ขข อมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564

หนนงสสอชชชช วนสส วนสรร ปขข อมมลสสสคนญ
บรปษนทหลนกทรน พยย จนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด
กสรเขข สรส วมตส อตข สนทรจรปต : ไดข รนบกสรรน บรอง CAC

กองทรนเปป ดเค หรขนยมเอส ดนชนชเออนดชควป 100-A
ชนปดจส สยเงปนปน นผล
K US Equity NDQ 100 Index Fund-A(D)
K-USXNDQ-A(D)

• กองทรนรวมตรสสสรทรน
• กองทรนรวมหนส วยลงทรนประเภท Feeder Fund
• กองทรนรวมทชทเนข นลงทรนแบบมชควสมเสชทยงตส สงประเทศ
ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
ครณตข องระวนงอะไรเปอ นพปเศษ?
สนดสส วนของประเภททรน พยย สปนทชทลงทรน
คส สธรรมเนชยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขข อมมลอสทนๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมส ใชส กสรฝสกเงปน
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ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
• กองทถนเนข นลงทถนในหนนวยลงทถนของกองทถน Invesco QQQ Trust, Series 1 (กองทถนหลวก)
• กองทถนปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนไมนนขอยกวนา 75% ของมมลคนาเงมนลงทถนตนางประเทศ
นโยบายกองทถน Invesco QQQ Trust, Series 1 (กองทถนหลวก)
Bloomberg Ticker: QQQ:US
• กองทถนหลวกเปป นกองทถนอทททเอฟทททจดทะเบทยนในตลาดหถขนสหรวฐ ซซงท มทนโยบายการลงทถนใหข มทผลตอบแทนตามดวชนท
หถขนสหรวฐ NASDAQ-100
กลยรทธย ในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
เนข นลงทถนในหนนวยลงทถนของกองทถนรวมตนางประเทศเพทยงกองทถนเดทยว โดยมถงน หววงใหข ผลประกอบการเคลลทอนไหวตาม
กองทถนหลวก และกองทถนหลวกบรม หารโดยใชข นโยบายเชมงรวบ (Passive management strategy) เพลทอสรข างผลตอบแทน
ใหข ใกลข เคทยงกวบดวชนทหข นถ สหรวฐ NASDAQ-100
คถณสามารถศซกษาขข อมมลกองทถนหลวกไดข จาก :
https://www.invesco.com/us/financial-products/etfs/product-detail?productId=QQQ

กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
• ผมขลงทถนทททตของการรวบผลตอบแทนจากการลงทถนในหถขนของบรม ษวทในสหรวฐอเมรม กา
• ผมขลงทถนทททตของการไดข รวบเงมนปว นผลระหวนางการลงทถน
• ผมขลงทถนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหถขนทททกองทถนรวมไปลงทถน ซซงท อาจจะปรวบตววเพมทมสมงขซ ขนหรล อลดลงจนตตทา
กวนามมลคนาทททลงทถนและทตาใหข ขาดทถนไดข
• ผมขลงทถนทททสามารถลงทถนในระยะยาวตวงแตน
ข 5 ปท ขซ ขนไป
กองทรนรวมนชไช มส เหมสะกนบใคร
• ผมขลงทถนทททเนข นการไดข รวบผลตอบแทนในจตานวนเงมนทททแนนนอน หรล อรวกษาเงมนตข นใหข อยมคน รบ
ทสสอยส สงไรหสกยนงไมส เขข สใจนโยบสย และควสมเสชทยงของกองทรนนช ช
- อส สนหนวงสลอชท ขชวนฉบวบเตปม หรล อสอบถสมผมขสนวบสนถนการขายและบรม ษวทจวดการ
- อยส สลงทรนหากไมนเขข าใจลวกษณะและความเสททยงของกองทถนรวมนท ขดทพอ
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ครณตข องระวนงอะไรเปอ นพปเศษ?
คสสเตสอนทชทสสส คนญ
• กองทถนหลวกลงทถนในสหรวฐอเมรม กา ทตาใหข ผข ลม งทถนมทความเสททยงจากมมลคนาหนนวยลงทถนทททอาจผวนผวนมากกวนากองทถนอลทนทททมท
นโยบายกระจายการลงทถนในหถขนในหลายประเทศหรล อในหลายภมมมภาค ผมขลงทถนจซงอาจขาดทถนหรล อไดข รวบเงมนคลนตตทากวนาเงมนลงทถนเรมท ม
แรกไดข
• กองทถนลงทถนในสวญญาซล ขอขายลนวงหนข าเพลทอปของกวนความเสททยงดข านอวตราแลกเปลททยนไมนเตปมจตานวน (ไมนนขอยกวนา 75% ของมมลคนา
เงมนลงทถนในตนางประเทศ) ดวงนวนข กองทถนอาจมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน (Exchange Rate Risk)
• กองทถนนท ขและกองทถนหลวกลงทถนในตนางประเทศ จซงมทความเสททยงททททางการของประเทศทททลงทถนอาจออกมาตรการในภาวะทททเกมด
วมกฤตการณณททไมนปกตม ทตาใหข กองทถนไมนสามารถนตาเงมนกลวบเขข ามาในประเทศซซงท อาจสนงผลใหข ผมขลงทถนอาจไดข รวบชตาระเงมนคนาขายคลน
หนนวยลงทถนลนาชข ากวนาระยะเวลาทททกตาหนด

แผนภสพแสดงตสสแหนส งควสมเสชทยงของกองทรนรวม
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ปน จจนยควสมเสชทยงทชทสสส คนญ
ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรน พยย (market risk)
ตตทา

ความผวนผวนของ
ผลการดตาเนมนงาน (SD)

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

> 25%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk)
การลงทถนกระจถกตววในผมขออกตราสารรายใดรายหนซงท มากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน
ตตทา

การกระจถกตววลงทถนใน
ผมขออกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (High Sector Concentration
Risk) ของ กองทรน Invesco QQQ Trust, Series 1
การลงทถนกระจถกตววในหมวดอถตสาหกรรมใดอถตสาหกรรมหนซงท มากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน
ตตทา

สมง

การลงทถนกระจถกตววใน
< 20%
20% - 50%
50% - 80%
หมวดอถตสาหกรรมรวม
หมายเหตถ: กองทถนรวมมทการลงทถนกระจถกตววในหมวดอถตสาหกรรม Information Technology

> 80%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกในประเทศใดประเทศหนชทง (High Country Concentration Risk) ของ กอง
ทรน Invesco QQQ Trust, Series 1
การลงทถนกระจถกตววในประเทศใดประเทศหนซงท มากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงทถนกระจถกตววลง
รายประเทศรวม

ตตทา

สมง

< 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

หมายเหตถ: กองทถนรวมมทการลงทถนกระจถกตววในประเทศ United States

ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (exchange rate risk)
ตตทา

การปของกวนความเสททยง fx

สมง
ทนงช หมด/
เกสอบทนงช หมด

บสงสส วน

ดรลยพปนปจ

ไมส ปของกนน

หมายเหตถ: กองทถนรวมมทการปของกวนความเสททยงจากการเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนไมนนขอยกวนา 75% ของเงมนลงทถนในตนางประเทศ

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปทมเตปมไดข ทท ช www.kasikornasset.com
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สนดสส วนของประเภททรน พยย สปนทชทลงทรน
(% NAV)

อลทน ๆ : -8.95%
เงมนฝาก
หรล อตราสารเททยบเทนาเงมนฝาก
: 7.73%

หนนวยลงทถน : 101.22%

กองทรน Invesco QQQ Trust, Series 1
(% NAV)
INFORMATION
TECHNOLOGY : 48.87%

OTHERS : 2.60%
CONSUMER STAPLES :
4.84%
HEALTH CARE : 6.71%
CONSUMER
DISCRETIONARY :
17.43%

COMMUNICATION
SERVICES : 19.55%

For MOM_K-USXNDQ

ขข อมมล ณ วนนทชท 30 มปถรนสยน 2564
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หลนกทรน พยย ทท มช ชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก

(% NAV)

INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 (POWER SHR)
บมจ.ธนาคารกสมกรไทย (KBANK) (AA+(tha))
บมจ.ธนาคารกรถงเทพ (BBL) (AA+(tha))
JP Morgan Chase Bank, N.A. (JPM) (Aa3)

101.22%
6.06%
1.19%
0.48%

หมายเหตถ : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564 ทวงนท
ข ข คถณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจถบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com

กลรสมอรตสสหกรรม (Sector) ทชทมชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรดของกองทรน Invesco QQQ Trust, Series 1
INFORMATION TECHNOLOGY
COMMUNICATION SERVICES
CONSUMER DISCRETIONARY
HEALTH CARE
CONSUMER STAPLES
OTHERS

