
 

   

 

 

 

รายงานรอบระยะเวลาหกเดอืน 

 

กองทุนเปิด ttb smart port 1 preserver 

(tsp1-preserver) 

รหัสกองทุน 8105 

 

 

 

สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี 

ตั้งแต่วนัท่ี 15 มิถุนายน 2564 ถึง วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2564 

 

 

 

 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั 
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สาส์นจาก บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากดั 
เรียน ท่านผูถื้อหน่วยลงทุน 
 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั (บลจ.ธนชาต) ใคร่ขอรายงานการดาํเนินงานของกองทุน
เปิด ttb smart port 1 preserver สาํหรับรอบระยะเวลาระหวา่งวนัท่ี 15 มิถุนายน 2564 ถึง วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2564 
ใหท่้านผูถื้อหน่วยลงทุนไดท้ราบดงัน้ี 
 นบัจากวนัท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 จนถึงวนัท่ี 14 ธนัวาคม พ.ศ. 2564  Bloomberg Global Aggregate 
Total Return Index มีผลตอบแทนประมาณ -2.06% จากนโยบายการกระตุน้เศรษฐกิจทัว่โลกเพื่อบรรเทา
ผลกระทบจากการระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 และมีภาพรวมและเหตุการณ์สาํคญัดงัน้ี 
 ธนาคารกลางสหรัฐไดมี้มติคงดอกเบ้ียนโยบายท่ี 0.00-0.25% จากการประชุมคร้ังล่าสุด ไดส่้งสัญญาณ
การดาํเนินนโยบายเขม้งวดข้ึนโดยมีแผนการซ้ือสินทรัพยล์ดลงโดยการทาํ Quantitative Easing จะจบลงใน
เดือนมีนาคม 2565 และจะมีการข้ึนดอกเบ้ีย 3 คร้ังในปี 2565 เพื่อจดัการกบัปัญหาเงินเฟ้อ และสัญญานตวัเลข
ของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาและอตัรการจา้งงานปรับตวัดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงส่งผลให้ Bond yield ปรับตวั
สูงข้ึน ในส่วนของธนาคารกลางยุโรป ตลาดคาดว่าจะยงัคงอตัราดอกเบ้ียนโยบายท่ี 0% แต่อาจส่งสัญญาณ
ชะลอการเขา้ซ้ือสินทรัพยผ์า่นนโยบาย Pandemic Emergency Purchase Program จากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ
ยุโรป หลงัอตัราการฉีดวคัซีนในระดบัสูงข้ึน ในระยะถดัไปอตัราเงินเฟ้อท่ีสูงข้ึนทาํให้มีอตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรปรับตวัสูงข้ึนตาม ซ่ึงทาํใหผ้ลตอบแทนมีความผนัผวนได ้
 อยา่งไรก็ตามการดาํเนินนโยบายท่ีเขม้งวดของธนาคารกลางก็ยงัเป็นอีกปัจจยัท่ีตอ้งจบัตามอง เม่ือตวัเลข
เศรษฐกิจอาจไดรั้บผลกระทบจากการข้ึนอตัราดอกเบ้ีย และอตัราเงินเฟ้อท่ียงัสูงอย่างต่อเน่ือง เป็นปัจจยัลบท่ี
อาจส่งผลกดดนัตลาดหพนัธบตัรในระยะถดัไป  
 กองทุน tsp1-preserver มีนโยบายลงทุนในกองทุนต่างประเทศ ซ่ึงลงทุนกองทุนปลายทาง 2 กองข้ึนไป 
โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน  ซ่ึงกองทุนปลายทาง
ดงักล่าวมีนโยบายลงทุนในตราสารหน้ี สาํหรับการป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนจะเป็นตามดุลยพินิจ
ของผูจ้ดัการกองทุน โดยมีการปรับสดัส่วนการปกป้องค่าเงินตามสถานการณ์ตลาด 
 ทา้ยท่ีสุดน้ี บลจ.ธนชาต ขอให้คาํมัน่ว่าบริษทัจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์
สูงสุดของผูถื้อหน่วยลงทุนทุกท่าน 
 
