กองทุธเบิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลนอลอิธคัม (KF-CINCOME)
ลงทุธใธกองทุธรวมต่างบระเทศ
JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund
จุดเด่ธของกองทุธ

การกระจายการลงทุธที่หลากหลาย ทั่วโลก
การกระจายการลงทุธตามบระเภทสิธทรัพย์:

กระจายการลงทุธใธหลากหลายสิธทรัพย์ ทั่วโลก

หุ้ธ, ตราสารหธี้ภาครัฐ - เอกชธ, REITs, ตราสารที่มี

การจัดสรรสัดส่วธการลงทุธอย่างยืดหยุ่ธ ให้เหมาะกัน

สิธทรัพย์ค้าบระกัธ, ตราสารกึ่งหธี้กึ่งทุธ ฯลฯ

ภาวะตลาด โดยทีมปู้จัดการกองทุธระดันโลก

การกระจายการลงทุธตามภูมิภาค:

มุ่งเธ้ธกระแสเงิธสดรันเบ็ธตัวขันเคลื่อธปลตอนแทธหลัก

มีการลงทุธทั่วโลก ทั้งสหรัฐฯ, ยุโรบ, บระเทศกาลังพัฒธา

เพื่อโอกาสสร้างปลตอนแทธรวมทีธ
่ ่าดึงดูดใธระยะยาว

พอร์ตการลงทุธใธบัจจุนัธของกองทุธหลัก

กองทุธธี้เหมาะกันใคร?
ปู้ที่ต้องการพอร์ตการลงทุธหลัก ที่มีการกระจายการลงทุธ
ที่เหมาะสม ไม่ต้องจันจังหวะซือ
้ ขายน่อยๆ
ปู้ที่มองหาโอกาสใธการสร้างปลตอนแทธจากการลงทุธที่
ให้ปลตอนแทธสูงกว่าเงิธเฟ้อ
ปู้ที่ต้องการให้ปู้จัดการกองทุธมืออาชีพช่วยดูแล ด้าธการ
จัดสรรสัดส่วธการลงทุธ

ทาไม KF-CINCOME จึงธ่าสธใจใธภาวะตลาดบัจจุนัธ?
อั ต ราดอกเนี ้ ย ที ่ ต ่ า กว่ า อดี ต และมี แ ธวโธ้ ม ต ่ า ต่ อ เธื ่ อ ง
จาเบ็ธสาหรันการหาแหล่งสร้างปลตอนแทธส่วธเพิ่ม
คว ามปั ธป วธที ่ เพ ิ ่ มส ู ง ขึ ้ ธ การกระ จ าย การล งทุ ธใ ธ
หลากหลายสิธทรัพย์สามารถช่วยสร้างสมดุล
บัจจัยต่างๆที่เบลี่ยธแบลงอย่างรวดเร็ว ข้อมูลใธเชิงลึก ของ
ปู้จัดการกองทุธ ช่วยจัดสรรธ้าหธักการลงทุธที่เหมาะสม

ข้อมูลกองทุธ KF-CINCOME
Key Fact

KF-CINCOME
ลงทุธใธกองทุธ JPMorgan Investment Funds -

ธโยนายการลงทุธ

Global Income Fund (Class A (acc) – USD
(Hedged)) โดยเฉลี่ยใธรอนบีนัฌชีไม่ธ้อยกว่า 80%

แหล่งข้อมูล : J.P. Morgan Asset Management ณ 30 มิ.ย. 63

ให้ค วามระมั ดระวังกันการจั ดสรรการลงทุธใธหุ้ ธ จากภาวะ
ตลาดบัจจุนัธที่มีความปัธปวธสูงขึ้ธ
มุมมองเชิงนวกต่อตราสารหธี้ High yield เธื่องจากส่วธต่าง
ปลตอนแทธที่ธ่าดึงดูด เมื่อเทียนกันความเสี่ยง
ตราสารหธี้ที่มีสิธทรัพย์ค้าบระกัธ ช่วยกระจายความเสี่ยง
เพิ่มสภาพคล่อง ป่าธการลงทุธใธตราสารหธี้ระยะสั้ธและตรา
สารที่มีสิธทรัพย์ค้าบระกัธโดยรัฐ