หมายเหตถ : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564

48.87%
19.55%
17.43%
6.71%
4.84%
2.60%

หลนกทรน พยย หรส อตรสสสรทชทมชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรดของกองทรน Invesco QQQ Trust, Series 1
APPLE
MICROSOFT
AMAZON
FACEBOOK 'A'
ALPHABET 'C'

หมายเหตถ : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564
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10.99%
9.81%
8.34%
4.01%
3.90%
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คส สธรรมเนชยม
* คนาธรรมเนทยมมทผลกระทบตนอผลตอบแทนทททคณ
ถ จะไดข รวบ ดวงนวขน คถณควรพมจารณาการเรท ยกเกปบคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวกนอนการลงทถน *

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกอบจรป ง % ตส อปช ของ NAV

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกอบจสกกองทรนรวม (% ตส อปช ของ NAV)
คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกอบจสกกองทรน
สมงสถดไมนเกมน 4.8685

5.00
4.00
สมงสถดไมนเกมน 3.2100

3.00
2.00
1.00

สมงสถดไมนเกมน 1.0700
เกปบจรมง 0.3745

0.00

เกปบจรมง 0.0321

การจวดการ

สมงสถดไมนเกมน 0.2675

เกปบจรมง 0.0803

ผมขดแม ลผลประโยชนณ

สมงสถดไมนเกมน 0.3210

นายทะเบทยน

เกปบจรมง 0.5669
เกปบจรมง 0.0800

คนาใชข จนายอลทนๆ

รวมคนาใชข จนาย

หมายเหตถ : - คนาใชข จาน ยอลทนๆ เปป นขข อมมลของรอบปท บญ
ว ชทลาน สถดของกองทถน
- คนาธรรมเนทยมดวงกลนาวรวมภาษทมลม คนาเพมทม ภาษทธรถ กมจเฉพาะหรล อภาษทอลทนใดแลข ว

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกอบจสกผมขถสอหนส วย (% ของมมลคส สซสอช ขสย)
รสยกสร
คนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงทถน (Front-end Fee)

สมงสรดไมส เกปน
1.50%

เกอบจรปง
ยกเวข น

คนาธรรมเนทยมการรวบซล ขอคลนหนนวยลงทถน (Back-end Fee)

1.50%

0.15%

คนาธรรมเนทยมการซล ขอขายหลวกทรวพยณขาเขข า (Brokerage Fee - In)

0.75%

0.15%

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงทถนเขข า (Switching-in fee)

ดมหมายเหตถเพมทมเตมม

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงทถนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตถเพมทมเตมม

คนาธรรมเนทยมการโอนหนนวยลงทถน
คนาธรรมเนทยมอลทนๆ

ตามทททนายทะเบทยนเรท ยกเกปบ
ตามทททจาน ยจรม ง

หมายเหตถ : - คนาธรรมเนทยมการซล ขอขายหลวกทรวพยณขาเขข าจะเรท ยกเกปบเฉพาะเมลทอซล ขอหนนวยลงทถน โดยเรท ยกเกปบเขข ากองทถน
- คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
อวตราเทนากวบคนาธรรมเนทยมการรวบซล ขอคลนหนนวยลงทถนของกองทถนตข นทางหรล อคนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงทถนของกองทถนปลายทางแลข วแตนอตว ราใดจะสมงกวนา
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คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกอบจรป ง % ตส อปช ของ NAV

คส สธรรมเนชยมของกองทรน Invesco QQQ Trust, Series 1
(% ตส อปช ของ NAV)
คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกอบจสกกองทรน
0.20

0.2000

0.2000

0.16
0.12
0.08
0.04

0.0000

0.00

0.0000

การจวดการ

รวมคนาใชข จนาย

คนาธรรมเนทยมทททเรท ยกเกปบจรม ง

เพดานคนาธรรมเนทยม

For MOM_K-USXNDQ

หมายเหตถ :
อวตราคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวเปป นอวตราเรท ยกเกปบจรม งลนาสถดทททระบถใน Factsheet กองทถนตนางประเทศ ทวงนท
ข ข สามารถดมเพดานคนาธรรมเนทยมกองทถนตนาง
ประเทศไดข จากหนวงสลอชท ขชวนของกองทถนตนางประเทศ
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดตาเนมนการในอดทต มมไดข เปป นสมงท ยลนยวนถซงผลการดตาเนมนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ ดนชนช Nasdaq-100 (ตนวชชวช นดของกองทรนหลนก) ปรน บดข วยตข นทรนกสร
ปข องกนนควสมเสชทยงดข สนอนตรสแลกเปลชทยน เพสทอคสสนวณผลตอบแทนของกองทรนเปอ นสกรลเงปนบสท ณ วนนทชทลงทรน
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงตสมปช ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
50.00%

44.50%

40.00%

% ตส อปช

30.00%

28.43%

46.88%

34.91% 34.70%

31.66%

29.17% 28.48%
20.25% 20.88%

20.00%

10.82% 12.00%

10.00%

4.76% 4.82%

0.00%
-10.00%

-2.85% -2.44%
2556

2557

2558

2559

2560

กองทถน

2561

2562

2563

ดวชนทชท ขววดของกองทถน

หมายเหตถ : ในปท ททกองทถนจวดตวงข กราฟจะแสดงผลการดตาเนมนงานตวงแตน
ข วนว จวดตวงกองทถ
ข
นจนถซงววนทตาการสถดทข ายของปท ปฏมทมนนวขน
ผลการดตาเนมนงานของกองทถน Invesco QQQ Trust, Series 1
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรนตส สงประเทศ

48.63%48.88%

50.00%
40.00%

39.12%39.46%

36.61%36.92%

32.72%32.99%

% ตส อปช

30.00%
20.00%

19.11%19.40%

18.09%18.35%

9.53% 9.75%

10.00%

7.01% 7.27%
0.04%

0.00%
-10.00%

-0.13%
2555

2556

2557

2558

กองทถน

2559

2560

2561

2562

2563

ดวชนทชท ขววดของกองทถน

For MOM_K-USXNDQ

K-USXNDQ-A(D)
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3. กองทรนนชเช คยมชผลขสดทรนสมงสรดในชส วงเวลส 5 ปช คสอ -29.46%

* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมส ครบ 5 ปช จะแสดงคส สทชทเกปดขนนช นนบตนงช แตส จนดตนงช กองทรน

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 22.02% ตส อปช
* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมส ครบ 5 ปช จะแสดงคส สทชทเกปดขนนช นนบตนงช แตส จนดตนงช กองทรน

5. ควสมผนนผวนของสส วนตส สงผลกสรดสสเนปนงสนและดนชนชชชวนด (Tracking Error : TE) คสอ 1.65% ตส อปช
6. ประเภทกองทรนรวมเพสทอใชข เปรช ยบเทชยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จรดขสย คสอ US Equity
7. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงแบบปน กหมรด ณ วนนทชท 30 มปถรนสยน 2564
K-USXNDQ-A(D)
ตววชท ขววด
ความผวนผวนของกองทถน *
ความผวนผวนของตววชท ขววด *

YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปช *

3 ปช *

5 ปช *

13.82
15.28
20.53
21.47

11.28
11.95
16.19
16.70

13.82
15.28
20.53
21.47

42.46
44.68
22.39
23.48

25.50
26.48
26.34
26.77

25.21
25.99
22.02
22.45

(%)
10 ปช * ตนงช แตส จนดตนงช *
N/A
N/A
N/A
N/A

21.52
22.52
19.70
20.19

หมายเหตถ : * รข อยละตนอปท
วมธทการคตานวณผลการดตาเนมนงานของกองทถนรวมเปป นไปตามมาตรฐานการววดผลการดตาเนมนงานของกองทถนรวม
ของสมาคมบรม ษวทจวดการลงทถน คถณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจถบนว ไดข ทท www.kasikornasset.com

K-USXNDQ-A(D)
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ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงของกลรสม US Equity ณ วนนทชท 30 มปถรนสยน 2564
หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-USXNDQ-A(D)
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช

10 ปช

เปอรณ เซปนตณไทลณทท 5

17.94

24.35

59.92

25.35

24.82

12.86

เปอรณ เซปนตณไทลณทท 25

12.58

16.12

44.17

15.87

17.74

12.83

เปอรณ เซปนตณไทลณทท 50

8.62

15.67

40.90

15.03

14.13

11.35

เปอรณ เซปนตณไทลณทท 75

8.22

13.73

38.40

10.10

12.31

7.98

เปอรณ เซปนตณไทลณทท 95

2.11

8.35

36.05

0.65

10.98

3.43

Peer Percentile

ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (%)
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช

5 ปช

10 ปช

เปอรณ เซปนตณไทลณทท 5

11.13

13.03

14.74

16.25

13.63

13.11

เปอรณ เซปนตณไทลณทท 25

11.55

13.38

15.04

17.77

14.71

13.15

เปอรณ เซปนตณไทลณทท 50

14.85

17.20

18.29

18.89

15.10

13.19

เปอรณ เซปนตณไทลณทท 75

20.29

20.64

22.39

22.49

18.29

14.11

เปอรณ เซปนตณไทลณทท 95

30.65

33.75

30.26

27.35

19.88

16.26

8. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงแบบปน กหมรดของกองทรน Invesco QQQ Trust, Series 1 ณ วนนทชท 30 มปถรนสยน 2564

(%)
ตนงช แตส จนดตนงช
9.77
10.00

กองทรน
YTD
3 เดสอน 6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช
10 ปช
กองทถนหลวก
13.22
N/A
13.22
44.06
28.37
27.97
21.26
Benchmark
13.34
N/A
13.34
44.36
28.61
28.24
21.53
หมายเหตถ : Benchmark : ดวชนท Nasdaq-100
อวตราผลตอบแทนทททแสดงในชนวงเวลาทททมากกวนา 1 ปท ขซ ขนไป จะแสดงเปป นอวตราผลตอบแทนตนอปท (Annualized Returns)
คถณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจถบนว ไดข ทท https://www.invesco.com/us/financial-products/etfs/product-detail?productId=QQQ

K-USXNDQ-A(D)
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ขข อมมลอสทนๆ
นโยบสยกสรจส สยเงปนปน นผล

กองทถนมทนโยบายจนายเงมนปว นผลปท ละไมนเกมน 4 ครวงข โดยจนายในอวตราไมนเกมนรข อยละ 100 ของกตาไรสะสม
หรล อกตาไรสถทธม เมลทอกองทถนรวมมทกตาไรสะสมหรล อมทกตาไรสถทธมในรอบระยะเวลาบวญชทททจะจนายเงมนปว นผล (
พมจารณาจนายทถกสม ขนเดลอน ก.พ. พ.ค. ส.ค. และ พ.ย.)
ครวงข ททท
ววนปม ดสมถดทะเบทยน
ววนจนายเงมนปว นผล
เงมนปว นผลตนอหนนวย (บาท)
31
1 มมถนถ ายน 2564
14 มมถนถ ายน 2564
0.30
30
1 มทนาคม 2564
15 มทนาคม 2564
0.40
29
30 พฤศจมกายน 2563
16 ธวนวาคม 2563
0.35
28
31 สมงหาคม 2563
14 กวนยายน 2563
0.40
27
1 มมถนถ ายน 2563
12 มมถนถ ายน 2563
0.25
26
2 มทนาคม 2563
13 มทนาคม 2563
0.35
25
2 ธวนวาคม 2562
13 ธวนวาคม 2562
0.20
24
3 กวนยายน 2562
13 กวนยายน 2562
0.20
31 พฤษภาคม 2562
14 มมถนถ ายน 2562
0.20
23
22
28 กถมภาพวนธณ 2562
14 มทนาคม 2562
0.25
จนายเงมนปว นผล ทวงหมดจต
ข
านวน 31 ครวงข รวมเปป นเงมน 10.00 บาท

ผมขดมแลผลประโยชนย

บมจ. ธนาคารกรถงเทพ

วนนทชทจดทะเบชยน
อสยรโครงกสร
จสสนวนเงปนทรนโครงกสร

29 มทนาคม 2556
ไมนกตาหนด
7,000 ลข านบาท

ขนสดกองทรน
3,325.64 ลข านบาท
มมลคส สหนส วยลงทรน (NAV)
23.9035 บาท/หนนวย
ซสทถอกช ววและขสยคส
นหนสเวลา
วยลงทร
นทตาการซล ขอขาย
8.30น น. - 15.30 น. ทถววนกววทตนาทตการซล
าการซลขอ ขอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30ทถกน.ววนทตาการซล ขอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
500 บาท
500 บาท
มม500
ลคนบาท
าขวนตต
ข ทาของการซล ขอครวงข แรก
500 บาท
500 บาท
มม500
ลคนาบาท
ขวนตต
ข ทาของการซล ขอครวงข ถวดไป
ทถกววนทตาการซล ขอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น. ววทถนกทตววานการขายคล
ทตาการซล ขอขาย
ทถกน.
ววนทตาการซล ขอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
น เวลา 8.30 น. - 15.30

มมลคนาขวนตต
ข ทาของการขายคลน
ยอดคงเหลลอขวนตต
ข ทา

500 บาท
50 บาท

ระยะเวลาการรวบเงมนคนาขายคลน

T+3 คลอ 3 ววนทตาการหลวงจากววนทตารายการขายคลน
(ประกาศ NAVT+2 คลนเงมน T+3 เวลา 10.00 น.เปป นตข นไป)
คถณสามารถตรวจสอบมมลคนาทรวพยณสนม รายววนไดข ทท : www.kasikornasset.com

รสยชสทอผมขจนดกสรกองทรน
อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

K-USXNDQ-A(D)

คถณชถณหวรรณ ขวตตมนานนทณ (ผมขจดว การกองทถนทางเลลอก), เรมท มบรม หาร 14 มทนาคม 2559

ยข อนหลวง 1 ปท เทนากวบ 50.97%
(กรณทกองทถนจวดตว ขงไมนถงซ 1 ปท จะแสดงคนาตวงแตน
ข จดว ตวงกองทถ
ข
น)
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ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรส อรน บซสอช คสน

K-USXNDQ-A(D)

ธนาคารกสมกรไทย จตากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทมสโกข จตากวด (มหาชน)
ธนาคารแลนดณ แอนดณ เฮข าสณ จตากวด (มหาชน)
ธนาคารออมสมน
ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จตากวด (มหาชน)
บรม ษวท เมลองไทยประกวนชทวมต จตากวด (มหาชน)
บรม ษวท หลวกทรวพยณนายหนข าซล ขอขายหนนวยลงทถน ฟมนโนมทนา จตากวด
บรม ษวท หลวกทรวพยณนายหนข าซล ขอขายหนนวยลงทถน โรโบเวลธณ จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยณ กรถงไทย ซทมมโกข จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยณ กรถงศรท จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ กสมกรไทย จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ เกทยรตมนาคมนภวทร จตากวด(มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ โกลเบลปก จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยณ ควนทรทท กรถรป จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ เคจทไอ (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ เคททบทเอสทท จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ ซทจทเอส-ซทไอเอปมบท (ประเทศไทย) จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยณ ดทบทเอส วมคเคอรณ ส (ประเทศไทย) จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยณ ทรท นทตท ข จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยณ ทมสโกข จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยณ ไทยพาณมชยณ จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยณ ธนชาต จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ โนมมระ พวฒนสมน จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ บววหลวง จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ ฟมนวนซนา จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยณ ฟมนวนเซทย ไซรวส จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ ฟมลลมป (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ เมยณแบงกณ กมมเอปง (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ เมอรณ ชนวท พารณ ทเนอรณ จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ ยมโอบท เคยณเฮทยน (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ แลนดณ แอนดณ เฮาสณ จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ หยวนตข า (ประเทศไทย) จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยณ อารณ เอชบท (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ เอเซทย พลวส จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยณ เออทซท จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ ไอ วท โกลบอล จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ ไอรนา จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณจดว การกองทถน เมอรณ ชนวท พารณ ทเนอรณ จตากวด
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บรม ษวทหลวกทรวพยณจดว การกองทถน เอเชทย เวลทณ จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยณนายหนข าซล ขอขายหนนวยลงทถน เวปลธณ เมจมก จตากวด
ตปดตส อสอบถสม / รน บหนนงสสอชชชช วน /
รข องเรชยน

บรม ษวทหลวกทรวพยณจดว การกองทถนกสมกรไทย จตากวด
ทททอยมน : 400/22 อาคารธนาคารกสมกรไทย ชวขน 6 และ 12 ถนนพหลโยธมน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรถงเทพฯ 10400
โทรศวพทณ : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธรรกรรมทชทอสจกส อใหข เกปด
ควสมขนดแยข งทสงผลประโยชนย

คถณสามารถตรวจสอบธถรกรรมทททอาจกนอใหข เกมดความขวดแยข งทางผลประโยชนณไดข ทท
www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมส ขสยหนส วยลงทรน

