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ตลาดหุ ้นโลกปรับตัวลดลงในเดือนกันยายน ดัชนี 

MSCI World ปรับตัวลดลงร้อยละ -9.30 ในรูปสกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐ

ผลการด าเนินงานกองทุนหลัก
ในเดือนกันยายน กองทุนหลักปรับตัวลดลงร้อยละ -9.13 

ในขณะท่ีดัชนีอ้างอิงปรับตัวลดลงร้อยละ -9.30

ปัจจัยต่อผลการด าเนินงาน
การจัดสรรสัดส่วนการลงทุนรายหมวดธุรกจิเป็นปัจจัยบวก 

ทว่าการคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนเป็นปัจจัยลบ

มุมมองการลงทุน
ผู้จัดการกองทุนให้ความส าคัญกับอ านาจในการก าหนดราคา และการเกิดซ ้าของรายได้ของ

บริษัทที่ลงทุน ซึ่งจะช่วยให้อัตราก าไรและรายได้มีความเข้มแข็งในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจปรับตัว

ลดลงและเป็นปัจจัยสนับสนุนผลก าไรสุทธิในช่วงท่ีปัจจัยลบต่างๆก าลังกดดันตลาด

กันยายน 2565

ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต



ตลาดหุ้นโลกปรับตัวลดลงในเดือนกันยายน ดัชนี MSCI World ปรับตัวลดลงร้อยละ -9.3 ในรูป         

สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

หมวดธุรกิจทุกหมวดปรับตัวลดลง โดยมี 5 ใน 11 หมวดธุรกิจที่ปรับตัวลดลงในระดับตัวเลข 2 หลัก

หมวดการแพทย์ปรับตัวลดลงร้อยละ -4 เป็นการปรับตัวกลับทิศจากเดือนก่อน ทว่ายังคงปรับตัว

เข้มแข็งที่สุด ในขณะที่หมวดอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวลดลงร้อยละ -13 เป็นการปรับตัวลดลงมากที่สุด

ในรอบเดือน หมวดธุรกิจอื่นที่มีการปรับตัวลดลงใกล้เคียงกันกับดัชนีในระดับไม่เกินร้อยละ 3% ได้แก่ 

หมวดสินค้าปลีกฟุ่มเฟือย หมวดการเงิน และหมวดวัตถุดิบ ที่ปรับตัวลดลงประมาณร้อยละ -8 ซึ่ง

เหนือกว่าดัชนีเล็กน้อย ในขณะที่หมวดสาธารณูปโภค หมวดบริการสื่อสาร และหมวดเทคโนโลยี

สารสนเทศ ปรับตัวลดลงประมาณร้อยละ -12 ซึ่งเป็นระดับที่อ่อนแอกว่าดัชนี 

เมื่อพิจารณารายภูมิภาค ตลาดหุ้นของภูมิภาคหลักปรับตัวลดลงทั้งหมด ในขณะที่ตลาดหุ้นสิงคโปร์

ปรับตัวลดลงร้อยละ -5 ในรูปสกุลเงินดอลลาร์ นับเป็นการปรับตัวเข้มแข็งที่สุด และตลาดหุ้นสหรัฐฯ 

ปรับตัวลดลงร้อยละ -9 ซึ่งใกล้เคียงกับดัชนี MSCI World

ในเดือนกันยายน ผลการด าเนินงานของกองทุนหลักปรับตัวลดลงร้อยละ -9.13 (สุทธิหลังหัก

ค่าธรรมเนียม) ในขณะที่ดัชนีอ้างอิงปรับตัวลดลงร้อยละ -9.30

ในรอบไตรมาส 3/65 ผลการด าเนินงานของกองทุนปรับตัวลดลงร้อยละ -6.41 คิดเป็นการปรับตัว

อ่อนแอกว่าดัชนีอ้างอิงที ่ปรับตัวลดลงร้อยละ  -6.19  อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณานับจากต้นปี               

ถึงปัจจุบัน ผลการด าเนินงานของกองทุนปรับตัวลดลงร้อยละ -24.30 คิดเป็นการปรับตัวเข้มแข็ง

