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หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย
จํากัด (มหาชน)
การเขารวมการตอตานการทุจริต :
ไดรับการรับรอง CAC

กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น
Krung Thai Short Term Fund (KT-ST)
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและตางประเทศ

คุณกําลังจะลงทุนอะไร ?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน
คาธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่เสนอขายทั้งในและ/หรือตางประเทศ อาทิเชน ตราสารแหงหนี้ เงินฝาก และ/หรือ
ตราสารทางการเงินที่บริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวาเปนตราสารที่มีคุณภาพและใหผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงและ/
หรือกองทุนอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ทั้งนี้ กองทุนอาจ
พิจารณานําเงินไปลงทุนในตางประเทศไดไมเกินรอยละ 40 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
กองทุนมีนโยบายที่จะจัดการลงทุนเพื่อใหอายุดูเรชั่นเฉลี่ยของตราสารทั้งหมดของกองทุน (Portfolio Duration) ไมเกิน 1 ป
โดยประมาณ
ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตางประเทศ กองทุนจะเขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความ
เสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดที่มีอยู แตกองทุนจะไมลงทุนใน ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง
(Structured Note)
กองทุนมีกลยุทธการลงทุนมุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด (active management)

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
 ผูลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนทีส่ ูงกวาเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจตํา่ กวาหุนได
 ผูล งทุนที่ตองการสภาพคลองในการซื้อขายไถถอนหนวยลงทุนไดทุกวันทําการ โดยจะไดรับเงินคืนภายในวันที่ T+1

กองทุนรวมนี้ไมเหมาะกับใคร
- ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แนนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ
- ผูลงทุนที่ตองการลงทุนเฉพาะในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพดีสภาพคลองสูงและมีความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาตํ่า เนื่องจาก
กองทุนรวมนี้ไมถูกจํากัดโดยกฎเกณฑใหตองลงทุนในทรัพยสนิ ดังกลาวเชนเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน

ทําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
 อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
 อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
คําเตือนที่สําคัญ
• การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผูลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ
สั้น เมื่อเห็นวาการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงคการลงทุนของผูลงทุน และผูลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
จากการลงทุนได
• ในกรณีที่กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสัน้ ไมสามารถดํารงสินทรัพยสภาพคลองไดตามทีส่ ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด ผูลงทุนอาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดตามที่มีคาํ สั่งไว
• กองทุนรวมนี้ไมไดถูกจํากัดโดยกฎเกณฑใหตองลงทุนเฉพาะในตราสารที่มีความเสี่ยงตํ่าเชนเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน ดังนั้น
จึงมีความเสี่ยงสูงกวากองทุนรวมตลาดเงิน
• กองทุนรวมนี้อาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสภาพคลองตํ่า จึงอาจไมสามารถซื้อขายตราสารหนี้ไดในเวลาที่ตองการหรือในราคา
ที่เหมาะสม
• ในกรณีที่มีแนวโนมวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุนเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดบริษัทจัดการ
อาจใชดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคําสั่งซื้อขายหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลวหรือหยุดรับคําสั่งดังกลาวได

แผนภาพแสดงตําแหนงความเสี่ยงของกองทุนรวม

หมายเหตุ กองทุนมี net exposure ในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา เงินฝากหรือตราสารหนี้ทั่วไปในขณะใด ๆ ไม
นอยกวารอยละ 80 ของ NAV
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ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ของผูออกตราสาร
อันดับความนาเชื่อถือสวนใหญ
ของกองทุนรวมตาม National
credit rating scale

ตํ่า

สูง
GOV/AAA

AA,A

BBB

ตํ่ากวา BBB

unrated

หมายเหตุ : แรเงากรณีที่กองทุนลงทุนในอันดับความนาเชื่อถือ (credit rating) นั้นเกินกวา 20% ของ NAV

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย
ตํ่า

อายุเฉลี่ยของทรัพยสินที่
ลงทุน

สูง

ตํ่ากวา 3 เดือน 3 เดือนถึง 1 ป

ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน (SD)

1 ป ถึง 3 ป

3 ป ถึง 5 ป

มากกวา 5 ป

ตํ่า

สูง
< 5%

5-10%

10-15%

15-25%

> 25%

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
การปองกันความเสี่ยง fx

ตํ่า

สูง
ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด

บางสวน

ดุลยพินิจ

ไมปองกัน

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการปองกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด/เกือบทั้งหมด

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุน
High Issuer
Concentration Risk

High Sector
Concentration Risk
High Country
Concentration Risk

ตํ่า

สูง
< = 10%

10%-20%

20%-50%

50%-80%

>80%

ตํ่า

สูง
< 20%

< 20%

20%-50%

50%-80%

>80%

20-50%

50-80%

> 80%

ตํ่า

สูง

*คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.ktam.co.th
KT-ST
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สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน

หมายเหตุ : เปนขอมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
ทั้งนี้ คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ website www.ktam.co.th
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คาธรรมเนียม
* คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน *

หมายเหตุ
* เปนอัตราที่รวมภาษีมลู คาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน
** สามารถดูคาธรรมเนียมยอนหลัง 3 ป ในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q & A) ไดที่ www.ktam.co.th

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)
รายการ
คาธรรมเนียมการขาย
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืน
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยน
- กรณีเปนกองทุนตนทาง (switching out)
- กรณีเปนกองทุนปลายทาง (switching in)
คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน

สูงสุดไมเกิน
ไมมี
ไมมี

เก็บจริง
ไมมี
ไมมี

ไมมี
ไมมี
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

ไมมี
ไมมี
ตามที่นายทะเบียนกําหนด
ตามที่นายทะเบียนกําหนด

หมายเหตุ :
* เปนอัตราที่รวมภาษีมลู คาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน
** สามารถดูคาธรรมเนียมยอนหลัง 3 ป ในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q & A) ไดที่ www.ktam.co.th

KT-ST

6

ผลการดําเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *

กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในชวงเวลา 5 ป คือ -0.29%
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) คือ 0.19% ตอป
ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Short Term General Bond
* คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ https://www.aimc.or.th
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ขอมูลอื่น ๆ
นโยบายการจายเงินปนผล
ผูดูแลผลประโยชน

ไมจายเงินปนผล
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหนวยลงทุน

21 กันยายน 2554
ไมกําหนด
วันทําการซื้อ : ทุกวันทําการ ในระหวางเวลาเริ่มเปดทําการจนถึงเวลา 15.30 น.
มูลคาขั้นตํา่ ของการซื้อครั้งแรก : 10,000 บาท
มูลคาขั้นตํา่ ของการซื้อครั้งถัดไป : 10,000 บาท

รายชื่อผูจัดการกองทุน

วันทําการขายคืน : ทุกวันทําการ ในระหวางเวลาเริ่มเปดทําการ - 15.30 น.
- มูลคาขั้นตํา่ ของการสั่งขายคืน :
ไมกําหนด
- จํานวนหนวยลงทุนขัน้ ตํ่าของการสั่งขายคืน :
ไมกําหนด
- มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํา่ :
ไมกําหนด
- จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า :
ไมกําหนด
- ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน : ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันทําการรับซื้อคืน
หนวยลงทุนแตโดยทั่วไปจะไดรบั เงินภายใน T+1 วันทําการ
หลังจากวันทํารายการขายคืน
คุณสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวันไดที่: www.ktam.co.th
ชื่อ-นามสกุล
วันที่เริ่มบริหารกองทุนรวมนี้
คุณกุลณัฐฐา อภิปริกิตติ์ชัย

17 กุมภาพันธ 2557

อัตราสวนหมุนเวียนการ
ลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
ผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน

ในรอบระยะเวลาที่ผานมายอนหลัง 1 ป เทากับ 212.14%
(ปริมาณการซื้อขายทรัพยสินของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวม)
บริษัทจัดการอาจแตงตั้งผูส นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการ
แตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนในภายหลังได โดยผูสนใจลงทุนสามารถ
สอบถามรายชื่อผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ
ติดตอสอบถาม
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
รับหนังสือชี้ชวน
ที่อยู : เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ชั้น 32 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขต
รองเรียน
สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท : 0-2686-6100
website : www.ktam.co.th
email : callcenter@ktam.co.th
ธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความ คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนไดที่ website :
ขัดแยงทางผลประโยชน
www.ktam.co.th
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 การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจาก
การลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
 ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต
 การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน ก.ล.ต. ไดรับรองถึง
ความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขายนั้น
ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 แลวดวยความ
ระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง ไมเปนเท็จ และไมทําให
ผูอื่นสําคัญผิด
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คําอธิบายเพิ่มเติม
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความนาเชื่อถือของตราสารที่
ลงทุน (credit rating) ซึ่งเปนขอมูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานที่ผานมาและฐานะ
การเงินของผูออกตราสาร credit rating ของหุนกูระยะยาวมีความหมายโดยยอ ดังตอไปนี้
ระดับการลงทุน

TRIS

Fitch

Moody's

S&P

คําอธิบาย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

อันดับเครดิตสูงทีส่ ุด มีความเสีย่ งตํ่าที่สุดที่จะไม
สามารถชําระหนีไ้ ดตามกําหนด

AA

AA(tha)

Aa

AA

อันดับเครดิตรองลงมาและถือวา มีความเสี่ยงตํ่า
มากที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด

A

A(tha)