กองทถนสงวนสมทธมททจะไมนเสนอขายหนนวยลงทถนของกองทถนกวบหรล อเพลทอประโยชนณของประเทศ
สหรวฐอเมรม กา พลเมลองสหรวฐอเมรม กา หรล อผมขททมทถมทนฐานอยมใน นสหรวฐอเมรม กา หรล อบถคคลซซงท
โดยปกตมมทถมทนทททอยมใน นสหรวฐอเมรม กา รวมถซงกองทรวพยณสนม ของบถคคลดวงกลนาวและบรม ษวทหรล อ
หข างหถขนสนวนซซงท จวดใหข มทขซ ขนและดตาเนมนกมจกรรมในสหรวฐอเมรม กา

- การลงทถนในหนนวยลงทถนไมนใชนการฝากเงมน รวมทวงไมน
ข ไดข อยมภน ายใตข ความคถขมครองของสถาบวนคถขมครองเงมนฝาก จซงมทความเสททยงจากการลงทถน
ซซงท ผมขลงทถนอาจไมนไดข รวบเงมนลงทถนคลนเตปมจตานวน
- ไดข รวบอนถมตว มจดว ตวงข และอยมภน ายใตข การกตากวบดมแลของสตานวกงาน ก.ล.ต
- การพมจารณารนางหนวงสลอชท ขชวนในการเสนอขายหนนวยลงทถนของกองทถนรวมนท ขมมไดข เปป นการแสดงวนาสตานวกงาน ก.ล.ต. ไดข รวบรองถซง
ความถมกตข องของขข อมมลในหนวงสลอชท ขชวนของกองทถนรวม หรล อ ไดข ประกวนราคาหรล อผลตอบแทนของหนนวยลงทถนทททเสนอขายนวขน
ทวงนท
ข ข บรม ษวทจวดการกองทถนรวม ไดข สอบทานขข อมมลในหนวงสลอชท ขชวนสนวนสรถปขข อมมลสตาควญ ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564
แลข วดข วยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผมดชอบในการดตาเนมนการของกองทถนรวมและขอรวบรองวนาขข อมมลดวงกลนาวถมกตข อง ไมนเปป นเทปจ
และไมนทตาใหข ผข อม ลทนสตาควญผมด
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คสสอธปบสยเพปทมเตปม

- ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถซง การพมจารณาจากอวนดวบความนนาเชลทอถลอของตราสารทททลง
ทถน (credit rating) ซซงท เปป นขข อมมลบอกระดวบความสามารถในการชตาระหนท ข โดยพมจารณาจากผลการดตาเนมนงานทททผาน นมาและฐานะการเงมน
ของผมขออกตราสาร credit rating ของหถขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยนอ ดวงตนอไปนท ข
ระดนบ
กสรลงทรน

ระดวบททท
นนาลงทถน

ระดวบทททตตทากวนา
นนาลงทถน

TRIS

Fitch

Moody's

S&P

คสสอธปบสย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

AA

AA(tha)

Aa

AA

A

A(tha)

A

A

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ความเสททยงปานกลางทททจะไมนสามารถชตาระหนท ขไดข ตามกตาหนด

ตตทากวนา
BBB

ตตทากวนา
BBB(tha)

ตตทากวนา
Baa

ตตทากวนา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมนสามารถชตาระหนท ขไดข ตามกตาหนด

อวนดวบเครดมตสมงทททสดถ มทความเสททยงตตทาทททสดถ ทททจะไมนสามารถชตาระหนท ข
ไดข ตามกตาหนด
อวนดวบเครดมตรองลงมาและถลอวนามทความเสททยงตตทามากทททจะไมนสามารถ
ชตาระหนท ขไดข ตามกตาหนด
ความเสททยงตตทาทททจะไมนสามารถชตาระหนท ขไดข ตามกตาหนด

- ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของมมลคส สหนส วยลงทรน (Market Risk)
(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนช ช เกมดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท ขยซซงท ขซ ขนกวบปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกมจการลงทถน
ปว จจวยทางการเมลองทวงในและตน
ข
างประเทศ เปป นตข น โดยราคาตราสารหนท ขจะเปลททยนแปลงในทมศทางตรงขข ามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบท ขย เชนน หากอวตราดอกเบท ขยในตลาดเงมนมทแนวโนข มปรวบตววสมงขซ ขน อวตราดอกเบท ขยของตราสารหนท ขทททออกใหมนกปจะสมงขซ ขนดข วย ดวงนวขนราคา
ตราสารหนท ขทททออกมากนอนหนข าจะมทการซล ขอขายในระดวบราคาทททตตทาลง โดยกองทถนรวมทททมทอายถเฉลททยของทรวพยณสนม ทททลงทถน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชมญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวนากองทถนรวมทททมท portfolio duration ตตทากวนา
(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถซง ความเสททยงทททมลม คนาของหลวกทรวพยณททกองทถนรวมลงทถนจะเปลททยนแปลงเพมทมขซ ขนหรล อลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกมจการลงทถน ปว จจวยทางการเมลองทวงในและตน
ข
างประเทศ เปป นตข น ซซงท พมจารณาไดข จากคนา standard
deviation (SD) ของกองทถนรวม หากกองทถนรวมมทคาน SD สมง แสดงวนากองทถนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยณสงม
- ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (Currency Risk) หมายถซง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตนอมมลคนาของหนนวยลงทถน เชนน กองทถนรวมลงทถนดข วยสกถลเงมนดอลลารณ ในชนวงทททเงมนบาทอนอน แตนขายทตากตาไรในชนวงทททบาทแขปง กองทถนรวม
จะไดข เงมนบาทกลวบมานข อยลง ในทางกลวบกวนหากกองทถนรวมลงทถนในชนวงทททบาทแขปงและขายทตากตาไรในชนวงทททบาทอนอนกปอาจไดข ผลตอบ
แทนมากขซ ขนกวนาเดมมดข วยเชนนกวน ดวงนวขน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจซงเปป นเครลท องมลอสตาควญในการบรม หารความเสททยงดวง
กลนาว ซซงท ทตาไดข ดงว ตนอไปนท ข
- ปข องกนนควสมเสชทยงทนงช หมดหรสอเกสอบทนงช หมด : ผมขลงทถนไมนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปข องกนนควสมเสชทยงบสงสส วน โดยตข องระบถสดว สนวนการปของกวนความเสททยงไวข อยนางชวดเจน : ผมขลงทถนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปข องกนนควสมเสชทยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงทถนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนลทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขซ ขนอยมกน บว ดถลยพมนมจของผมขจดว การกองทถนรวมในการพมจารณาวนาจะปของกวนความเสททยงหรล อไมน
- ไมส ปของกนนควสมเสชทยงเลย : ผมขลงทถนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk) เกมดจากกองทถนลงทถน
ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกมดเหตถการณณททสงน ผลกระทบตนอการดตาเนมนงาน ฐานะทางการเงมน
หรล อความมวนท คงของผมขออกตราสารรายดวงกลนาว กองทถนอาจมทผลการดตาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวนากองทถนทททกระจายการลงทถนใน
หลายผมขออกตราสาร
(2) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (Sector Concentration Risk) เกมดจากกองทถน
ลงทถนในบางหมวดอถตสาหกรรมมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกมดเหตถการณณททสงน ผลกระทบตนออถตสาหกรรมนวขน กองทถนดวง
กลนาวอาจมทผลการดตาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวนากองทถนทททกระจายการลงทถนในหลายหมวดอถตสาหกรรม
(3) ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนนทง (Country Concentration Risk) เกมดจากกองทถนลงทถนใน
ประเทศใดประเทศหนซงท มากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกมดเหตถการณณททสงน ผลกระทบตนอประเทศดวงกลนาว เชนน การเมลอง
เศรษฐกมจ สวงคม เปป นตข น กองทถนดวงกลนาวอาจมทผลการดตาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวนา กองทถนทททกระจายการลงทถนในหลายประเทศ
- อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรม มาณการซล ขอขายทรวพยณสนม ของกองทถน
โดยคตานวณจากมมลคนาทททตตทากวนาระหวนางผลรวมของมมลคนาการซล ขอทรวพยณสนม กวบผลรวมของมมลคนาการขายทรวพยณสนม ทททกองทถนรวมลงทถนในรอบ
ระยะเวลาผนานมายข อนหลวง 1 ปท หารดข วยมมลคนาทรวพยณสนม สถทธมเฉลททยของกองทถนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error คลอ ความผวนผวนของสนวนตนางของผลตอบแทนเฉลททยของกองทถนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท ขววด ซซงท สะทข อนใหข เหปนถซง
ประสมทธมภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท ขววดของกองทถนรวมวนามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ขววดมากนข อยเพทยงใด เชนน หากกองทถนรวมมทคาน
TE ตตทา แสดงวนา อวตราผลตอบแทนของกองทถนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ขววดในอวตราทททตตทา ดวงนวขน กองทถนรวมนท ขจซงมทประสมทธมภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอขางอมง ในขณะทททกองทถนรวมทททมทคาน TE สมง แสดงวนาอวตราผลตอบแทนของกองทถนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท ขววด
ในอวตราทททสงม ดวงนวขน โอกาสทททผลตอบแทนการลงทถนจะเปป นไปตามผลตอบแทนของ benchmark กปจะลดนข อยลง เปป นตข น
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ขข อมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564