กว่าดัชนีอ้างอิงที่ปรับตัวลดลงร้อยละ -25.42

การจัดสรรสัดส่วนการลงทุนรายหมวดธุรกิจเป็นปัจจัยบวกต่อผลการด าเนินงานของกองทุน 

ในขณะที่การคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนเป็นปัจจัยลบ 

สัดส่วนการลงทุนมากกว่าตลาดโดยรวมในหมวดเชิงรับ เช่น หมวดการแพทย์และหมวดสินค้าปลีกที่

จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตเป็นปัจจัยบวกต่อผลการด าเนินงานของกองทุน ซ่ึงสามารถชดเชยปัจจัยลบ

จากสัดส่วนการลงทุนมากกว่าตลาดโดยรวมในหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต



เมื่อพิจารณาจากการคัดเลือกหลักทรัพย์ ปัจจัยลบมาจากการคัดเลือกหลักทรัพย์ในหมวดการแพทย์

ท ี ่ปร ับตัวอ ่อนแอ ซ ึ ่งส ่วนหนึ ่งมาจากการมีส ัดส่วนการลงทุนมากกว่าตลาดโดยรวมใน                       

กลุ ่มชีววิทยาศาสตร์และเครื ่องมือทางการแพทย์ ในขณะที ่การคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนใน                   

กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ และกลุ่มเภสัชภัณฑ์ปรับตัวแข็งแกร่งกว่าตลาดโดยรวมในรอบเดือน 

การคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนในหมวดสินค้าปลีกที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตเป็นปัจจัยลบหลักต่อ     

ผลการด าเนินงานของกองทนุ ในขณะที่การคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนในหมวด IT เป็นปัจจัยบวก ทว่า

ไม่เพียงพอที่จะชดเชยปัจจัยลบที่เกิดขึ้น

เมื่อพิจารณาหลักทรัพย์ในรอบไตรมาส หลักทรัพย์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยบวกมากที่สุดต่อ       

ผลการด าเนินงานของกองทนุในรอบไตรมาสได้แก่ ADP (ร้อยละ 0.15), Danaher (ร้อยละ 0.06)  และ 

Pernod Ricard (ร้อยละ 0.02) ในขณะที่ หลักทรัพย์ที ่ปรับตัวลดลงเป็นปัจจัยลบมากที่สุดต่อ            

ผลการด าเนินงานของกองทุนในรูป absolute ได้แก่ PMI (ร้อยละ -1.15) Microsoft (ร้อยละ -0.79) 

และ Reckitt Benckiser (ร้อยละ -0.66) 

ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต

ในรอบ 9 เดือนแรกของปี 2565 ดัชนี MSCI World ปรับตัวลดลงมากกว่าร้อยละ -25 โดยมีแรงกดดัน

เพิ่มเติมจากเหตุการณ์ที ่รัสเซียผนวกเอาดินแดน 4 จังหวัดของยูเครน, วิกฤตค่าเงินและตลาด                 

ตราสารหนี้ของ UK ที่ปรับตัวลดลงในปีนี้ อย่างไรก็ตาม จุดที่น่าสังเกตคือการปรับตัวลดลงของ

ตลาดมาจากการปรับลดอัตราส่วนราคามากกว่าการปรับตัวลดลงของผลก าไรสุทธิในอนาคต ซึ่ง    

ที่จริงแล้ว ผลก าไรสุทธิมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ในปีนี้ โดยมีแรงสนับสนุนมาจากการปรับตัว

เพิ่มขึ้นของหมวดพลังงาน อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสที่ผ่านมา ก าไรสุทธิของตลาดโดยรวมในรูป            

สกุลเงินดอลลาร์ปรับตัวลดลงเล็กน้อย เนื่องจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งส่งผลกระทบ

ต่อก าไรสุทธิที ่วัดจากฐานของสกุลเงินที่มีความอ่อนแอกว่า อย่างไรก็ตามอัตราก าไรยังคงอยู่

ใกล้เคียงกับระดับสูงที่สุดตามสถิติเช่นเดียวกับปีก่อน

ตัวเลขผลก าไรสุทธิของตลาดแสดงให้เห็นว่าโอกาสการเกิดเศรษฐกิจชะลอตัวและการเกิดภาวะ

เศรษฐกิจถดถอยนั้นไม่น่าเกิดขึ้น โดยสะท้อนจากตัวเลขคาดการณ์ผลก าไรสุทธิที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น

