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KT-CLIMATE จุดโฟกัส4
จุดโฟกัสของตลาดหุน้ = เศรษฐกิจและเงินเฟ้อ
จุดโฟกัสของเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ = นโยบายคลังสหรัฐ
จุดโฟกัสของนโยบายคลังสหรัฐ = โปรเจคลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐาน
จุดโฟกัสของโปรเจคลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐาน = CLIMATE CHANGE
ไบเดนเซ็นแพคเกจกระตุ้นเศรษฐกิจ $1.9 ล้านล้าน เดินหน้าผลักดัน
โปรเจคต่อไป “แผนลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐาน $2 ล้านล้าน” มิใช่แค่สร้าง
ถนนซ่อมสะพานดังเช่นในอดีต แต่ม่งุ แก้ปัญหา การเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศ (Climate Change) ตัง้ เป้าขจัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ให้เหลือศูนย์ภายในปี 2035 หนุนจ้างงานเพิ่มหลายล้านตาแหน่ง
กองทุนเปิ ดเคแทม โกลบอล ไครเมท เชนจ์ อิควิตี้ ฟั นด์ (KT-CLIMATE)
IPO 15 - 23 มี น าคม เน้น ลงทุน ในหน่ ว ยของ Schroder International
Selection Fund Global Climate Change Equity (กองทุนหลัก) ซึ่งเชื่อว่า
ธุ รกิ จ ที่ ตระหนักถึ งภัยคุก คามของการเปลี่ยนแปลงด้า นภูมิ อากาศและ
ปรับตัวตัง้ แต่ตน้ จะได้ประโยชน์จากการเติบโตเชิงโครงสร้างในระยะยาว
กองทุนคัดเลือกหุน้ โดยอิงปั จจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล (ESG)
KT-CLIMATE เข้ า มาเติ ม เต็ ม ชุ ด กองทุ น megatrends ให้ครบเครื่อ ง
ครอบคลุมแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสาคัญสุดยอด 3 ด้าน ซึง่ มิใช่แค่กระแส
แฟชั่น แต่มนั เหมือนแม่นา้ สายหลักที่ไหลหลากเชี่ยวกรากจน “หยุดไม่อยู่”
Unstoppable Megatrends 3 แนวโน้มใหญ่ระดับโลก ขับเคลื่อนไปด้วย
“ความจาเป็ น” “แรงปรารถนา” และ “พลังสนับสนุน”
KT-HEALTHCARE “ความจาเป็ น” ตามธรรมดาโลก เกี่ยวพันกับการ
เกิด แก่ เจ็บ ตาย ไม่มีใครหนีพน้
KT-WTAI “แรงปรารถนา” สู่วิถีใหม่ มนุษย์พฒ
ั นาปั ญญาประดิษฐ์ (AI)
และนามาใช้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินชีวิตให้เป็ นไปตามต้องการ
KT-CLIMATE “พลั ง สนั บ สนุ น ” จากภาครั ฐ มุ่ง ปรับ ปรุ ง สิ่ ง แวดล้อ ม
พร้อมสร้างเครื่องยนต์ขบั เคลื่อนเศรษฐกิจที่ย่งั ยืน
Climate Change “คิกออฟ” เริ่มเข้าสู่ศูนย์กลางความสนใจของชาวโลก
(มิใช่เฉพาะนักลงทุน) นับตั้งแต่นีย้ าวไปอย่างน้อย 2-3 เดือนคงเป็ นข่าว
หน้าหนึ่งแทบทุกวัน ตลอดช่วงเวลาที่มีการผลักดันโปรเจคลงทุนโครงสร้าง
พืน้ ฐาน (infrastructure bill) ในสภาคองเกรสสหรัฐ นับว่า “เข้าข้อ” จ่อตรง
จุดโฟกัสพอดีช่วงเสนอขาย IPO ของ KT-CLIMATE
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นักการเมืองสหรัฐ 2 พรรคเห็นตรงกันว่าควรลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐาน
แต่คงเจรจาต่อรองเพื่อหาจุดลงตัว 2 เรื่องได้แก่ ขนาดโครงการ และ วิธีหา
