กองทุนเปดเคแทม แคปปตอล ซ�เคียวร�ต้ี ฟนด (KT-CSBOND)

โอกาสรับผลตอบแทนที่ดี
ในการลงทุนหุน กูด อ ยสิทธ�
กับกองทุน KT-CSBOND

IPO 4 -12 มิ.ย. 61

กองทุนนีม้ กี ารลงทุนกระจ�กตัวในหมวดธนาคาร จ�งมีความเสีย่ งทีผ
่ ลู งทุนอาจสูญเสียเง�นลงทุนจำนวนมาก

กองทุนเปดเคแทม แคปปตอล ซ�เคียวร�ตี้ ฟนด คืออะไร?
KT-CSBOND

ตราสารหนี้ ประเภทหุนกูดอยสิทธ�
ที่ออกโดยธนาคาร บร�ษัทประกัน
และ สถาบันการเง�นอื่นๆ ทั่วโลก

กองทุนรวมหลัก

PIMCO
กองทุนเปดเคแทม
แคปปตอล ซ�เคียวร�ตี้ ฟนด

PIMCO GIS Capital
Securities Fund

กองทุนเปดเคแทม แคปปตอล ซ�เคียวร�ต้ี ฟนด จะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมหลัก PIMCO GIS Capital Securities Fund ทีเ่ นนลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทหุน กูด อ ยสิทธ�ทอ่ี อกโดยธนาคาร บร�ษทั ประกัน และสถาบันการเง�นอืน่ ๆ โดยจะเนนไปลงทุนใน Tier1, Tier 2 และ Contingent Convertible (“CoCo”) Bonds

กองทุนเปดเคแทม แคปปตอล ซ�เคียวร�ตี้ ฟนด
นาสนใจอยางไร

กองทุนรวมหลักบร�หารงานโดยทีมผูจ ดั การกองทุนและบร�ษทั จัดการฯ
ระดับโลกอยาง PIMCO
เนนลงทุนในตราสารหนี้ ประเภทหุนกูดอยสิทธ�ที่ออกโดยธนาคาร
บร�ษัทประกัน และสถาบันการเง�นอื่นๆ โดยจะเนนไปลงทุนใน Tier1,
Tier 2 และ Contingent Convertible (“CoCo”) Bonds ที่ใหผลตอบแทน
มากกวาหุนกูทั่วไป
กองทุนรวมหลักชวยกระจายความเสีย่ งจากการลงทุนจากตราสารหนี้
ประเภทอื่นๆ*
*ขอมูลจาก PIMCO : เปนคาความสัมพันธ PIMCO GIS Capital Securities Fund
กับ Global IGC, Global High Yield ตั้งแตจัดตั้งกองทุน

โครงสรางแหลงเง�นทุนของธนาคาร
และสถาบันการเง�น
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ตราสารหนีท้ ม่ี กี ารรับประกัน
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สูง
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ตราสารทุน
ที่มา : PIMCO ณ มี.ค. 2561

ลำดับ
สุดทาย

ผูลงทุนตองทำความเขาใจลักษณะสินคา เง�่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนตัดสินใจลงทุน
ศึกษารายละเอียดหร�อขอรับหนังสือช�ช้ วนที่ ผูส นับสนุนการขายและรับซ�อ้ คืนหนวยลงทุนของกองทุนทีร่ ะบุไวในโครงการ
หร�อ บลจ.กรุงไทย โทร 02 686 6100 กด 9 ตางจังหวัด (โทรฟร�) 1 800 295 592 หร�อ www.ktam.co.th

CALL CENTER 02 686 6100 www.ktam.co.th

KTAM Smart Trade

KTAM Smart Trade

KTAM TV Online

ขอมูลกองทุนรวมหลัก PIMCO GIS Capital Securities Fund
กระบวนการลงทุน คณะกรรมการจัดการลงทุนของ PIMCO ทำการพิจารณาและประเมินการจัดการลงทุน
Top-down Evaluation

Bottom-up Evaluation

Valuation การประเมินมูลคา

พิจารณาขอตกลงเกีย่ วกับหนีส้ นิ
และทำงานรวมกับทีป่ ร�กษาดานกฎหมาย
เพือ่ ทำความเขาใจความเสีย่ งและโอกาส
ทีอ่ าจจะเกิดข�น้
มีการจัดทำการทดสอบ Stress Test
ภายในของแตละธนาคาร เพื่อทดสอบ
ความพอเพียงของเง�นกองทุน
เขาพบผูบร�หารระดับสูงของธนาคาร
ว�เคราะหงบการเง�น ประเมินความสมดุล
ของงบดุล ความสามารถในการทำกำไร
คุณภาพการจัดการ ฯลฯ

พิจารณาความเสี่ยงของ
แตละประเทศ
ประเมินความเสี่ยง
ดานกฎหมาย และการเมือง

พิจารณาความนาสนใจจาก
- สกุลเง�น
- โครงสรางเง�นทุน
- เง�นสดเทียบกับ CDS
- สวนของผูถือหุนเทียบหนี้สิน

ผลการดำเนินงานยอนหลังของกองทุนรวมหลัก
Institutional, Acc
Benchmark*

ยอนหลัง 1 เดือน

ยอนหลัง 3 เดือน

ยอนหลัง 6 เดือน

ยอนหลัง 1 ป

ยอนหลัง 3 ป
(ตอป)

ตั้งแตจัดตั้งกองทุน
(ตอป)

