ้สู ่“กลำงวฏัจกัร” (mid-cycle) น่ำจะกระตุน้ใหเ้งนิลงทุน
โฟกสัหุน้เตบิโตสงูทีอ่งิปัจจยัขบัเคลื่อนระยะยำวมำกยิง่ขึน้ กลุ่มหลกัๆไดแ้ก่ เทคโนโลย ีและ climate change 

ญ่ีปุ่ น  
ธีมเปิดเมืองในตลาดพฒันาแล้ว ปัจจยักำรเมอืงน่ำจะชดัเจนหลงัเลอืกตัง้ 31 ต.ค. หุน้ญี่ปุ่ นรำคำไม่แพง ต่ำงชำตถิอื
ครองน้อย สภำพคล่องสูงเพรำะ BOJ คงขึ้นดอกเบี้ยช้ำกว่ำธนำคำรกลำงหลกัอื่นๆ น่ำสนใจลงทุนทัง้ KT-JPFUND 
(passive ตำม Nikkei 225) และ KT-JAPAN (active / small cap) 

แปซิฟิก 
เหมาะส าหรบัผู้ท่ีต้องการลดความเส่ียงค่าเงินดอลลาร์ เนื่องจำก KT-AASIA master fund คลำส USD hedged 
ช่วยลดควำมเสีย่งอตัรำแลกเปลีย่นระหวำ่ง USD กบัสกุลเงนิของประเทศทีเ่ขำ้ไปลงทุน 

ตลาดเกิดใหม่ 
EM แต่ละประเทศ/ภมิูภาคฟ้ืนตวัไม่เท่ากนั ทัง้นี้ระยะยำว Emerging Markets มศีกัยภำพในกำรสรำ้งผลตอบแทนสงู 
รำคำหุน้ EM ยงัถูกเทยีบกบัตลำดพฒันำแลว้ ขณะเงนิ EM หลำยสกุลมโีอกำสแขง็คำ่ขึน้จำกระดบัทีย่งัคงต ่ำมำก 

เอเชีย 
(ไม่รวมญ่ีปุ่ น) 

อ่อนตวัระยะสัน้แต่มีโอกาสเติบโตสูงระยะยาวยงัคงใช้เป็น “แกนพอรต์” คนชัน้กลำงเตบิโตขบัเคลื่อนกำรบรโิภค 
ขอ้ตกลงกำรคำ้เสรสีนับสนุนกำรส่งออก โอกำสเปิดกวำ้งส ำหรบัพอร์ตเชงิรุก ผูล้งทุนสำมำรถใช้ KT-ASIAG เป็นส่วน
หนึ่งของ core positions เนื่องจำกกองทุนหลกัมุ่งแสวงหำหุน้ “คุณภำพสงู” และ “โอกำสเตบิโตสงู” เป็นหลกั 

จีน  
Evergrande อาจล้มแต่ไม่น่าลาม “นักเลือกหุ้น” ลุยตลาดจีน ตลำดหุน้จนีใหญ่ที ่2 รองจำกสหรฐัแต่อยู่ในดชันีโลก
น้อยไป สดัส่วนควรเพิม่ขึน้อกีมำก รฐับำลจนีคุมเขม้บำงธุรกจิแต่กเ็พิม่กำรสนับสนุนหลำยธุรกจิ เปิดโอกำสกองทุนหลกั
เชงิรุกทัง้ KT-CHINA และ KT-Ashares เขำ้ซือ้หุน้ศกัยภำพสงูทีไ่มโ่ดนกระทบโดยตรงแต่รำคำรว่งลงรุนแรงเกนิเหตุได ้

อาเซียน 
วคัซีนหนุนเปิดเศรษฐกิจ sentiment และผลประกอบกำรหุน้อำเซยีนมแีนวโน้มฟ้ืนตวัจำกทีเ่คยลำ้หลงัตลำดอื่นๆมำนำน 
นอกจำกนี้ยงัมโีอกำสใหม่ๆจำกธุรกจิ new economy ซึง่คำดวำ่จะทยอย IPO เขำ้สูต่ลำดในอนำคต 

อินเดีย  
อินเดียมี “พลงัแฝง” ในแหล่งรายได้ของรฐั ทัง้กำรจดัเกบ็ภำษีเพิม่ขึน้ ตลอดจนกำรขำยทรพัยส์นิและ privatization 
ช่วยลดควำมเสีย่งจำกภำวะขำดดุลงบประมำณ ปัจจยัขบัเคลื่อนระยะยำวโดดเด่น: แรงงำนขยำยตวั financial deepening 
ปฏริปู บรโิภคโตสงู digitalization หุน้อนิเดยีขึน้มำมำกส่วนหนึ่งดว้ยแรงซื้อของผูล้งทุนรำยยอ่ยจงึเสีย่งพกัฐำนในระยะสัน้ 

สินทรพัย์
ทางเลือก 

น ้ามนั  
นโยบายลดโลกร้อนกดดนัแนวโน้มดีมานดร์ะยะยาวไม่สดใส เรำจงึไม่คอ่ยสนใจสนิทรพัยท์ีต่อ้งพึง่พำกำรปรบัตวัขึน้
ของรำคำน ้ำมนั เพรำะมโีอกำส “จบรอบใหญ่” เมือ่ตลำดเริม่หยุดคำดหวงัวำ่รำคำน ้ำมนัจะขึน้ต่อไปเรือ่ยๆ 

ทองค า  เฟดจะลด QE เตรียมขึน้ดอกเบีย้ ยลีดแ์ทจ้รงิต ่ำเกนิไปและควรปรบัตวัขึน้จำกปัจจุบนั เพิม่ควำมเสีย่งขำลงแก่ทองค ำ 

โลหะ & 
เหมืองแร่ 

เผชิญความเส่ียงขาลงจากนโยบายเฟด ควำมต้องกำรโลหะหลำยชนิดในระยะยำวแขง็แกร่งจำกปัจจยัหลกัๆ EV, 
Climate Change ทว่ำเฟดควรพยำยำมควบคุมเงินเฟ้อจริงจงัมำกขึ้น หำกเป็นจริงจะบัน่ทอนควำมต้องกำรสินทรพัย์ 
inflation hedge เพิม่ควำมเสีย่งขำลงแก่โภคภณัฑร์วมถงึหุน้กลุ่มโลหะและเหมอืงแร ่downside risk เปิดกวำ้งจนไมคุ่ม้เสีย่ง 

อสงัหาริมทรพัย ์ 
KT-PIF ฟ้ืนรบัเปิดเมืองไทยและสิงคโปร ์KT-PROPERTY มุ่งแสวงหาโอกาสโตระยะยาว เลอืกลงทุนได้ตำมควำม
สนใจ โดยอสงัหำรมิทรพัยม์กัปรบัตวัตำมเงนิเฟ้อไดด้ ีทัง้นี้ ตอ้งอำศยัผูจ้ดักำรกองทุนเชงิรุกคดัเลอืกสนิทรพัยท์ีร่ำคำและ
คำ่เช่ำสำมำรถเตบิโตภำยใตบ้รบิทใหมใ่นยุคหลงัโควดิ 

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 าเนินงานยอ้นหลงัไดจ้ากผูแ้ทนขายที่ไดร้บัการแต่งตั้งจาก 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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