หนนงสสอชชชช วนสส วนสรร ปขข อมมลสสสคนญ
บรปษนทหลนกทรน พยย จนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด
กสรเขข สรส วมตส อตข สนทรจรปต : ไดข รนบกสรรน บรอง CAC

กองทรนเปป ดเค หรขนยมเอส ดนชนชเออนดชควป 100-A
ชนปดสะสมมมลคส ส
K US Equity NDQ 100 Index Fund-A(A)
K-USXNDQ-A(A)

• กองทรนรวมตรสสสรทรน
• กองทรนรวมหนส วยลงทรนประเภท Feeder Fund
• กองทรนรวมทชทเนข นลงทรนแบบมชควสมเสชทยงตส สงประเทศ
ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
ครณตข องระวนงอะไรเปอ นพปเศษ?
สนดสส วนของประเภททรน พยย สปนทชทลงทรน
คส สธรรมเนชยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขข อมมลอสทนๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมส ใชส กสรฝสกเงปน
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ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
• กองทถนเนข นลงทถนในหนนวยลงทถนของกองทถน Invesco QQQ Trust, Series 1 (กองทถนหลวก)
• กองทถนปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนไมนนขอยกวนา 75% ของมมลคนาเงมนลงทถนตนางประเทศ
• กองทถน K-USXNDQ-A(A) เสนอขายหนนวยลงทถนตวงแตน
ต วนว ททท 22 สมงหาคม 2562 เปป นตข นไป
นโยบายกองทถน Invesco QQQ Trust, Series 1 (กองทถนหลวก)
Bloomberg Ticker: QQQ:US
• กองทถนหลวกเปป นกองทถนอทททเอฟทททจดทะเบทยนในตลาดหถขนสหรวฐ ซซงท มทนโยบายการลงทถนใหข มทผลตอบแทนตามดวชนท
หถขนสหรวฐ NASDAQ-100
กลยรทธย ในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
เนข นลงทถนในหนนวยลงทถนของกองทถนรวมตนางประเทศเพทยงกองทถนเดทยว โดยมถงน หววงใหข ผลประกอบการเคลลทอนไหวตาม
กองทถนหลวก และกองทถนหลวกบรม หารโดยใชข นโยบายเชมงรวบ (Passive management strategy) เพลทอสรข างผลตอบแทน
ใหข ใกลข เคทยงกวบดวชนทหข นถ สหรวฐ NASDAQ-100
คถณสามารถศซกษาขข อมมลกองทถนหลวกไดข จาก :
https://www.invesco.com/us/financial-products/etfs/product-detail?productId=QQQ

กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
• ผมขลงทถนทททตของการรวบผลตอบแทนจากการลงทถนในหถขนของบรม ษวทในสหรวฐอเมรม กา
• ผมขลงทถนทททตของการไดข รวบผลตอบแทนจากสนวนเกมนทถน
• ผมขลงทถนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหถขนทททกองทถนรวมไปลงทถน ซซงท อาจจะปรวบตววเพมทมสมงขซ ตนหรล อลดลงจนตตทา
กวนามมลคนาทททลงทถนและทตาใหข ขาดทถนไดข
• ผมขลงทถนทททสามารถลงทถนในระยะยาวตวงแตน
ต 5 ปท ขซ ตนไป
กองทรนรวมนชไช มส เหมสะกนบใคร
• ผมขลงทถนทททเนข นการไดข รวบผลตอบแทนในจตานวนเงมนทททแนนนอน หรล อรวกษาเงมนตข นใหข อยมคน รบ
ทสสอยส สงไรหสกยนงไมส เขข สใจนโยบสย และควสมเสชทยงของกองทรนนช ช
- อส สนหนวงสลอชท ตชวนฉบวบเตปม หรล อสอบถสมผมขสนวบสนถนการขายและบรม ษวทจวดการ
- อยส สลงทรนหากไมนเขข าใจลวกษณะและความเสททยงของกองทถนรวมนท ตดทพอ

K-USXNDQ-A(A)
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ครณตข องระวนงอะไรเปอ นพปเศษ?
คสสเตสอนทชทสสส คนญ
• กองทถนหลวกลงทถนในสหรวฐอเมรม กา ทตาใหข ผข ลม งทถนมทความเสททยงจากมมลคนาหนนวยลงทถนทททอาจผวนผวนมากกวนากองทถนอลทนทททมท
นโยบายกระจายการลงทถนในหถขนในหลายประเทศหรล อในหลายภมมมภาค ผมขลงทถนจซงอาจขาดทถนหรล อไดข รวบเงมนคลนตตทากวนาเงมนลงทถนเรมท ม
แรกไดข
• กองทถนลงทถนในสวญญาซล ตอขายลนวงหนข าเพลทอปของกวนความเสททยงดข านอวตราแลกเปลททยนไมนเตปมจตานวน (ไมนนขอยกวนา 75% ของมมลคนา
เงมนลงทถนในตนางประเทศ) ดวงนวนต กองทถนอาจมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน (Exchange Rate Risk)
• กองทถนนท ตและกองทถนหลวกลงทถนในตนางประเทศ จซงมทความเสททยงททททางการของประเทศทททลงทถนอาจออกมาตรการในภาวะทททเกมด
วมกฤตการณณททไมนปกตม ทตาใหข กองทถนไมนสามารถนตาเงมนกลวบเขข ามาในประเทศซซงท อาจสนงผลใหข ผมขลงทถนอาจไดข รวบชตาระเงมนคนาขายคลน
หนนวยลงทถนลนาชข ากวนาระยะเวลาทททกตาหนด

แผนภสพแสดงตสสแหนส งควสมเสชทยงของกองทรนรวม

K-USXNDQ-A(A)
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ปน จจนยควสมเสชทยงทชทสสส คนญ
ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรน พยย (market risk)
ตตทา

ความผวนผวนของ
ผลการดตาเนมนงาน (SD)

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

> 25%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk)
การลงทถนกระจถกตววในผมขออกตราสารรายใดรายหนซงท มากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน
ตตทา

การกระจถกตววลงทถนใน
ผมขออกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (High Sector Concentration
Risk) ของ กองทรน Invesco QQQ Trust, Series 1
การลงทถนกระจถกตววในหมวดอถตสาหกรรมใดอถตสาหกรรมหนซงท มากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน
ตตทา

สมง

การลงทถนกระจถกตววใน
< 20%
20% - 50%
50% - 80%
หมวดอถตสาหกรรมรวม
หมายเหตถ: กองทถนรวมมทการลงทถนกระจถกตววในหมวดอถตสาหกรรม Information Technology

> 80%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกในประเทศใดประเทศหนชทง (High Country Concentration Risk) ของ กอง
ทรน Invesco QQQ Trust, Series 1
การลงทถนกระจถกตววในประเทศใดประเทศหนซงท มากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงทถนกระจถกตววลง
รายประเทศรวม

ตตทา

สมง

< 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

หมายเหตถ: กองทถนรวมมทการลงทถนกระจถกตววในประเทศ United States

ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (exchange rate risk)
ตตทา

การปของกวนความเสททยง fx

สมง
ทนงช หมด/
เกสอบทนงช หมด

บสงสส วน

ดรลยพปนปจ

ไมส ปของกนน

หมายเหตถ: กองทถนรวมมทการปของกวนความเสททยงจากการเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนไมนนขอยกวนา 75% ของเงมนลงทถนในตนางประเทศ

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปทมเตปมไดข ทท ช www.kasikornasset.com
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สนดสส วนของประเภททรน พยย สปนทชทลงทรน
(% NAV)

อลทน ๆ : -8.95%
เงมนฝาก
หรล อตราสารเททยบเทนาเงมนฝาก
: 7.73%

หนนวยลงทถน : 101.22%

กองทรน Invesco QQQ Trust, Series 1
(% NAV)
INFORMATION
TECHNOLOGY : 48.87%

OTHERS : 2.60%
CONSUMER STAPLES :
4.84%
HEALTH CARE : 6.71%
CONSUMER
DISCRETIONARY :
17.43%

COMMUNICATION
SERVICES : 19.55%

For MOM_K-USXNDQ

ขข อมมล ณ วนนทชท 30 มปถรนสยน 2564
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หลนกทรน พยย ทท มช ชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก

(% NAV)

INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 (POWER SHR)
บมจ.ธนาคารกสมกรไทย (KBANK) (AA+(tha))
บมจ.ธนาคารกรถงเทพ (BBL) (AA+(tha))
JP Morgan Chase Bank, N.A. (JPM) (Aa3)

101.22%
6.06%
1.19%
0.48%

หมายเหตถ : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564 ทวงนท
ต ต คถณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจถบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com

กลรสมอรตสสหกรรม (Sector) ทชทมชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรดของกองทรน Invesco QQQ Trust, Series 1
INFORMATION TECHNOLOGY
COMMUNICATION SERVICES
CONSUMER DISCRETIONARY
HEALTH CARE
CONSUMER STAPLES
OTHERS

หมายเหตถ : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564

48.87%
19.55%
17.43%
6.71%
4.84%
2.60%

หลนกทรน พยย หรส อตรสสสรทชทมชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรดของกองทรน Invesco QQQ Trust, Series 1
APPLE
MICROSOFT
AMAZON
FACEBOOK 'A'
ALPHABET 'C'

หมายเหตถ : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564

K-USXNDQ-A(A)

10.99%
9.81%
8.34%
4.01%
3.90%
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คส สธรรมเนชยม
* คนาธรรมเนทยมมทผลกระทบตนอผลตอบแทนทททคณ
ถ จะไดข รวบ ดวงนวตน คถณควรพมจารณาการเรท ยกเกปบคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวกนอนการลงทถน *

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกอบจรป ง % ตส อปช ของ NAV

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกอบจสกกองทรนรวม (% ตส อปช ของ NAV)
คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกอบจสกกองทรน
สมงสถดไมนเกมน 4.8685

5.00
4.00
สมงสถดไมนเกมน 3.2100

3.00
2.00
1.00

สมงสถดไมนเกมน 1.0700
เกปบจรมง 0.3745

0.00

เกปบจรมง 0.0321

การจวดการ

สมงสถดไมนเกมน 0.2675

เกปบจรมง 0.0803

ผมขดแม ลผลประโยชนณ

สมงสถดไมนเกมน 0.3210

นายทะเบทยน

เกปบจรมง 0.5669
เกปบจรมง 0.0800

คนาใชข จนายอลทนๆ

รวมคนาใชข จนาย

หมายเหตถ : - คนาใชข จาน ยอลทนๆ เปป นขข อมมลของรอบปท บญ
ว ชทลาน สถดของกองทถน
- คนาธรรมเนทยมดวงกลนาวรวมภาษทมลม คนาเพมทม ภาษทธรถ กมจเฉพาะหรล อภาษทอลทนใดแลข ว

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกอบจสกผมขถสอหนส วย (% ของมมลคส สซสอช ขสย)
รสยกสร
คนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงทถน (Front-end Fee)

สมงสรดไมส เกปน
1.50%

เกอบจรปง
ยกเวข น

คนาธรรมเนทยมการรวบซล ตอคลนหนนวยลงทถน (Back-end Fee)

1.50%

0.15%

คนาธรรมเนทยมการซล ตอขายหลวกทรวพยณขาเขข า (Brokerage Fee - In)

0.75%

0.15%

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงทถนเขข า (Switching-in fee)

ดมหมายเหตถเพมทมเตมม

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงทถนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตถเพมทมเตมม

คนาธรรมเนทยมการโอนหนนวยลงทถน
คนาธรรมเนทยมอลทนๆ

ตามทททนายทะเบทยนเรท ยกเกปบ
ตามทททจาน ยจรม ง

หมายเหตถ : - คนาธรรมเนทยมการซล ตอขายหลวกทรวพยณขาเขข าจะเรท ยกเกปบเฉพาะเมลทอซล ตอหนนวยลงทถน โดยเรท ยกเกปบเขข ากองทถน
- คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
อวตราเทนากวบคนาธรรมเนทยมการรวบซล ตอคลนหนนวยลงทถนของกองทถนตข นทางหรล อคนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงทถนของกองทถนปลายทางแลข วแตนอตว ราใดจะสมงกวนา
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คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกอบจรป ง % ตส อปช ของ NAV

คส สธรรมเนชยมของกองทรน Invesco QQQ Trust, Series 1
(% ตส อปช ของ NAV)
คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกอบจสกกองทรน
0.20

0.2000

0.2000

0.16
0.12
0.08
0.04

0.0000

0.00

0.0000

การจวดการ

รวมคนาใชข จนาย

คนาธรรมเนทยมทททเรท ยกเกปบจรม ง

เพดานคนาธรรมเนทยม

For MOM_K-USXNDQ

หมายเหตถ :
อวตราคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวเปป นอวตราเรท ยกเกปบจรม งลนาสถดทททระบถใน Factsheet กองทถนตนางประเทศ ทวงนท
ต ต สามารถดมเพดานคนาธรรมเนทยมกองทถนตนาง
ประเทศไดข จากหนวงสลอชท ตชวนของกองทถนตนางประเทศ

K-USXNDQ-A(A)
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดตาเนมนการในอดทต มมไดข เปป นสมงท ยลนยวนถซงผลการดตาเนมนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ ดนชนช Nasdaq-100 (ตนวชชวช นดของกองทรนหลนก) ปรน บดข วยตข นทรนกสร
ปข องกนนควสมเสชทยงดข สนอนตรสแลกเปลชทยน เพสทอคสสนวณผลตอบแทนของกองทรนเปอ นสกรลเงปนบสท ณ วนนทชทลงทรน
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงตสมปช ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
50.00%

46.88%

44.61%

40.00%

% ตส อปช

30.00%
20.00%
12.29%

11.67%

10.00%
0.00%

2562

2563

กองทถน

ดวชนทชท ตววดของกองทถน

หมายเหตถ : ในปท ททกองทถนจวดตวงต กราฟจะแสดงผลการดตาเนมนงานตวงแตน
ต วนว จวดตวงกองทถ
ต
นจนถซงววนทตาการสถดทข ายของปท ปฏมทมนนวตน
กองทถน K-USXNDQ-A(A) เสนอขายหนนวยลงทถนตวงแตน
ต วนว ททท 22 สมงหาคม 2562 เปป นตข นไป
ผลการดตาเนมนงานของกองทถน Invesco QQQ Trust, Series 1
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรนตส สงประเทศ

48.63%48.88%

50.00%
40.00%

39.12%39.46%

36.61%36.92%

32.72%32.99%

% ตส อปช

30.00%
20.00%

19.11%19.40%

18.09%18.35%

9.53% 9.75%

10.00%

7.01% 7.27%
0.04%

0.00%
-10.00%

-0.13%
2555

2556

2557

2558

กองทถน

2559

2560

2561

2562

2563

ดวชนทชท ตววดของกองทถน

For MOM_K-USXNDQ
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3. กองทรนนชเช คยมชผลขสดทรนสมงสรดในชส วงเวลส 5 ปช คสอ -29.47%

* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมส ครบ 5 ปช จะแสดงคส สทชทเกปดขนนช นนบตนงช แตส จนดตนงช กองทรน

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 29.36% ตส อปช
* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมส ครบ 5 ปช จะแสดงคส สทชทเกปดขนนช นนบตนงช แตส จนดตนงช กองทรน

5. ควสมผนนผวนของสส วนตส สงผลกสรดสสเนปนงสนและดนชนชชชวนด (Tracking Error : TE) คสอ 1.65% ตส อปช
6. ประเภทกองทรนรวมเพสทอใชข เปรช ยบเทชยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จรดขสย คสอ US Equity
7. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงแบบปน กหมรด ณ วนนทชท 30 มปถรนสยน 2564
K-USXNDQ-A(A)
ตววชท ตววด
ความผวนผวนของกองทถน *
ความผวนผวนของตววชท ตววด *

YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปช *

3 ปช *

5 ปช *

13.84
15.28
20.53
21.47

11.31
11.95
16.19
16.70

13.84
15.28
20.53
21.47

42.57
44.68
22.39
23.48

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

(%)
10 ปช * ตนงช แตส จนดตนงช *
N/A
N/A
N/A
N/A

39.21
40.92
29.36
29.76

หมายเหตถ : * รข อยละตนอปท
วมธทการคตานวณผลการดตาเนมนงานของกองทถนรวมเปป นไปตามมาตรฐานการววดผลการดตาเนมนงานของกองทถนรวม
ของสมาคมบรม ษวทจวดการลงทถน คถณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจถบนว ไดข ทท www.kasikornasset.com