เงินจานวนมหาศาล ซึง่ พัวพันการก่อหนีโ้ ดยออกพันธบัตร ตลอดจนขึน้ ภาษี
เราวางสมมุตฐิ าน “แผนทีล่ งทุน” (ยืดหยุ่นอาจปรับเปลี่ยนได้) ดังนี ้
1. เงิ น เฟ้ อ สหรั ฐ จะเร่ ง ขึ้น ต่ อ ไป ในระยะสั้น ถึ ง ปานกลาง และยัง มี
อิทธิพลมากต่อการตัดสินใจของนักลงทุน
2. ยีลด์พันธบัตรอายุยาวคงแนวโน้มปรับตัวขึน้ อีกพักใหญ่ ยีลด์อาจ
ย่อลงบ้างเป็ นระยะ เมื่อเทรดเดอร์ท่ีขายชอร์ตพันธบัตร ทาการซือ้ กลับเพื่อ
ปิ ดสถานะ take profits พอเสร็จแล้วก็ขายชอร์ตใหม่ทาให้ยีลด์ขนึ ้ ต่อ
3. เฟดปล่อยยีลด์พันธบัตรปรับตัวขึน้ จากระดับปั จจุบนั ซึ่งต่ากว่าอดีต
เรามองว่าตัว 10 ปี อาจไปไกลถึง 2% แต่มิได้เจาะจงเป้าหมายใดไว้ในใจ
แค่อยากยา้ ว่า upside ยังมีให้ยีลด์พนั ธบัตรขึน้ ต่อได้อีกเยอะพอควร
4. เฟดจะ “อดทน” กับเงินเฟ้ อที่พุ่งขึน้ ในระยะสั้น จนกระทั่งมั่นใจว่า
ความคาดหวัง เงิ น เฟ้อ ระยะยาว เช่ น 5-Year, 5-Year Forward Inflation
Expectation ทรงตัวเหนือ 2% ได้อย่างยั่งยืน ทัง้ นี ้ เฟดจะกล้าส่งสัญญาณ
ลด QE และ/หรือขึน้ ดอกเบีย้ ก็ต่อเมื่อแน่ ใจว่า ถ้า สื่อสารออกไป ความ
คาดหวังเงินเฟ้อระยะยาวจะไม่ หวั ทิ่มลงเพราะตลาดกลัว policy mistake
ดังนัน้ เฟดจึงไม่น่าส่งสัญญาณลด QE ขึน้ ดอกเบีย้ ในเวลาอันใกล้
สมมุติฐาน 4 ประการชี้ Rotation (นักลงทุนเปลี่ยนตัวเล่น) รอบนีจ้ ริงจัง
และยาวนานกว่าครัง้ ก่อนๆ เนื่องจาก discount rates (ในการคานวณ DCF
และ time value of money) สูง ขึน้ ตามยี ล ด์พัน ธบัตร เป็ น ปั จ จัย ผลัก ดัน
fund flows หนีออกจากหุน้ growth-at-ANY-price “ราคาแพงลิ่วบนความ
ฝั นถึงกาไรก้อนโตในอนาคตอันไกลโพ้น (ปั จจุบนั ธุรกิจอาจยังไม่พน้ นา้ และ
ความไม่แน่นอนสูงมาก)” แล้วไปหา “หุ้นที่ผลประกอบการกาลังฟื้ นตัว
ณ ปั จจุบันและอนาคตอันใกล้” หรือถ้าจะลงทุนหุน้ เติบโตสูงก็ควรเป็ น
growth-at-REASONABLE-price “ราคาสมเหตุสมผลคุม้ ค่าการเติบโต”
แผนที่ฉบับนี้ชี้ “หุ้นไทย” น่าลงทุนรับเศรษฐกิจฟื ้ นและ upgrade กาไร
บริษัทจดทะเบียน หลังวัคซีนโควิดเข้าเทียบท่าเมืองท่องเที่ยวระดับท็อป
ของโลก เงินเฟ้อกาลังเร่งขึน้ (ไทยเงินเฟ้อต่ามากเลยยินดีตอ้ นรับเงินเฟ้อ)
และรับประโยชน์ทางอ้อมจากแนวโน้มราคาสินค้าโภคภัณฑ์ขาขึน้ (ลงทุน
หุน้ ไทยอย่างไรก็เสี่ยงน้อยกว่าหุน้ โภคภัณฑ์หรือ commodities แบบเต็มๆ)
กองทุนเปิ ดกรุ งไทย สมาร์ท อิควิตี้ ฟั นด์ (KTEF) บริหารเชิงรุกเต็มสูบ
ด้วยนโยบายกว้างและยืดหยุ่น เปิ ดทางผูจ้ ดั การกองทุนหมุนเวียนเปลี่ยนธีม
เตรียมทะยานไกลไปกับ “ขาขึน้ จริงจัง” เสริมทัพด้วยเครื่องมือที่ เราคุน้ เคย
KT-CLMVT ลงทุน เวี ยดนามราว 71.61% (25 ก.พ.) ส่ว นที่ เ หลือเป็ นหุน้
ไทยและสภาพคล่อง รับแนวโน้มการเติบโตสูงของดาวเด่นอาเซียน แถม
สตอรี่ MSCI (เวี ย ดนามมี โ อกาสเลื่ อ นชั้น จาก frontier ขึ น้ สู่ emerging
markets) ซึง่ ตลาดอาจเริ่มหันมา “ลุน้ ” กันในไม่ชา้ !