มากกว่าร้อยละ 5 ในปีหน้า แม้ว่าจะมีแรงต้านจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ นอกจากนี้ คาดว่า

ผลก าไรสุทธิของหมวดอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวตามรอบวัฏจักรจะปรับตัวเข้มแข็งกว่าตลาด

โดยรวในปีหน้าในระดับประมาณร้อยละ 8 และคาดการณ์ว่าการเติบโตของหมวดสินค้าฟุ่มเฟือยจะอยู่ใน

ระดับตัวเลข 2 หลัก

การปรับตัวลดลงของอัตราส่วนราคาแสดงให้เห็นถึงมุมมองเชิงระมัดระวังต่อผลประกอบการใน

อนาคตมากกว่าก าไรสุทธิคาดการณ์ที่เกิดขึ้น โดยอัตราส่วนราคาส าหรับมุมมองในอนาคตของดัชนี 

MSCI World ปรับตัวลงจาก 19 เท่าในช่วงตน้ปีสู่ระดับต ่ากว่า 14 เท่าในช่วงส้ินเดือนกนัยายน ซึ่งระดับ

ของอัตราส่วนราคานีต้ ่ากว่าคา่เฉล่ียของปี 2546 –2562 เพียงร้อยละ 3 ท าให้อัตราส่วนราคาในระดับ 

20 เท่าที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2563 – 2564 เป็นระดับที่ดูสูงกว่าปกติ 



หมวดธุรกิจเชิงรับ เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค , Healthcare และ Utilities ปรับตัวเข้มแข็งกว่าตลาด

โดยรวม ในขณะที่หมวดธุรกิจที่ปรับตัวลดลงมากที่สุดเป็นกลุ่มที่มีระดับราคาซื้อขายแพงที่สุดในช่วง

ต้นปีแทนที่จะเป็นกลุ่มที่ปรับตัวตามรอบวัฎจักรมากที่สุด ซึ่งได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยี, บริการการสื่อสาร 

และสินค้าฟุ่มเฟือย ที่ราคาปรับตัวลดลงจากการปรับลดมุมมองการเติบโต

ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ พอร์ตการลงทุนมิได้ช่วยป้องกันความเสี่ยงขาลงได้เทียบเท่าค่าสถิติในอดีต 

โดยกองทุนมีการปรับตัวลดลงใกล้เคียงกับตลาดโดยรวม ทว่าการปรับตัวลดลงของอัตราส่วน  

ราคามีระดับรุนแรงน้อยกว่าตลาดโดยรวมเล็กน้อย โดยอัตราส่วนก าไรสุทธิในอนาคตของพอร์ต        

การลงทุนปรับตัวลดลงร้อยละ -26 เทียบกับตลาดโดยรวมที่ร้อยละ -29

การเน้นลงทุนในหมวดธุรกิจเชิงรับช่วยบรรเทาผลกระทบจากการปรับตัวลดลงของอัตราส่วนราคา 

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยบวกถูกชดเชยด้วยปัจจัยลบจากพอร์ตการลงทุนในส่วนที ่เกี ่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมที่มีราคาแพง เช่น กลุ่มซอฟต์แวร์และการให้บริการในหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

กลุ่มชีววิทยาศาสตร์และเครื่องมือในหมวดการแพทย์

มุมมองผลก าไรสุทธิคาดการณ์ค่อนข้างคงที่ในปีนี้ เนื่องจากการเติบโตแบบทบต้นอย่างมีเสถียรภาพ

ถูกชดเชยด้วยการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ โดยตัวเลขผลก าไรสุทธินี้มีระดับต ่ากว่าตลาดเล็กน้อย ซึ่ง

อธิบายได้จาก 2 มุมมอง คือ มุมมองโดยกลไลปกติที่เกิดจากการที่กองทุนไม่มีสัดส่วนลงทุนใน           

หมวดพลังงาน ซึ่งเป็นปัจจัยขับเคล่ือนหลักส าหรับการปรับตัวเพิ่มขึ้นของผลก าไรสุทธิตลาดโดยรวม 

ในขณะที่มุมมองจากปัจจัยพื้นฐาน เกิดจากการที่ “พลังพิเศษ” 2 ประการของพอร์ต คือ อ านาจใน         