0.51%
0.19%

-2.06%
0.47%

0.23%
0.84%

4.90%
1.47%

5.48%
0.90%

7.13%
-

*Benchmark คำนวณจาก 3 Month USD LIBOR Index ทีม่ า : PIMCO ณ วันที่ 30 เม.ย. 2561/ ผลการดำเนินงานในอดีต มิไดเปนสิง่ ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

หลักทรัพย 10 อันดับแรกของกองทุนรวมหลัก
ช�่อบร�ษัท

ลักษณะธุรกิจ

LLOYDS Banking Group PLC บร�การดานการเง�นและการธนาคารผานบร�ษทั ในเคร�อ ทัง้ ในและนอกสหราชอาณาจักร บร�ษทั บร�การธนาคาร
พาณิชยสำหรับรายยอย การจำนอง บำเหน็จบำนาญ บร�หารสินทรัพย ประกัน Corporate banking และ Treasury
บร�การดานการเง�นและการธนาคารแกธรุ กิจและลูกคาบุคคลทัว่ โลก บร�ษทั มีบร�การทีห่ ลากหลาย เชน เง�นฝาก
Banco Santander S.A
สินเช�อ่ ผูบ ร�โภค สินเช�อ่ จำนอง การจัดหาเง�นกู แฟคตอร�ง่ กองทุนรวม กองทุนบำเหน็จบำนาญ บร�การวาณิชธนกิจ
ทีป่ ร�กษาทางการเง�นในการควบรวมและซ�อ้ กิจการ
บร�การเง�นฝาก บร�การการเง�นสำหรับรายยอย รายใหญ และบร�การวานิชธนกิจ ธนาคารมีบร�การสินเช�อ่ ผูบ ร�โภค
Banco Bilbao Vizcaya
และสินเช�อ่ ทีอ่ ยูอ าศัย Private banking บร�หารสินทรัพย ประกัน กองทุนรวมและบร�การนายหนาซ�อ้ ขายหลักทรัพย
Argentaria, S.A.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ดำเนินงานในยุโรป ละตินอเมร�กา สหรัฐอเมร�กา จ�น และตุรกี
บร�การเง�นฝากและบร�การดานการเง�นการธนาคาร โดยมีบร�การสินเช�อ่ ผูบ ร�โภค บร�หารสินทรัพย ธนาคารทางอินเทอรเน็ต
Intesa Sanpaolo S.P.A.
Merchant banking นายหนาซ�อ้ ขายหลักทรัพย แฟคเตอร�ง่ เชาซ�อ้ และบร�หารกองทุนรวม Intesa Sanpaolo มีสาขา
ทัว่ อิตาลี และสำนักงานในยุโรป เอเช�ย และสหรัฐอเมร�กา
บร�การดานการเง�นและการธนาคารระหวางประเทศทัว่ โลกเพือ่ รายยอยและองคกร และยังใหบร�การรักษาหลักทรัพย
HSBC Holdings PLC.
ผูด แู ลผลประโยชน, Capital Market, Treasury, Private banking, วาณิชธนกิจ และประกัน
ผูใหบร�การทางการเง�นระดับโลก ทีด่ ำเนินธุรกิจดานการธนาคารพาณิชย วาณิชธนกิจ Wealth Management
Barclays Bank PLC.
บร�หารการการลงทุน
UBS Group AG
บร�การทางการเง�นแกลกู คาบุคคล องคกร และสถาบัน ใหบร�การวางแผนทางการเง�น บร�หารสินทรัพย และบร�หารกองทุน
UBS AG of Stamford,
บร�ษทั ลูกของ UBS Group AG ใหบร�การดานการเง�นและการธนาคาร บร�ษทั มีการบร�หารสินทรัพย วาณิชธนกิจ ทัว่ โลก
Connecticut
และระดับภูมภิ าค
Credit Suisse Group AG
บร�การดานวาณิชธนกิจ Private banking และบร�การบร�หารสินทรัพยแกลกู คาทัว่ โลก
มีผลิตภัณฑและบร�การทางการเง�นและการธนาคารทีห่ ลากหลายสำหรับลูกคาบุคคล องคกรและลูกคาภาครัฐใน
Santander UK PLC.
สหราชอาณาจักร เปนบร�ษทั ลูกของธนาคาร Banco Santander ใหบร�การสินเช�อ่ บัตรเครดิต การลงทุน

สัดสวน
(รอยละ)
4.0
3.2
2.5
2.4
2.3
2.2
1.9
1.9
1.7
1.7

ทีม่ า : PIMCO ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560/ หมายเหตุ : หลักทรัพย 10 อันดับแรกของกองทุนรวมหลักแรก ไมรวมอนุพนั ธ

ขอมูลกองทุนเปดเคแทม แคปปตอล ซ�เคียวร�ตี้ ฟนด (KT-CSBOND)
ประเภทกองทุน
ระดับความเสี่ยงกองทุน
สกุลเง�น (กองทุนรวมหลัก)
นโยบายการปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน
เง�นลงทุนขั้นต่ำ
วันเปดรับคำสั่งซ�้อและขายคืน
วันรับเง�นคาขายคืน
วันซ�้อขายครั้งถัดไป

กองทุนรวมที่ลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund)
5
USD
ตามดุลยพินิจผูจัดการกองทุน
1,000 บาท
ทุกวันทำการซ�้อขาย ภายในเวลา 14.00 น.
T+5
18 มิถุนายน 2561

ปจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ : ความเสี่ยงทางตลาด (Market Risk)/ ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk)/ ความเสี่ยงจากการขาด
สภาพคลองของหลักทรัพย (Liquidity Risk) เปนตน

