กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFACHINA-A)
ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity Fund

เข้าถึงโอกาสการเติบโตที่แข็งแกร่งของเศรษฐกิจจีนยุคใหม่

KFACHINA-A

ตลาดหุ้น A-Shares คือโอกาสเข้าถึงการลงทุนในเศรษฐกิจยุคใหม่ของ
จีน การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง และความก้าวหน้าทางนวัตกรรม ทา
ให้อุตสาหกรรมที่เป็น New Economy มีการเติบโต ที่โดดเด่นและน่า
ดึงดูด
ศักยภาพการสร้างผลตอบแทนระยะยาวที่แข็งแกร่งด้วยปัจจัยพื้นฐานที่
ปรับตัวดีขึ้น และการสนับสนุนจากภาครัฐ รวมถึงระดับราคาที่ยังคงไม่
แพงเมื่อเทียบกับตลาดอื่นๆ
ลงทุ นในกองทุนหลัก UBS (Lux) Investment SICAV - China A
Opportunity Fund (กองทุนหลัก) กองทุน 5 ดาวจาก Morningstar ที่มี
แนวทางการลงทุนแบบเชิงรุก

แหล่งข้อมูล : Morningstar rating จาก Morningstar ณ 31 ต.ค. 63 โดยการจัดอันดับดังกล่าว ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนแต่อย่างใด

KFACHINA-A : เหมาะกับผู้ลงทุนที่ตอ
้ งการสร้างผลตอบแทนที่ดจ
ี ากการลงทุนในหุ้นจีน

พอร์ทเน้นลงทุนในหุน
้ จีน A Share
ที่ผู้จัดการกองทุนมีความเชือ
่ มัน
่ สูง

ความน่าสนใจของหุน
้ A-Share
“เศรษฐกิจยุคใหม่” มีศักยภาพในการเติบโตสูงกว่าตลาดจีนโดยรวม
อุต สาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอุปโภคบริโ ภค, การให้บริการ, การแพทย์
และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นเศรษฐกิจยุคใหม่ของจีน มีระดับการเติบโตที่ส ูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของตลาดโดยรวม
A-Shares คือโอกาสเข้าถึงการลงทุนใน ”เศรษฐกิจยุคใหม่” ของจีน
การเปลี ่ยนแปลงเชิงโครงสร้า ง และความก้า วหน้ าทางนวัต กรรม ท าให้
อุตสาหกรรมที่เป็น New Economy ซึ่งเกี่ยวข้องกับการอุปโภคบริโภคและ
ภาคบริการมีทิศทางการเติบโตที่โดดเด่นและน่าดึงดูด
นักลงทุนต่างชาติเริ่มสนใจการลงทุนในหุ้นจีน A Shares มากขึ้น
การเพิ่มสัดส่วนของ MSCI จะดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนมาก
ขึ้น โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากทั้งการเข้าถึงตลาดที่สะดวกขึ้น และโอกาส
การกระจายการลงทุนที่หลากหลาย
ระดับราคาที่สมเหตุสมผล เมื่อเทียบกับศักยภาพในการเติบโต
แม้ในช่วงที่ผ่านมาจะเริ่มเห็นการปรับเพิ่มขึ้นของระดับราคาในหุ้นจีน
A-Shares แต่นับว่ายังอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผล และยังคงมีศักยภาพใน
การเติบโตจากปัจจัยพื้นฐานที่ดี

ประวัตผ
ิ ลตอบแทนที่โดดเด่นในระยะยาว
(%)
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(p.a)

ตั้งแต่
จัดตั้ง

KFACHINAA

15.82%

28.44%

31.96%

31.96%

13.37%

ดัชนีชี้วัด

9.45%

27.78%

38.43%

38.43%

6.52%

แหล่ ง ข้ อ มู ล : บลจ. กรุ ง ศรี ณ 30 ธ.ค. 63 ๏ กองทุ น KFACHINA-A
จดทะเบียนวันที่ 7 มี.ค. 61 ๏ เอกสารวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวม
ฉบับนี้ จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ๏ ผลการดาเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
เป็นผลการดาเนินงานต่อปี ๏ ดัชนีชี้วัด คือ ดัชนี MSCI China A Onshore
ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงิน
บาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
Key Fact

นโยบายการลงทุน

KFACHINA-A
ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ UBS (Lux)
Investment SICAV - China A Opportunity
(USD) (Class P – acc) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยใน
รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ของ NAV

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6

การป้องกันความ
เสี่ยงอัตรา
แลกเปลี่ยน

ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการ
กองทุน ทั้งนี้ โดยปกติกองทุนจะป้องกันความเสีย
่ ง
จากอัตราแลกเปลี่ยนเฉลีย
่ ไม่ตา
่ กว่าร้อยละ 90
ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

สามารถดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญได้ที่ QR Code

คาเตือน:ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ผลการดาเนินงาน
ในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต  เอกสารฉบับนี้จัดทาขึ้นจากเอกสารของกองทุนหลัก
ณ 31 ต.ค 63 แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์
เปลี่ยนแปลงข้อมูล ทั้งหมดโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กองทุนไทยและ/หรือกองทุนหลัก อาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง
สัญญาซื้ อขายล่ว งหน้ าเพื ่อเพิ่ม ประสิทธิ ภาพการบริหาร การลงทุน ท าให้กองทุ นไทยและ /หรื อกองทุนหลัก อาจมีค วามเสี่ย ง
มากกว่ากองทุนรวมทั่วไป จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนควร
ลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจใน ความเสี่ยงของสัญญาฯ โดยค านึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และ
ฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทาให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกาไรจากอัตราแลกเปลีย
่ น/หรือได้รับเงินคืนตา
่ กว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้"

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรีจากัด
โทร 0 2657 5757 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) /ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