การก าหนดราคา และการเกิดขึ้นซ า้ของรายได้ ยังไม่แข็งแกร่งเพยีงพอในโลกแห่งอตัราเงินเฟ้อ, อุปสงค์

ส่วนเกิน และการเกิดขึ้นซ ้าของรายได้ที่อยู่ในระดับจ ากัดในปัจจุบัน

ผู้จัดการกองทุนให้คุณค่ากับอ านาจในการก าหนดราคาและการเกิดซ ้าของรายได้ที่ได้รับแรงสนับสนุน

จากการมีแบรนด์ที ่แข็งแกร่ง โดยการผสมผสานปัจจัยทั้งสองนี้จะท าให้อัตราก าไรและรายได้มี           

ความเข้มแข็งในช่วงเวลาที ่ เศรษฐกิจปรับตัวลดลงและเป็นปัจจัยสนับสนุนต่อผลก าไรสุทธิ 

อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน อ านาจในการก าหนดราคาได้เกิดขึ้นทั่วทุกแห่งเนื่องจากการขาดแคลน

อุปทาน ส่งผลให้เกิดการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ รวมทั้งการปรับลดขนาดสินค้าและการปรับ

ลดคุณภาพของบริการ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในสถานการณ์ปัจจบัุน อ านาจในการก าหนดราคาไม่ได้สร้าง

ความได้เปรียบทางการแข่งขันมากนัก นอกจากนี้ ในด้านการเกิดซ ้าของรายได้อาจยิ่งดูมีข้อจ ากัด

เพิ่มขึ้น เนื่องจากการมีสัญญาในระยะยาวส่งผลให้ผู้ให้บริการไม่สามารถปรับราคา และอาจสร้าง

ปัญหาในระยะสั้นในการส่งผ่านต้นทุนอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น อย่างน้อยกระทั่งสัญญาหมดอายุ จึง

สามารถปรับขึ้นราคาได้

ผู้จัดการกองทุนยังคงเชื่อมั่นว่าอ านาจในการก าหนดราคาและการเกิดซ ้าของรายได้จะเป็นพลังพิเศษ 

และเป็นปัจจัยหลักส าหรับการสร้างการเติบโตแบบทบต้นทั้งในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจดีและช่วงเวลาที่

ยากล าบาก ซึ่งเป็นส่ิงที่มคีวามส าคัญอย่างยิง่เนื่องจากผู้จดัการกองทุนมีความกังวลว่าสถานการณ์

ของภาคเอกชนที่ดูดีในปัจจุบันอาจเปลี่ยนเป็นช่วงเวลาที่ยากล าบากในอีก 2 - 3 ไตรมาสข้างหน้า

เนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจหรือการเกิดภาวะถดถอย ที่อาจสร้างความเสี่ยงต่ออัตราก าไร

ของภาคเอกชนที ่อยู ่ในระดับสูงที ่สุดตามสถิติ และอุปสงค์ส่วนเกินในปัจจุบันจะเปลี ่ยนไป เป็น          

อุปทานส่วนเกิน 

ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต



อย่างไรก็ตาม ผู ้จัดการกองทุนมีความกังวลเพียงเล็กน้อยต่อก าไรสุทธิของพอร์ตการลงทุน 

เนื่องจากพลังพิเศษทั้งสองประการจะช่วยบรรเทาผลกระทบจากการปรับตัวลดลงได้อีกครั้ง ดังเช่นที่

เคยแสดงถึงความทนทานของก าไรสุทธิในชว่งเวลาที่เกดิการแพร่ระบาด และการเกิดวิกฤติทางการเงนิ 

ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้เหนือกว่าตลาดอย่างมาก และก าไรสุทธิยังคงมี

ความยืดหยุ่นต่อความผันผวนที่เกิดขึ้น

คุณภาพของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนถูกสะท้อนในระดับราคาซื้อขายที่สูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญ 

โดยอัตราส่วนราคาต่อผลก าไรสุทธิคาดการณ์ของกองทุนมีระดับการซื้อขายที่ 19.2 เท่า สูงกว่า

ตลาดร้อยละ 40 ในอีกด้านหนึ่ง อัตราผลตอบแทนจากเงินทุนของกองทุนอยู่ในระดับที่สูงกว่าตลาด

อย่างมากโดยมสิีนทรัพยท์ี่ไม่มีตัวตนเป็นตัวขับเคล่ือน ซึ่งอัตราส่วนนี้สะท้อนให้เห็นถึงการสร้างกระแส