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Key Asset View (Long Term)
กลุ่ม

ปัจจัย
ระยะสัน้ -กลาง (<5Y) ผลตอบแทนต่ำตำมดอกเบีย้ นโยบำย มีไว้เพือ่ ให้สภำพคล่องแก่พอร์ตเป็ นหลัก
ไทย
 ระยะยาว (10Y) ยีลด์พนั ธบัตรไทยน่ำจะยังคงผันผวนตำมสหรัฐ เพรำะเฟดยังไม่ออกมำตรกำรควบคุม
ตราสารปลอดภัยหรือเกรดสูง: ยีลด์พนั ธบัตรโลกน่ ำจะยังคงผันผวนตำมสหรัฐ เพรำะเฟดยังไม่ออกมำตรกำรควบคุม
ตราสารหนี้
กองทุนทีเ่ น้นตรำสำรเกรดสูง ดูเรชันยำว
่
เช่น KT-BOND อำจมีไว้เพือ่ ป้ องกันควำมเสีย่ ง risk off และเงินฝืด (deflation)
ต่างประเทศ 
ตราสารที่ เน้ นเครดิ ตหรือยีลด์สูง: KT-GCINCOME ยังเป็ นตัวเลือกที่ดสี ำหรับตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ อย่ำงไรก็ตำม
spread แคบลงเรือ่ ยๆขณะมุมมองเศรษฐกิจดีขน้ึ คงขับเคลื่อนเงินจำนวนไม่น้อยให้ไปแสวงหำยีลด์ทส่ี งู ขึน้ ในตลำดอื่น
หุ้นไทยมีโอกาส outperform รับปั จจัยบวก: วัคซีนโควิดหนุนควำมคำดหวังอนำคตกำรท่องเทีย่ ว เงินเฟ้ อเร่งขึน้ ส่งผลดีต่อ
ไทย
 ประเทศทีเ่ งินเฟ้ อต่ำ หุน้ ไทยมีภำพลักษณ์เป็ นตลำด “วัฏจักร” (cyclical) น่ำใช้รบั ประโยชน์ทำงอ้อมจำกรำคำโภคภัณฑ์ขำขึน้
กระแสเก็งกาไรมากจนเลยเถิ ด (excessive risk taking) เพิ่ มความเสี่ยงต่อการเกิ ด “อุบตั ิ เหตุ” ในตลาดหุ้นสหรัฐ
สหรัฐฯ  ควำมคำดหวังเงินเฟ้ อระยะยำวเริม่ ฟื้ น สะท้อนว่ำตลำดกับเฟดกำลังปรับมุมมองให้สอดคล้องกันมำกขึ้น เรำเน้นกำร
ลงทุน megatrends (ส่วนใหญ่หุน้ สหรัฐ) มุ่งแสวงหำธุรกิจทีไ่ ด้ประโยชน์จำก AI โดยไม่จำกัด sector คือ KT-WTAI
ราคาหุ้นซึมซับความคาดหวังเชิ งบวกไว้พอสมควร ขณะเศรษฐกิ จยุโรปฟื้ นตัวช้า อย่ำงไรก็ตำม ข้อตกลงกำรคลัง
ยุโรป
 ของอียรู วมถึง “แผนปฏิรปู สีเขียว” (Green Deal) มุ่งแก้ปัญหำ Climate Change เป็ นปัจจัยขับเคลื่อนกำรเติบโตระยะยำว
หุ้นญี่ปุ่นมีประโยชน์ น้อยลงในเชิ งกลยุทธ์ เนื่องจำกยีลด์พนั ธบัตรอำยุยำวและควำมคำดหวังเงินเฟ้ ออำจผ่ำนพ้นเฟส
