กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ
Krungsri Japan RMF (KFJAPANRMF)
เสนอขายครั้งแรก 16 – 25 พฤศจิกายน 2558
คว้าจังหวะการลงทุนในประเทศญีป
่ ุ่น กับทีมผู้จัดการกองทุนระดับมืออาชีพ
โอกาสการลงทุนในประเทศญี่ปุ่นยังมีอยู่มาก จากปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง
โดยเฉพาะความสามารถในการทากาไรของบริษัทจดทะเบียนที่ดีขึ้นต่อเนื่อง
แนวโน้มในการสร้างผลตอบแทนที่ดีจากระดับราคาที่น่าสนใจ ระดับราคาของ
ตลาดหุ้นญี่ปุ่นยังคงไม่แพงเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ อีกทั้งสัดส่วนการลงทุน
ในตลาดหุ้นญี่ปุ่นของนักลงทุนทั่วโลกที่ยังอยู่ในระดับต่า เมื่อเทียบกับในอดีต
จึงทาให้หุ้นญี่ปุ่นมีความน่าสนใจในการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุน
ลงทุนในกองทุนหลัก Eastspring Investments – Japan Dynamic Fund
บริหารโดยทีมผู้จัดการกองทุนระดับมืออาชีพ และเป็น 1 ในผู้จัดการกองทุน
ต่างชาติเพียงไม่กี่ราย ที่ได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกองทุน บาเหน็จ

KFJAPANRMF

บ านาญข้าราชการของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นกองทุนบ าเหน็จบ านาญที่มี ขนาดใหญ่
ที่สุดในโลก ให้เข้าไปบริหารเงินกองทุน (แหล่งข้อมูล: Eastspring และเว็บไซต์
www.gpif.go.jp ณ 20 ต.ค. 2558)

ตลาดญี่ปุ่นมีความน่าสนใจอยู่มาก จากทัง
้ ปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งและราคาทีย
่ ังคงไม่แพง
-

Valuation ของญี่ปุ่นน่าดึงดูดเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาตลาดจะมีการปรับตัวขึ้นมา
แต่นับว่าระดับราคาของหุ้นญี่ปุ่นยังคงน่าสนใจ โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับปัจจัยพื้นฐานที่อั ตราการเติบโตของ
กาไรของบริษัทจดทะเบียนในญี่ปุ่นมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง และสูงกว่าภูมิภาคอื่นๆโดยเปรียบเทียบ จึงทา
ให้ระดับราคาต่อกาไรสุทธิ (PE) ยังคงไม่แพง เมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ
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Japan

27%

14.7

14.5

1.2

0.86

2.1%

US

-3%

17.0

17.6

1.6

1.52

2.2%

Europe

5%

20.4

14.5

1.7

1.01

3.6%

Asia ex-Japan

0%

10.6

11.8

1.2

1.23

3.6%

แหล่งข้อมูล : Toyo Keizai, IBES, Factset, Goldman Sachs Global Investment Research, Bloomberg, Eastspring
Investments ณ 30 ก.ย. 2558

-

สัดส่วนการลงทุนในญี่ปุ่นของนักลงทุนส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับต่า ถึงแม้ว่าน้าหนักการลงทุนในตลาดหุ้น
ญี่ปุ่นของนักลงทุน จากทั่วโลกจะเพิ่มมากขึ้น แต่ นับว่ายังคงต่ากว่าค่าเฉลี่ย ในอดีต (แหล่งข้อมูล: EPFR,
Nomura, Eastspring Investments ณ ก.ค. 2558)

ลงทุนในกองทุนหลักทีม
่ ีกระบวนการลงทุนที่แตกต่าง และทีมผู้จด
ั การกองทุนระดับมืออาชีพ
-

ลงทุนในกองทุนหลัก Eastspring Investments – Japan Dynamic Fund ซึ่งบริหารจัดการโดยผู้จัดการ
กองทุนที่มีประสบการณ์สูง โดยทั้งกองทุนและผู้จัดการกองทุนได้รับรางวัลต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง
ยังเป็น 1 ในผู้จัดการกองทุนต่างชาติเพียงไม่กี่รายที่ได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกองทุน บาเหน็จ
บานาญข้าราชการของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นกองทุนบาเหน็จบานาญที่ใหญ่ที่สุดในโลก ให้เข้าไปบริหารเงินกองทุน