เงินสดที่มีความแข็งแกร่งกว่าตลาด และเป็นเครื่องชี้วัดที่ดีกว่า เนื่องจากเป็นผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้น

ได้รับจริง ซึ่งแตกต่างจากตัวเลขผลก าไรทางบัญชี โดยหากพิจารณาจากฐานกระแสเงินสดนี้ จะท าให้

ส่วนต่างของราคาของพอร์ตการลงทุนและตลาดปรับลดลงเหลืองเพียงร้อยละ 14

ระดับราคาซื้อขายที่สูงกว่านี้เกิดขึ้นกับบริษัทที่ถูกคาดว่าจะมีการเติบโตในระดับรวดเร็วกว่า ซึ่ง

นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าผลก าไรสุทธิของพอร์ตการลงทุนจะเติบโตร้อยละ 8 ในรอบ 2 ปี

ข้างหน้าในขณะที่ตลาดโดยรวมเติบโตที่ระดับร้อยละ 6 นอกจากนี้ ปัจจัยที่ส าคัญกว่าคือความเข้มแข็ง

ของผลก าไรสุทธิหากว่าเศรษฐกิจปรับตัวลดลง ซึ่งตัวเลขก าไรสุทธิของพอร์ตการลงทุนที่สะท้อนใน

อัตราส่วนต่างๆมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้จริงมากกว่าดัชนีโดยรวม เนื่องจากอ านาจพิเศษทั้งสองประการ

จะช่วยบรรเทาผลกระทบจากการปรับตัวลดลงของผลก าไรสุทธิ

ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต



ค ำเตือน : ผู้ลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจลกัษณะสนิค้ำ เงื่อนไขผลตอบแทน ควำมเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ทั้งนี้ ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต ๏ 

กองทุนรวมนี้อาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต ่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ 

หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้รับช าระคืนเงินต้นและ

ดอกเบี้ย ๏ เอกสารฉบับนี้เป็นการแปลเป็นภาษาไทยโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด 

(บริษัท) ซึ่งเป็นการแปลจากต้นฉบับของ Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund ณ 

ก.ย . 65 ในเนื ้อหาเพียงบางส่วนเท่านั ้น ทั ้งนี ้  กองทุนหลักและบริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง            

ความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมด

โดยไม่จ าเปน็ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ๏ กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของ

ผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน ซึ่งอาจท าให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับก าไรจากอัตรา

แลกเปล่ียน/หรือได้รับเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สอบถามข้อมลูเพิ่มเติมหรอืขอรบัหนงัสือชีช้วนได้ท่ี  บริษัทหลักทรพัยจ์ัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด
โทร 0 2657 5757 ธนาคารกรงุศรอียธุยา จ ากัด (มหาชน) /ผู้สนับสนุนการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน

รำยละเอียด KFGBRAND-A KFGBRAND-D KFGBRAND-I KFGBRAN-ID

นโยบำยกำรลงทุน
ลงทุนในกองทุนรวมตา่งประเทศ Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund (Class Z) 

(กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ของ NAV 

ระดับควำมเสี่ยง ระดับความเสี่ยง: 6

นโยบำยปอ้งกันควำม

เสี่ยงอัตรำแลกเปลี่ยน

ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพนิิจของทีมผู้จัดการกองทุน ท้ังน้ี โดยปกติกองทุนจะป้องกันความเสีย่งด้านอัตรา

แลกเปลี่ยนเฉลีย่ร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในตา่งประเทศ 

นโยบำยกำรจ่ำยเงิน

ปันผล

ไม่มีนโยบายการจ่ายเงิน

ปันผล

จ่ายไม่เกินปีละ 12 คร้ัง 

ในอัตราไม่ต ่ากว่า 10% 

ของก าไรสุทธิ/ก าไร

สะสม

ไม่มีนโยบายการจ่ายเงิน

ปันผล

จ่ายไม่เกินปีละ 12 คร้ัง 

ในอัตราไม่ต ่ากว่า 10% 

ของก าไรสุทธิ/ก าไร

สะสม

ดำวน์โหลด

สรุปสำระส ำคญัของ

กองทุน

ดำวน์โหลด

หนังสือช้ีชวน