ญี่ปนุ่
 ของกำรพุง่ ขึน้ แบบวันเวย์ไปแล้ว ผูล้ งทุนจึงอำจลดสัดส่วนหุน้ ญีป่ ่ ุน เพือ่ เสริมสภำพคล่องให้แก่พอร์ตหรือเปลีย่ นตัวเล่น
เหมาะสาหรับผู้ที่ต้องการลดความเสี่ ยงค่ าเงิ นดอลลาร์ เนื่องจำก KT-AASIA master fund คลำส USD hedged
แปซิ ฟิก 
ช่วยลดควำมเสีย่ งอัตรำแลกเปลีย่ นระหว่ำง USD กับสกุลเงินของประเทศทีเ่ ข้ำไปลงทุน
EM แต่ละประเทศ/ภูมิภาคฟื้ นตัวไม่เท่ากัน ทัง้ นี้ระยะยำว Emerging Markets มีศกั ยภำพในกำรสร้ำงผลตอบแทนสูง
ตลาดเกิ ดใหม่ 
รำคำหุน้ EM ยังถูกเทียบกับตลำดพัฒนำแล้ว ขณะเงิน EM หลำยสกุลแข็งค่ำขึน้ จำกระดับที่ยงั คงต่ำมำก อย่ำงไรก็ตำม
เรำชอบหุน้ จีนและเอเชียมำกสุด เพรำะมีพน้ื ฐำนแข็งแกร่งกว่ำตลำดเกิดใหม่แห่งอื่นๆนอกภูมภิ ำคเอเชีย
เอเชียนาการฟื้ นตัว ยกระดับสู่ “แกนใหม่” (New Core) ของพอร์ตหุ้นโลก คนชัน้ กลำงเติบโตขับเคลื่อนกำรบริโภค
ตราสารทุน
ข้อตกลงกำรค้ำเสรีสนับสนุนกำรส่งออก รำคำหุน้ เอเชียหลำยกลุ่มยังไม่แพง โอกำสเปิ ดกว้ำงสำหรับพอร์ตเชิงรุก ผูล้ งทุน
เอเชีย
สำมำรถใช้ KT-ASIAG เป็ นส่วนหนึ่งของ core positions โดยลงทุนด้วยเงินก้อนใหญ่และถือระยะยำว เนื่องจำกกองทุน

(ไม่รวมญี่ปน)
ุ่
หลักมีทมี งำนวิเครำะห์และบริหำรพอร์ตขนำดใหญ่ ครอบคลุมและเจำะลึกลงไปในแต่ละประเทศหลักๆได้อย่ำงทัวถึ
่ ง
ครบถ้วนทัง้ ภูมภิ ำค มีสไตล์และกระบวนกำรคัดกรองหลักทรัพย์ทช่ี ดั เจน มุ่งแสวงหำหุน้ “คุณภำพสูง” และ “โอกำสเติบโตสูง”
เป็ นหลัก อีกทัง้ มีประวัตผิ ลกำรดำเนินงำนโดดเด่นยำวนำนและสม่ำเสมอ
หุ้นจีน “จาเป็ นต้องขึ้น” ในระยะยาว เพื่อให้เกิด wealth effect สนับสนุน “กำรบริโภค” ซึง่ เป็ นหัวใจขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
จีนผ่ำนกระบวนกำรปฏิรปู และปรับตัวท่ำมกลำงวิกฤตหลำยครัง้ อำทิ เศรษฐกิจชะลอตัวแรง (hard landing) สงครำมกำรค้ำ
จีน
 และ โควิด ขณะระดับหนี้ margin balance ต่ำกว่ำจุดสูงสุดเดิมมำก แปลว่ำ ตลาดกระทิ งหุ้นจีนขาขึ้นยังวิ่งได้อีกไกล!!!