K-USXNDQ-A(A)
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ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงของกลรสม US Equity ณ วนนทชท 30 มปถรนสยน 2564
หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-USXNDQ-A(A)
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช

10 ปช

เปอรณ เซปนตณไทลณทท 5

17.94

24.35

59.92

25.35

24.82

12.86

เปอรณ เซปนตณไทลณทท 25

12.58

16.12

44.17

15.87

17.74

12.83

เปอรณ เซปนตณไทลณทท 50

8.62

15.67

40.90

15.03

14.13

11.35

เปอรณ เซปนตณไทลณทท 75

8.22

13.73

38.40

10.10

12.31

7.98

เปอรณ เซปนตณไทลณทท 95

2.11

8.35

36.05

0.65

10.98

3.43

Peer Percentile

ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (%)
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช

5 ปช

10 ปช

เปอรณ เซปนตณไทลณทท 5

11.13

13.03

14.74

16.25

13.63

13.11

เปอรณ เซปนตณไทลณทท 25

11.55

13.38

15.04

17.77

14.71

13.15

เปอรณ เซปนตณไทลณทท 50

14.85

17.20

18.29

18.89

15.10

13.19

เปอรณ เซปนตณไทลณทท 75

20.29

20.64

22.39

22.49

18.29

14.11

เปอรณ เซปนตณไทลณทท 95

30.65

33.75

30.26

27.35

19.88

16.26

8. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงแบบปน กหมรดของกองทรน Invesco QQQ Trust, Series 1 ณ วนนทชท 30 มปถรนสยน 2564

(%)
ตนงช แตส จนดตนงช
9.77
10.00

กองทรน
YTD
3 เดสอน 6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช
10 ปช
กองทถนหลวก
13.22
N/A
13.22
44.06
28.37
27.97
21.26
Benchmark
13.34
N/A
13.34
44.36
28.61
28.24
21.53
หมายเหตถ : Benchmark : ดวชนท Nasdaq-100
อวตราผลตอบแทนทททแสดงในชนวงเวลาทททมากกวนา 1 ปท ขซ ตนไป จะแสดงเปป นอวตราผลตอบแทนตนอปท (Annualized Returns)
คถณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจถบนว ไดข ทท https://www.invesco.com/us/financial-products/etfs/product-detail?productId=QQQ

K-USXNDQ-A(A)
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ขข อมมลอสทนๆ
นโยบสยกสรจส สยเงปนปน นผล

ไมนจาน ยเงมนปว นผล

ผมขดมแลผลประโยชนย

บมจ. ธนาคารกรถงเทพ

วนนทชทจดทะเบชยน
อสยรโครงกสร
จสสนวนเงปนทรนโครงกสร

29 มทนาคม 2556
ไมนกตาหนด
7,000 ลข านบาท

ขนสดกองทรน
3,105.87 ลข านบาท
มมลคส สหนส วยลงทรน (NAV)
27.3009 บาท/หนนวย
ซสทถอกช ววและขสยคส
นหนสเวลา
วยลงทร
นทตาการซล ตอขาย
8.30น น. - 15.30 น. ววทถนกววทตนาทตการซล
าการซลตอ ตอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30ทถกน.ววนทตาการซล ตอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
500 บาท
500 บาท
มม500
ลคนบาท
าขวนตต
ต ทาของการซล ตอครวงต แรก
500 บาท
500 บาท
มม500
ลคนาบาท
ขวนตต
ต ทาของการซล ตอครวงต ถวดไป
ทถกววนทตาการซล ตอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น. ววทถนกทตววานการขายคล
ทตาการซล ตอขาย
ทถกน.
ววนทตาการซล ตอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
น เวลา 8.30 น. - 15.30

มมลคนาขวนตต
ต ทาของการขายคลน
ยอดคงเหลลอขวนตต
ต ทา

500 บาท
50 บาท

ระยะเวลาการรวบเงมนคนาขายคลน

T+3 คลอ 3 ววนทตาการหลวงจากววนทตารายการขายคลน
(ประกาศNAV T+2 คลนเงมน T+3 เวลา 10.00 น.เปป นตข นไป)
คถณสามารถตรวจสอบมมลคนาทรวพยณสนม รายววนไดข ทท : www.kasikornasset.com

รสยชสทอผมขจนดกสรกองทรน
อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

K-USXNDQ-A(A)

คถณชถณหวรรณ ขวตตมนานนทณ (ผมขจดว การกองทถนทางเลลอก), เรมท มบรม หาร 22 สมงหาคม 2562

ยข อนหลวง 1 ปท เทนากวบ 50.97%
(กรณทกองทถนจวดตว ตงไมนถงซ 1 ปท จะแสดงคนาตวงแตน
ต จดว ตวงกองทถ
ต
น)
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ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรส อรน บซสอช คสน

K-USXNDQ-A(A)

ธนาคารกสมกรไทย จตากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทมสโกข จตากวด (มหาชน)
ธนาคารแลนดณ แอนดณ เฮข าสณ จตากวด (มหาชน)
ธนาคารออมสมน
ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จตากวด (มหาชน)
บรม ษวท เมลองไทยประกวนชทวมต จตากวด (มหาชน)
บรม ษวท หลวกทรวพยณนายหนข าซล ตอขายหนนวยลงทถน ฟมนโนมทนา จตากวด
บรม ษวท หลวกทรวพยณนายหนข าซล ตอขายหนนวยลงทถน โรโบเวลธณ จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยณ กรถงไทย ซทมมโกข จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยณ กรถงศรท จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ กสมกรไทย จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ เกทยรตมนาคมนภวทร จตากวด(มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ โกลเบลปก จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยณ ควนทรทท กรถรป จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ เคจทไอ (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ เคททบทเอสทท จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ ซทจทเอส-ซทไอเอปมบท (ประเทศไทย) จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยณ ดทบทเอส วมคเคอรณ ส (ประเทศไทย) จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยณ ทรท นทตท ต จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยณ ไทยพาณมชยณ จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยณ ธนชาต จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ โนมมระ พวฒนสมน จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ บววหลวง จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ ฟมนวนซนา จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยณ ฟมนวนเซทย ไซรวส จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ ฟมลลมป (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ เมยณแบงกณ กมมเอปง (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ เมอรณ ชนวท พารณ ทเนอรณ จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ ยมโอบท เคยณเฮทยน (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ แลนดณ แอนดณ เฮาสณ จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ หยวนตข า (ประเทศไทย) จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยณ อารณ เอชบท (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ เอเซทย พลวส จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยณ เออทซท จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ ไอ วท โกลบอล จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ ไอรนา จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณจดว การกองทถน เมอรณ ชนวท พารณ ทเนอรณ จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยณจดว การกองทถน เอเชทย เวลทณ จตากวด
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บรม ษวทหลวกทรวพยณนายหนข าซล ตอขายหนนวยลงทถน เวปลธณ เมจมก จตากวด
ตปดตส อสอบถสม / รน บหนนงสสอชชชช วน /
รข องเรชยน

บรม ษวทหลวกทรวพยณจดว การกองทถนกสมกรไทย จตากวด
ทททอยมน : 400/22 อาคารธนาคารกสมกรไทย ชวตน 6 และ 12 ถนนพหลโยธมน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรถงเทพฯ 10400
โทรศวพทณ : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธรรกรรมทชทอสจกส อใหข เกปด
ควสมขนดแยข งทสงผลประโยชนย

คถณสามารถตรวจสอบธถรกรรมทททอาจกนอใหข เกมดความขวดแยข งทางผลประโยชนณไดข ทท
www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมส ขสยหนส วยลงทรน

กองทถนสงวนสมทธมททจะไมนเสนอขายหนนวยลงทถนของกองทถนกวบหรล อเพลทอประโยชนณของประเทศ
สหรวฐอเมรม กา พลเมลองสหรวฐอเมรม กา หรล อผมขททมทถมทนฐานอยมใน นสหรวฐอเมรม กา หรล อบถคคลซซงท
โดยปกตมมทถมทนทททอยมใน นสหรวฐอเมรม กา รวมถซงกองทรวพยณสนม ของบถคคลดวงกลนาวและบรม ษวทหรล อ
หข างหถขนสนวนซซงท จวดใหข มทขซ ตนและดตาเนมนกมจกรรมในสหรวฐอเมรม กา