-

แนวทางการลงทุ น ที ่ แ ตกต่ า ง โดยผสมผสาน
วิเคราะห์เชิงมูลค่า และการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานใน
กระบวนการลงทุ น
2,000

ท่ า มกลางหลั ก ทรพย์ ก ว่ า

ตั ว ในตลาด ผู ้ จ ั ด การกองทุ น จะเฟ้ น หา

หลักทรัพย์ที่มีระดับราคาโดดเด่น และปัจจัยพื้นฐาน
ที่แข็งแกร่ง เพื่อศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่
ดีให้กับนักลงทุน

ผลการดาเนินงานกองทุนหลัก : Eastspring Investments – Japan Dynamic Fund
ผลการดาเนินงาน

3 เดือน

6 เดือน

YTD

1 ปี

ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

กองทุน

-14.5%

-9.2%

5.1%

9.2%

12.8%

ดัชนี MSCI Japan

-13.8%

-9.5%

-0.2%

6.2%

10.0%

แหล่งข้อมูล: Eastspring Investments, ณ 30 ก.ย. 2558 คาเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษา
ข้อมูลที่สาคัญของกองทุน โดยเฉพาะนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง ผลการดาเนินงานของกองทุน และคู่มือ
ภาษีให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงราคา/
ผลตอบแทนในอนาคต ๏ ผลการดาเนินงานนี้เป็นผลการดาเนินงานของกองทุนหลัก ไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการ
วัดผลการดาเนินงานของสมาคมจัดการกองทุน
พอร์ตการลงทุนของกองทุนหลัก: Eastspring Investments – Japan Dynamic Fund

แหล่งข้อมูล : Eastspring Investments ณ 30 ก.ย. 2558

รายละเอียด

นโยบายการลงทุน
ดัชนีเปรียบเทียบ
นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตรา
แลกเปลี่ยน

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ระดับความเสี่ยง: 5

ลงทุนในกองทุนหลัก Eastspring Investments – Japan Dynamic Fund
เฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
MSCI Japan Index (USD hedged), ปรับเป็นเงินบาท
ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

วันทาการซื้อขาย

ทุกวันทาการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประกาศวันหยุดของกองทุนหรือบริษัทจัดการ

วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

ภายใน 5 วันนับจากวันทารายการ (T + 5)

เงินลงทุนขั้นต่า

2,000 บาท

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจาก

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

:

1.00%

กองทุน (% ของมูลค่าหน่วย

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ :

0.03%

ลงทุนสุทธิต่อปี)

ค่านายทะเบียน

:

0.15%

ค่าธรรมเนียมการซื้อ หรือ สับเปลี่ยนเข้า
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้
ลงทุน (% ของยอดเงินลงทุน)

: 1.50%

ค่าธรรมเนียมการขายคืน หรือ สับเปลี่ยนออก : ไม่เรียกเก็บ

(ค่าธรรมเนียมการซื้อหรือสับเปลี่ยนเข้าที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการจะนาเก็บเข้ากองทุน และถือเป็นทรัพย์สินของกองทุน)

คาเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลที่สาคัญของกองทุน โดยเฉพาะนโยบายการลงทุน
ความเสี่ยง ผลการดาเนินงานของกองทุน และคู่มือภาษีให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดาเนินงาน
ในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงราคา/ผลตอบแทนในอนาคต ๏ เอกสารนี้มิใช่หนังสือชี้ชวน และ
จัดทาขึ้นเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทาขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูล แต่บริษัทฯ มิอาจ
รับรองความถูกต้องความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง
ข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จาเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ปัจจัยความเสี่ยงที่สาคัญ :
1) ความเสี่ยงจากฐานะทางการเงินและผลประกอบการ : กองทุนอาจมีความเสี่ยงดังกล่าวของบริษัทที่กองทุน
หลักได้ลงทุนหรือมีไว้
2) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน : กองทุนไทยอาจทาสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดย
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งอาจมีต้นทุนสาหรับการทาธุรกรรมฯ โดยทาให้ผลตอบแทนของกองทุน
โดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น และในกรณีที่ไม่ได้ทาสัญญาป้องกันความเสี่ยงฯ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับ
ผลกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินหรือได้รับเงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
3) ความเสี่ยงอื่นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ :

กองทุนอาจมีปัจจัยความเสี่ยงจากการลงทุนใน

ต่างประเทศ และปัจจัยความเสี่ยงจากข้อจากัดจากการนาเงินลงทุนกลับประเทศ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จากัด
โทร 0 2657 5757 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) /ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

