กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์ - สะสมมูลค่า (KFAINCOM-A)
ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Schroder Asian Income Fund
เปิดขุมทรัพย์การลงทุนในเอเชีย กับกองทุน KFAINCOM-A
คว้าทุกโอกาสการลงทุนในภูมิภาค “เอเชีย” จากการกระจายการ
ลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ทั่วเอเชีย
การจัด สรรการลงทุ น อย่ า งยื ด หยุ่ น ให้ เ หมาะสมกั บ ภาวะตลาดและ
สภาพเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลา
ลงทุนในกองทุนหลัก Schroder Asian Income Fund ซึ่งมีเป้าหมาย
ในการสร้ า งกระแสเงิ น สดรั บ ที ่ ส ม ่ า เสมอ และผลตอบแทน รวมที่
KFAINCOM-A

น่าดึงดูดให้กับผู้ลงทุน

KFAINCOM-A : สาหรับนักลงทุนที่ต้องการสะสมความเติบโตของผลตอบแทนไว้ในกองทุน

1 คว้าทุกโอกาสการลงทุน จากการเติบโตของเอเชีย
ผ่านการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็น หุ้น ตราสารหนี้
อสังหาฯ ทั่วภูมิภาคเอเชีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแส เงินสด
รับที่สม่าเสมอ และผลตอบแทนรวมที่น่าดึงดูดให้กับผู้ลงทุน
Current
portfolio yield
4.5%

Asian Bonds
4.3% yield p.a.

Asian Equities
5.0% yield p.a.

แหล่งข้อมูล : Schroder ณ 31 ต.ค. 2562

2 การจัดสรรพอร์ตการลงทุนที่ยืดหยุ่น เหมาะกับภาวะตลาด

3

ประวัติผลตอบแทนที่โดดเด่นในระยะยาว

YTD

3M

6M

1Y

ตั้งแต่
จัดตั้ง

KFAINCOM-A

10.17

0.15

2.25

10.58

2.51

ดัชนีชี้วัด

8.51

-1.28

-0.58

9.29

0.77

ผลตอบแทน (%)

แหล่งข้อมูล : บลจ. กรุงศรี ณ 29 พ.ย.62 ๏ กองทุน KFAINCOM-A
จดทะเบียนวันที่ 2 ก.พ. 61 ๏ เอกสารวัดผลการดาเนินงานของกองทุน
รวมฉบั บ นี ้ จั ด ท าขึ ้ น ตามมาตรฐานการวั ด ผลการด าเนิ น งานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ๏ ผลการดาเนินงานตั้งแต่
จัดตั้งกองทุนเป็นผลการดาเนินงานต่อปี ๏ ดัชนีชี้วัด คือ MSCI AC
Asia Pacific ex Japan Net สัดส่วน 50% และ ดัชนี JP Morgan Asia
Credit Index (SGD Hedged) สัดส่วน 50%
Key Fact

แนวทางการลงทุนที่ไม่ยึดติดกับดัชนีชี้วัด มุ่งเน้นการจัดสรรพอร์ต
การลงทุนให้เหมาะสมกับภาวะตลาดในแต่ละช่วงเวลา
สินทรัพย์

กรอบการลงทุน

หุ้นเอเชีย

30%-70%

ตราสารหนี้เอเชีย

30%-70%

สินทรัพย์อื่นๆ (เช่น REITs, สินทรัพย์นอกเอเชีย)

0%-20%

เงินสด

0%-30%

KFAINCOM-A

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในกองทุน Schroder Asian Income Fund (Class
SGD X Dis) โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชี
ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 5

การป้องกันความ
เสี่ยงอัตรา
แลกเปลี่ยน

ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศเต็มจานวน

การรับซื้อคืนแบบ

ไม่มีนโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

แบบอัตโนมัติ

สามารถดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญได้ที่ QR Code
ค ำเตื อ น: ผู ้ ล งทุ น ควรท ำควำมเข้ ำ ใจลั ก ษณะสิ น ค้ ำ เงื ่ อ นไขผลตอบแทน ควำมเสี ่ ย ง ก่ อ นตั ด สิ น ใจลงทุ น ทั ้ ง นี้
ผลกำรดำเนินงำนในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต  เอกสารฉบับนี้จัดทาขึ้น จาก
เอกสารของกองทุนหลัก ณ 30 มิ. ย. 62 แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูล
ทั้งหมด โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  กองทุนอาจลงทุนในตรา
สารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต ่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) หรือไม่มีการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ (unrated bond) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้รับชาระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย  กองทุนป้องกันความ
เสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจานวน แต่อาจมีต้นทุนสาหรับการทาธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทาให้ผลตอบแทน
ของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่ เพิ่มขึ้น เอกสารวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ จัดท าขึ้นตาม
มาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชีช
้ วนได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จด
ั การกองทุนกรุงศรีจากัด
โทร 0 2657 5757 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) /ผู้สนับสนุนการขายและรับซือ
้ คืนหน่วยลงทุน