- การลงทถนในหนนวยลงทถนไมนใชนการฝากเงมน รวมทวงไมน
ต ไดข อยมภน ายใตข ความคถขมครองของสถาบวนคถขมครองเงมนฝาก จซงมทความเสททยงจากการลงทถน
ซซงท ผมขลงทถนอาจไมนไดข รวบเงมนลงทถนคลนเตปมจตานวน
- ไดข รวบอนถมตว มจดว ตวงต และอยมภน ายใตข การกตากวบดมแลของสตานวกงาน ก.ล.ต
- การพมจารณารนางหนวงสลอชท ตชวนในการเสนอขายหนนวยลงทถนของกองทถนรวมนท ตมมไดข เปป นการแสดงวนาสตานวกงาน ก.ล.ต. ไดข รวบรองถซง
ความถมกตข องของขข อมมลในหนวงสลอชท ตชวนของกองทถนรวม หรล อ ไดข ประกวนราคาหรล อผลตอบแทนของหนนวยลงทถนทททเสนอขายนวตน
ทวงนท
ต ต บรม ษวทจวดการกองทถนรวม ไดข สอบทานขข อมมลในหนวงสลอชท ตชวนสนวนสรถปขข อมมลสตาควญ ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564
แลข วดข วยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผมดชอบในการดตาเนมนการของกองทถนรวมและขอรวบรองวนาขข อมมลดวงกลนาวถมกตข อง ไมนเปป นเทปจ
และไมนทตาใหข ผข อม ลทนสตาควญผมด

K-USXNDQ-A(A)
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คสสอธปบสยเพปทมเตปม

- ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถซง การพมจารณาจากอวนดวบความนนาเชลทอถลอของตราสารทททลง
ทถน (credit rating) ซซงท เปป นขข อมมลบอกระดวบความสามารถในการชตาระหนท ต โดยพมจารณาจากผลการดตาเนมนงานทททผาน นมาและฐานะการเงมน
ของผมขออกตราสาร credit rating ของหถขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยนอ ดวงตนอไปนท ต
ระดนบ
กสรลงทรน

ระดวบททท
นนาลงทถน

ระดวบทททตตทากวนา
นนาลงทถน

TRIS

Fitch

Moody's

S&P

คสสอธปบสย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

AA

AA(tha)

Aa

AA

A

A(tha)

A

A

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ความเสททยงปานกลางทททจะไมนสามารถชตาระหนท ตไดข ตามกตาหนด

ตตทากวนา
BBB

ตตทากวนา
BBB(tha)

ตตทากวนา
Baa

ตตทากวนา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมนสามารถชตาระหนท ตไดข ตามกตาหนด

อวนดวบเครดมตสมงทททสดถ มทความเสททยงตตทาทททสดถ ทททจะไมนสามารถชตาระหนท ต
ไดข ตามกตาหนด
อวนดวบเครดมตรองลงมาและถลอวนามทความเสททยงตตทามากทททจะไมนสามารถ
ชตาระหนท ตไดข ตามกตาหนด
ความเสททยงตตทาทททจะไมนสามารถชตาระหนท ตไดข ตามกตาหนด

- ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของมมลคส สหนส วยลงทรน (Market Risk)
(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนช ช เกมดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท ตยซซงท ขซ ตนกวบปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกมจการลงทถน
ปว จจวยทางการเมลองทวงในและตน
ต
างประเทศ เปป นตข น โดยราคาตราสารหนท ตจะเปลททยนแปลงในทมศทางตรงขข ามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบท ตย เชนน หากอวตราดอกเบท ตยในตลาดเงมนมทแนวโนข มปรวบตววสมงขซ ตน อวตราดอกเบท ตยของตราสารหนท ตทททออกใหมนกปจะสมงขซ ตนดข วย ดวงนวตนราคา
ตราสารหนท ตทททออกมากนอนหนข าจะมทการซล ตอขายในระดวบราคาทททตตทาลง โดยกองทถนรวมทททมทอายถเฉลททยของทรวพยณสนม ทททลงทถน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชมญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวนากองทถนรวมทททมท portfolio duration ตตทากวนา
(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถซง ความเสททยงทททมลม คนาของหลวกทรวพยณททกองทถนรวมลงทถนจะเปลททยนแปลงเพมทมขซ ตนหรล อลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกมจการลงทถน ปว จจวยทางการเมลองทวงในและตน
ต
างประเทศ เปป นตข น ซซงท พมจารณาไดข จากคนา standard
deviation (SD) ของกองทถนรวม หากกองทถนรวมมทคาน SD สมง แสดงวนากองทถนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยณสงม
- ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (Currency Risk) หมายถซง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตนอมมลคนาของหนนวยลงทถน เชนน กองทถนรวมลงทถนดข วยสกถลเงมนดอลลารณ ในชนวงทททเงมนบาทอนอน แตนขายทตากตาไรในชนวงทททบาทแขปง กองทถนรวม
จะไดข เงมนบาทกลวบมานข อยลง ในทางกลวบกวนหากกองทถนรวมลงทถนในชนวงทททบาทแขปงและขายทตากตาไรในชนวงทททบาทอนอนกปอาจไดข ผลตอบ
แทนมากขซ ตนกวนาเดมมดข วยเชนนกวน ดวงนวตน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจซงเปป นเครลท องมลอสตาควญในการบรม หารความเสททยงดวง
กลนาว ซซงท ทตาไดข ดงว ตนอไปนท ต
- ปข องกนนควสมเสชทยงทนงช หมดหรสอเกสอบทนงช หมด : ผมขลงทถนไมนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปข องกนนควสมเสชทยงบสงสส วน โดยตข องระบถสดว สนวนการปของกวนความเสททยงไวข อยนางชวดเจน : ผมขลงทถนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปข องกนนควสมเสชทยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงทถนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนลทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขซ ตนอยมกน บว ดถลยพมนมจของผมขจดว การกองทถนรวมในการพมจารณาวนาจะปของกวนความเสททยงหรล อไมน
- ไมส ปของกนนควสมเสชทยงเลย : ผมขลงทถนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk) เกมดจากกองทถนลงทถน
ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกมดเหตถการณณททสงน ผลกระทบตนอการดตาเนมนงาน ฐานะทางการเงมน
หรล อความมวนท คงของผมขออกตราสารรายดวงกลนาว กองทถนอาจมทผลการดตาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวนากองทถนทททกระจายการลงทถนใน
หลายผมขออกตราสาร
(2) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (Sector Concentration Risk) เกมดจากกองทถน
ลงทถนในบางหมวดอถตสาหกรรมมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกมดเหตถการณณททสงน ผลกระทบตนออถตสาหกรรมนวตน กองทถนดวง
กลนาวอาจมทผลการดตาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวนากองทถนทททกระจายการลงทถนในหลายหมวดอถตสาหกรรม
(3) ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนนทง (Country Concentration Risk) เกมดจากกองทถนลงทถนใน
ประเทศใดประเทศหนซงท มากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกมดเหตถการณณททสงน ผลกระทบตนอประเทศดวงกลนาว เชนน การเมลอง
เศรษฐกมจ สวงคม เปป นตข น กองทถนดวงกลนาวอาจมทผลการดตาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวนา กองทถนทททกระจายการลงทถนในหลายประเทศ
- อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรม มาณการซล ตอขายทรวพยณสนม ของกองทถน
โดยคตานวณจากมมลคนาทททตตทากวนาระหวนางผลรวมของมมลคนาการซล ตอทรวพยณสนม กวบผลรวมของมมลคนาการขายทรวพยณสนม ทททกองทถนรวมลงทถนในรอบ
ระยะเวลาผนานมายข อนหลวง 1 ปท หารดข วยมมลคนาทรวพยณสนม สถทธมเฉลททยของกองทถนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error คลอ ความผวนผวนของสนวนตนางของผลตอบแทนเฉลททยของกองทถนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท ตววด ซซงท สะทข อนใหข เหปนถซง
ประสมทธมภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท ตววดของกองทถนรวมวนามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ตววดมากนข อยเพทยงใด เชนน หากกองทถนรวมมทคาน
TE ตตทา แสดงวนา อวตราผลตอบแทนของกองทถนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ตววดในอวตราทททตตทา ดวงนวตน กองทถนรวมนท ตจซงมทประสมทธมภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอขางอมง ในขณะทททกองทถนรวมทททมทคาน TE สมง แสดงวนาอวตราผลตอบแทนของกองทถนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท ตววด
ในอวตราทททสงม ดวงนวตน โอกาสทททผลตอบแทนการลงทถนจะเปป นไปตามผลตอบแทนของ benchmark กปจะลดนข อยลง เปป นตข น
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