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KT-EUROTECH

กองทุนเปดเคแทม ยูโรเปยน
เทคโนโลยี อิคว�ต้ี ฟนด

กองทุนรวมหลัก

JPMorgan Funds
Europe Dynamic Technologies Fund

หุนของบร�ษัทในยุโรป
ที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีเปนหลัก

นโยบายกองทุน KT-EUROTECH
กองทุนมีนโยบายเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว ในชนิดหนวยลงทุน
(Share Class) “I” ในสกุลเง�นยูโร โดยเฉลีย่ ในรอบปบญ
ั ช�ไมนอ ยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสนิ สุทธ�ของกองทุนรวม ซ�ง่ กองทุนรวมหลักมีวตั ถุประสงคการลงทุน
คือ สรางผลตอบแทนจากการเพิ่มข�้นของมูลคาของเง�นลงทุนในระยะยาว ผานการลงทุนในบร�ษัทในภูมิภาคยุโรปที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีเปนหลัก (รวมถึง แตไม
จำกัดเพียงอุตสาหกรรมเทคโนโลยี สื่อ และ โทรคมนาคม)

ทำไมกองทุน KT-EUROTECH ถึงนาสนใจ?
กองทุนรวมหลักเนนลงทุนในบร�ษทั ทีท่ ำธุรกิจ หร�อจดทะเบียนอยูในยุโรป
และทำธุรกิจทีเ่ กีย่ วของกับเทคโนโลยีเปนหลัก
กองทุนรวมหลักมีนโยบายการลงทุนแบบยืดหยุน และไมจำกัดกรอบ
ในการลงทุน (Unconstrained Strategy)
กองทุนรวมหลักมีการว�เคราะหการลงทุนแบบ Bottom - Up Approach
กองทุนรวมหลัก JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund
ไดรบั การจัดอันดับ
(ขอมูล ณ วันที่ 30 ก.ค. 64)

กองทุน KT-EUROTECH เหมาะสำหรับใคร?
ผูล งทุนทีย่ อมรับความเสีย่ งและความผันผวนของราคาหุน ทีก่ องทุนรวม
ไปลงทุน ซ�ง่ อาจจะปรับตัวเพิม่ สูงข�น้ หร�อลดลงจนตํา่ กวามูลคาทีล่ งทุน
และทำใหขาดทุนได
ผูล งทุนทีส่ ามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทน
ในระยะยาวทีด่ กี วาการลงทุนในตราสารหนีท้ ว่ั ไป
ผูล งทุนทีส่ ามารถรับความเสีย่ งดานอัตราแลกเปลีย่ นเง�นตราตางประเทศได

“ผลการดำเนินงานในอดีต มิไดเปนสิง่ ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต”

ทำไมตองลงทุนในบร�ษัทเทคโนโลยีชั้นนำของยุโรป?

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีมคี วามกาวหนาและสามารถเติบโตไดอยางรวดเร็ว
มีบร�ษัทเทคโนโลยีชั้นนำอีกมากมายในทว�ปยุโรปที่อาจจะถูกนักลงทุน
หลงลืมไป ซ�่งบร�ษัทเหลานี้เปนสวนหนึ่งของ Value Chain ที่สำคัญ
ของบร�ษัทเทคโนโลยีตางๆ ทั่วโลก
ภาครัฐใหการสนับสนุนและพรอมที่จะผลักดันอยางเต็มที่ ซ�่งแตกตางกัน
โดยสิ้นเช�งเมื่อเทียบกับหุนเทคโนโลยีของจ�นที่กำลังถูกภาครัฐกดดัน
อยางหนัก
โอกาสในการลงทุนในหุน เทคโนโลยีของยุโรป ซ�ง่ ในปจจ�บนั นัน้ ซ�อ้ ขายอยูใน
ระดับราคาทีถ่ กู กวาหุน เทคโนโลยีของสหรัฐฯ

ปจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ
ความเสีย่ งทางตลาด (Market Risk)
ความเสีย่ งจากการขาดสภาพคลองของหลักทรัพย (Liquidity Risk)
ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น (Currency Risk)
ความเสีย่ งจากการลงทุนกระจ�กตัว (High Concentration Risk)

กองทุนนีม้ คี วามเสีย่ งดานอัตราแลกเปลีย่ น ทัง้ นี้ กองทุนมีนโยบายปองกันความเสีย่ งตามดุลยพินจิ ของผูจ ดั การกองทุน
ในกรณีทก่ี องทุนไมไดมนี โยบายปองกันความเสีย่ งอัตราแลกเปลีย่ นทัง้ จำนวน ผูล งทุนอาจจะขาดทุนหร�อจะไดรบั กำไร
จากอัตราแลกเปลีย่ น/หร�อไดรบั เง�นคืนต่ำกวาเง�นลงทุนเร�ม่ แรกได
ผูล งทุนตองทำความเขาใจลักษณะสินคา เง�อ่ นไขผลตอบแทน และความเสีย่ ง กอนตัดสินใจลงทุน
ศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมหร�อขอรับหนังสือช�ช้ วนที่ ธนาคารกรุงไทย ผูส นับสนุนการขาย หร�อ บลจ.กรุงไทย โทร 02 686 6100 กด 9
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ธ�มการลงทุนป 2021ของกองทุน KT-EUROTECH
Sustainability