A

A

ความเสีย่ งตํ่าที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตาม
กําหนด

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ความเสีย่ งปานกลางที่จะไมสามารถชําระหนี้ได
ตามกําหนด

ตํ่ากวา
BBB

ตํ่ากวา
BBB(tha)

ตํ่ากวา
Baa

ตํ่ากวา
BBB

ความเสีย่ งสูง ที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตาม
กําหนด

ระดับที่นาลงทุน

ระดับที่ตาํ่ กวานา
ลงทุน

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย (Market Risk)
เกิดจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ่งขึ้นกับปจจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปจจัยทางการเมืองทั้งในและ
ตางประเทศ เปนตน โดยราคาตราสารหนีจ้ ะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงขามกับการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบี้ย เชน หากอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ออกใหมก็จะสูงขึ้นดวย ดังนั้นราคาตราสารหนี้ที่ออกมา
กอนหนาจะมีการซื้อขายในระดับราคาที่ตํ่าลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลีย่ ของทรัพยสินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาส
เผชิญกับการเปลีย่ นแปลงของราคามากกวากองทุนรวมที่มี portfolio duration ตํา่ กวา
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของหลักทรัพย (Liquidity Risk) คือ ความเสีย่ งที่เกิดจากการที่ตราสารหนี้หรือตลาดตราสาร
หนี้ที่กองทุนไปลงทุนไวขาดสภาพคลองในการซื้อขาย
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลีย่ นแปลง ของอัตราแลกเปลี่ยนมี
ผลกระทบตอมูลคาของหนวยลงทุน เชน กองทุนรวมลงทุนดวยสกุลเงินดอลลาร ในชวงที่เงินบาทออน แตขายทํากําไรในชวงที่บาท
แข็ง กองทุนรวมจะไดเงินบาทกลับมานอยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในชวงที่บาทแข็งและขายทํากําไรในชวงที่บาทออน
ก็อาจไดผลตอบแทนมากขึ้นกวาเดิมดวยเชนกัน ดังนั้น การปองกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการ
บริหารความเสี่ยงจากดังกลาว ซึ่งทําไดดังตอไปนี้
- ปองกันความเสี่ยงทั้งหมด/หรือเกือบทั้งหมด : ผูลงทุนไมมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
KT-ST

11

ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) หากมีเงินลงทุนในตางประเทศ คือ ความเสีย่ งที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภายในประเทศที่กองทุนเขาไปลงทุน เชน การเปลี่ยนแปลงผูบ ริหาร, การเปลีย่ นแปลงนโยบายทางดานเศรษฐกิจ หรือสาเหตุอื่นๆ จน
ทําใหไมสามารถชําระหนีไ้ ดตรงตามระยะเวลาที่กําหนด
ความเสี่ยงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)
เนื่องจากการลงทุนในตางประเทศ กองทุนจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ กฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุนซึ่ง
อาจแตกตางจากที่บังคับใชในประเทศไทย ซึ่งโดยหลักการปฏิบตั ิงาน บริษัทจัดการฯ จะมีการศึกษาถึงกฎหมาย ระเบียบ กระบวนการ
หรือขั้นตอนในการทําธุรกรรมเพื่อลงทุน ตลอดจนประเด็นความเสี่ยงตางๆ ที่เกี่ยวของกอนการลงทุน แตในภาวะการณลงทุนจริง
กองทุนอาจเผชิญกับเหตุการณอันไมสามารถคาดการณได หรือนอกเหนือความควบคุม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่กระทบตอ
การลงทุน อาทิเชน การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑหรือกฏระเบียบของประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุน การเปลีย่ นแปลงนโยบายของผู
ควบคุมกฎระเบียบของแตละประเทศ ซึ่งกระทบตอตนทุน คาใชจาย ภาระทางภาษี ทําใหไมไดรับผลตอบแทนตามที่คาดการณ หรือ
อาจมีการจํากัดการโอนเงินออกนอกประเทศ หรือจํากัดหรือหามแลกเปลี่ยนเงินตรา ทําใหไมสามารถนําเงินลงทุนกลับเขาประเทศหรือ
แปลงกลับเปนสกุลเงินบาทได เปนตน ในกรณีดังกลาวอาจสงผลกระทบในเชิงลบตอมูลคาเงินลงทุน รวมถึงกระทบตอสภาพคลองของ
กองทุน
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในผู
ออกตราสารรายใด ๆ มากกวา 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือ
ความมั่นคงของผูออกตราสารรายดังกลาว กองทุนอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผูออก
ตราสาร
(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึง่ หากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรมนั้น กองทุน
ดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศ
ใดประเทศหนึ่งมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอประเทศดังกลาว เชน การเมือง เศรษฐกิจ
สังคม เปนตน กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
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