ปลการดาเธิธงาธกองทุธ KF-CINCOME
% ตามช่วงเวลา
กองทุธ

% ต่อบี

3
เดือธ

6
เดือธ

YTD

1 บี

3 บี

ตั้งแต่
จัดตั้ง
กองทุธ

KF-CINCOME

7.45

-7.93

-7.93

-4.97

-0.62

+0.43

ดัชธีชี้วัด

5.77

0.15

0.15

3.69

2.17

3.47

ของ NAV
ระยะเวลาการรันเงิธค่า

4 วัธทาการธันถัดจากวัธทารายการโดยไม่ธันรวม

ขายคืธ

วัธหยุดต่างบระเทศ (T+4)

ความเสี่ยงกองทุธ

ระดัน 5

ความปัธปวธของ
ปลการดาเธิธงาธ

9.88

13.87

13.87

9.96

6.65

6.40

บ้องกัธความเสี่ยงตามดุลยพิธิจของปู้จัดการกองทุธ

ความปัธปวธของ
ดัชธีชี้วัด

14.01

17.75

17.75

13.03

8.77

7.93

การบ้องกัธความเสี่ยง

(โดยบกติจะบ้องกัธความเสี่ยงจากอัตราแลกเบลี่ยธ

อัตราแลกเบลี่ยธ

เฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงิธลงทุธใธ
ต่างบระเทศ)

การรันซื้อคืธแนน

ไม่มีธโยนายการรันซื้อคืธหธ่วยลงทุธ

อัตโธมัติ

แนนอัตโธมัติ

แหล่งข้อมูล: นลจ. กรุงศรี ณ 30 มิ.ย. 63  เอกสารวัดปลการดาเธิธงาธของกองทุธ
รวมฉนั นธี ้ จั ดท าขึ ้ ธตามมาตรฐาธการวั ดปลการด าเธิ ธงาธของกองทุ ธรวมของ
สมาคมนริษัทจัดการลงทุธ  ดัชธีชี้วัด คือ 40% Bloomberg Barclays US High
Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI
World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Barclays
Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD  จัดตั้งกองทุธ วัธที่
5 พ.ย. 2558

สามารถดาวธ์โหลดหธังสือชี้ชวธส่วธสรุบข้อมูลสาคัฌได้ที่ QR Code
คาเตือธ: ปู้ลงทุธควรทาความเข้าใจลักษณะสิธค้า เงื่อธไขปลตอนแทธ ความเสี่ยง ก่อธตัดสิธใจลงทุธ ทั้งธี้ ปลการ
ดาเธิธงาธใธอดีตของกองทุธรวม มิได้เบ็ธสิ่งยืธยัธถึงปลการด าเธิธงาธใธอธาคต  เอกสารฉนันธี้จัดทาขึ้ธจาก
เอกสารของกองทุธหลัก ณ 30 มิถุธายธ 63 แต่นริษัทฯ มิอาจรันรองความถูกต้อง ความธ่าเชื่อถือ และความสมนูรณ์
ของข้อมูลทั้งหมด โดยนริษัทฯขอสงวธสิทถิ์เบลี่ยธแบลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จ าเบ็ธต้องแจ้งให้ทรานล่วงหธ้า  กองทุธ
อาจลงทุธใธตราสารหธี้ที่มีอัธดันความธ่าเชื่อถือต ่ากว่าอัธดันที่สามารถลงทุธได้ (non-investment grade) หรือไม่มี
การจัดอัธดันความธ่าเชื่อถือ (unrated bond) ปู้ลงทุธอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้ธจากการไม่ได้รันชาระคืธเงิธต้ธและดอกเนี้ย
 กองทุ ธ บ้ อ งกั ธ ความเสี ่ ย งด้ า ธอั ต ราแลกเบลี ่ ย ธตามดุ ล ยพิ ธ ิ จ ของปู ้ จ ั ด การกองทุ ธ จึ ง มี ค วามเสี ่ ย งจากอั ต รา
แลกเบลี่ยธ ซึ่งอาจทาให้ปู้ลงทุธขาดทุธหรือได้รันกาไรจากอัตราแลกเบลี่ยธ/หรือได้รันเงิธคืธต่ากว่าเงิธลงทุธเริ่มแรกได้

สอนถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรันหธังสือชี้ชวธได้ที่ นริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุธกรุงศรีจากัด
โทร 0 2657 5757 ถธาคารกรุงศรีอยุถยา จากัด (มหาชธ) /ปู้สธันสธุธการขายและรันซื้อคืธหธ่วยลงทุธ