Digitalisation

Biofuel : CropEnergies, Neste, Verbio
EVs & charging : Alfen
Wind & solar power : Orsted, Scatec,
Vestas Wind Systems

Big data : Exasol
E-commerce : Zalando
Video gaming : Sumo Group

Sustainable & digital enablers

5G : Spirent Communications
IT Consulting : Alten, Capgemini
Semis & Foundry : Infineon Technologies,
ASM International, ASML

ที่มา : J.P. Morgan Asset Management ณ วันที่ 31 มี.ค. 64

การมุงสูเศรษฐกิจ “สังคมสีเข�ยว” และ “สังคมดิจ�ทัล”
ดวยวงเง�นจากมาตรการกระตุน เศรษฐกิจยุโรปในระยะยาว มูลคากวา 1.8 ลานลานยูโร
(ซ�ง่ รวมถึงโครงการ Next Generation EU วงเง�นกวา 7.5 แสนลานยูโร)
แสดงใหเห็นถึงความมุง มัน่ ของทว�ปยุโรปในการมุง สู “สังคมสีเข�ยว” และ “สังคมดิจท� ลั ”

ตัวอยางอุตสาหกรรมที่คาดวาจะไดรับประโยชน
จากมาตรการกระตุนและฟนฟูเศรษฐกิจ

Digital EU

EU Green Deal

กวา

อยางนอย

30 %

กวา 30% ของวงเง�น 1.8 ลานลานยูโร
จะเปนการใชจายเพื่อรับมือกับปญหา
การเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ
ที่มา : J.P. Morgan Asset Management

Power up

20 %

Recharge & refuel

Clean tech
& renewables

ในแตละมาตรการกระตุนและ
ฟนฟูเศรษฐกิจ จะตองมีการใชจาย
อยางนอย 20% เพื่อสนับสนุน
การเปลี่ยนแปลงสูสังคมดิจ�ทัล

Reskill & upskill

Education & training
to support digital skills

Sustainable transport
& charging stations

Renovate

Energy efficiency
of buildings

Modernise

Digitalisation
of public administration

Connect

Scale-up

Roll-out of rapid Data cloud capacities
broadband services
& sustainable
processors

ที่มา : J.P. Morgan Asset Management

ขอมูลกองทุน KT-EUROTECH

ผลการดำเนินงานยอนหลังของกองทุนรวมหลัก
กองทุนรวมหลัก
JPM Europe Dynamic Technologies
Benchmark**

1 เดือน 3 เดือน
4.74%
4.90%

8.55%
8.44%

1 ป

3 ปี*

ตั้งแต
จัดตั้งกองทุน*

49.99% 22.46%
39.92% 16.75%

24.26%
17.02%

*(เฉลีย่ ตอป)/ **Benchmark : MSCI Europe Investable Marketing Information Technology 10/40 Index
ที่มา : J.P. Morgan Asset Management ขอมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 64

“ผลการดำเนินงานในอดีต มิไดเปนสิง่ ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต”

ประเภทกองทุน
ระดับความเสีย่ งกองทุน
สกุลเง�น (กองทุนรวมหลัก)
นโยบายการปองกัน
ความเสีย่ งดานอัตราแลกเปลีย่ น
เง�นลงทุนขัน้ ต่ำ
วันเปดรับคำสัง่ ซ�อ้ และขายคืน
วันรับเง�นคาขายคืน
คาธรรมเนียมการขาย
คาธรรมเนียมการรับซ�อ้ คืน
คาธรรมเนียมจัดการกองทุน
คาธรรมเนียมนายทะเบียน

กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวม Feeder Fund
กองทุนรวมทีเ่ นนลงทุนแบบมีความเสีย่ งตางประเทศ
6
EUR
ตามดุลยพินิจผูจัดการกองทุน
1,000 บาท
ทุกวันทำการซ�้อขาย
ตั้งแตเวลาเร�่มเปดทำการ - 14.00 น.
T+5
ไมเกิน 3.21% (ปจจ�บันเร�ยกเก็บ 1.50%)
ไมเกิน 3.21% ตอป (ปจจ�บันไมเร�ยกเก็บ)
ไมเกิน 2.14% ตอป (ปจจ�บนั เร�ยกเก็บ 0.856% ตอป)
ไมเกิน 0.535% ตอป (ปจจ�บนั เร�ยกเก็บ 0.214% ตอป)

กองทุนนีม้ คี วามเสีย่ งดานอัตราแลกเปลีย่ น ทัง้ นี้ กองทุนมีนโยบายปองกันความเสีย่ งตามดุลยพินจิ ของผูจ ดั การกองทุน
ในกรณีทก่ี องทุนไมไดมนี โยบายปองกันความเสีย่ งอัตราแลกเปลีย่ นทัง้ จำนวน ผูล งทุนอาจจะขาดทุนหร�อจะไดรบั กำไร
จากอัตราแลกเปลีย่ น/หร�อไดรบั เง�นคืนต่ำกวาเง�นลงทุนเร�ม่ แรกได
ผูล งทุนตองทำความเขาใจลักษณะสินคา เง�อ่ นไขผลตอบแทน และความเสีย่ ง กอนตัดสินใจลงทุน
ศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมหร�อขอรับหนังสือช�ช้ วนที่ ธนาคารกรุงไทย ผูส นับสนุนการขาย หร�อ บลจ.กรุงไทย โทร 02 686 6100 กด 9