ตลำดหุน้ พักฐำนเป็ นพักๆส่งผลดีต่อเสถียรภำพในระยะยำว ถือเป็ นโอกำสซือ้ สะสมเพิม่ ทัง้ KT-Ashares และ KT-CHINA
ความสาเร็จของวัคซีนโควิ ดหนุนอาเซียนฟื้ นตัวแรง เพรำะเป็ นภูมภิ ำคทีโ่ ดดเด่นด้ำนกำรท่องเทีย่ ว นอกจำกนี้ รัฐบำล
อาเซียน 
ลงทุนโครงสร้ำงพืน้ ฐำน ประชำกรหลำยประเทศอยู่ในภำวะ Demographic Dividend ยังคงสนับสนุนกำรเติบโตในระยะยำว
อย่ำงไรก็ตำม โดยปกติเรำชอบตลำดหุน้ เอเชีย (ไม่รวมญีป่ ่ ุน) ซึง่ มีตวั เลือกหลำกหลำยและครบเครือ่ งกว่ำ
โอกาสและความเสี่ยงค่อนข้างสมดุล หำกดอลลำร์กลับแข็งค่ำอำจกระตุ้นแรงเทขำยสินทรัพย์อนิ เดียเพรำะกังวลว่ำ
เงินเฟ้ อจะเร่งขึน้ เทรดเดอร์รำยย่อยผงำดหนุนตลำดหุน้ พุ่งทะยำนมำหลำยเดือน รำคำซึมซับข่ำวดีไปมำกแล้วทัง้ รัฐบำล
อิ นเดีย 
กระตุ้นและวัคซีนโควิด ขณะอินเดียโดดเด่นเรื่องปั จจัยขับเคลื่อนระยะยำว: วัยแรงงำนขยำยตัว ปฏิรูป บริโภคโตสูง
digitalization เรำมองโอกำสลงทุนหุน้ อินเดีย ณ รำคำปั จจุบนั ค่อนข้ำงสมดุลกับควำมเสีย่ ง หลังตลำดพักฐำนลงมำบ้ำง
แนวโน้ มดีมานด์น้ามันโลกอ่อนแอไม่น่ารับราคาที่สูงกว่าปัจจุบนั ได้มากเท่าไรนัก เรำจึงไม่ค่อยสนใจกำรลงทุนใน
น้ามัน
 สินทรัพย์ทต่ี อ้ งพึง่ พำกำรปรับตัวขึน้ ของรำคำน้ำมัน เพรำะน่ำจะเผชิญควำมเสีย่ งขำลง (downside risks) มำกกว่ำขำขึน้
สิ นทรัพย์
เฟดผ่านจุดพีคของนโยบายผ่อนคลายนานแล้ว ยา้ แนวโน้ ม “ทองขาลง” เฟดคงพยำยำมคุมยีลด์แท้จริง (TIPS 10Y)
ทองคา

ทางเลือก
สูงกว่ำ -1% ไปสักระยะ และไม่น่ำกดยีลด์ฯลงมำกจำกระดับปั จจุบนั หำกเศรษฐกิจสหรัฐค่อยๆฟื้ นตัวหลังฉีดวัคซีน
ถ้ายีลด์พนั ธบัตรเริ่ มนิ่ ง REITs ก็น่าจะเริ่ มวิ่ ง!!! วัคซีนโควิดหนุ นควำมต้องกำรเช่ำและแนวโน้มกำรจ่ำยปั นผล ทว่ำยีลด์
อสังหาริ มทรัพย์ 
พันธบัตรอำยุยำวดีดขึน้ อำจถ่วงรำคำสินทรัพย์ทเ่ี น้นรำยได้ประจำ (income) ให้ยอ่ ลงได้ในระยะสัน้ ถือเป็ นโอกำสซือ้ สะสม
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 ทนขายที่ ได้รบั 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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