 
 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั 
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ย้อนหลงั ย้อนหลงั ย้อนหลงั ย้อนหลงั ย้อนหลงั ย้อนหลงั ตัง้แต่ 

จัดตัง้
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 1 3 ปี 1 5 ปี 1 10 ปี 1 กองทุน

14 ก.ย. 64  
ถงึ 14 ธ.ค. 64

-  
ถงึ 14 ธ.ค. 64

-  
ถงึ 14 ธ.ค. 64

-  
ถงึ 14 ธ.ค. 64

-  
ถงึ 14 ธ.ค. 64

-  
ถงึ 14 ธ.ค. 64

15 มิ.ย. 64  
ถงึ 14 ธ.ค. 64

tsp1-preserver -0.45 - - - - - -0.18

Benchmark -0.15 - - - - - 0.24

Information Ratio2 -0.50 - - - - - -0.74

ความผันผวนของ

ผลการดําเนนิงาน

0.73 - - - - - 0.65

ตารางเปรียบเทยีบผลการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการดาํเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ไดค้าํนวณเป็น % ต่อปี 
1 ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงั 1 ปีข้ึนไป คิดเป็น % ต่อปี 
2 Information Ratio แสดงความสามารถของผูจ้ดัการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเม่ือเทียบกบัความเส่ียง 
Benchmark คาํนวณจาก อตัราผลตอบแทนเฉล่ียแบบถ่วงนํ้าหนกัระหวา่ง  
1.ผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรัฐบาลหกัภาษีแลว้ ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Group 1 (1 < TTM <= 3)) (Net Total Return of 
ThaiBMA Government Bond Index (Group 1 (1 < TTM <= 3))) (ร้อยละ 48) 
2.ดชันีพนัธบตัรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Total Return of ThaiBMA Short-term Government Bond Index) (ร้อยละ 24) 
3.ผลตอบแทนรวมของดชันีหุน้กูห้กัภาษีแลว้ ท่ีคิดคาํนวณจากขอ้มูล Mark-to-Market ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัน่าลงทุน (BBB ข้ึนไป) ของ
สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Group 1 (1 < TTM <= 3)) (Net Total Return of ThaiBMA MTM Corporate Bond Index (BBB up) (Group 1 (1 < 
TTM <= 3))) (ร้อยละ 8) 
4.Bloomberg  Global Aggregate Total Return Index Hedged THB (ร้อยละ 20) ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับดว้ยอตัราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบเท่า
ค่าสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคาํนวณผลตอบแทน 

การเปิดเผยอตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุน 

ขอ้มูลอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากบั 0.87 รอบของกองทุนรวมในรอบ

ระยะเวลาบญัชี 
 

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ 

ท่านผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถคน้หารายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมสามญัประจาํปีและประชุมวสิามญัของบริษทัจดัการท่ีกองทุนถือลงทุน
ไดผ้า่นทางเวบ็ไซตข์อง บลจ.ธนชาต https://www.thanachartfundeastspring.com ในเมนูหวัขอ้ “รู้จกับลจ.” 

 
 

ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต  
ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลกองทุนรวม เง่ือนไขผลตอบแทนและความเส่ียง ก่อนตดัสินใจลงทุน 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการวดัและนาํเสนอผลการดาํเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 
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 ค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเกบ็จากกองทุน 

ของรอบปีบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 15 มิถุนายน 2564 ถึงวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2564 

ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
(fund’s direct expenses) 

จาํนวนเงิน 
(พนับาท) 

ร้อยละของมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ (management fee)   4,169.51 0.188% 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)  1,786.93 0.080% 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 476.51 0.021% 
ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (advisory fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ       98.16 0.005% 
รวมค่าใชจ่้ายทั้งหมด         6,531.11 0.294% 

* รวมอยูใ่นค่าธรรมเนียมการจดัการ 
- ค่าธรรมเนียม ค่าใชจ่้าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ 
- ค่าใช้จ่ายทั้ งหมดไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย  ์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขาย
หลกัทรัพย ์

- ค่าใชจ่้ายดงักล่าวไม่รวมค่าใชจ่้ายภาษีตราสารหน้ี 
 

รายงานข้อมูลการทาํธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วข้อง 

ของรอบระยะเวลาบญัชี ตั้งแต่วนัท่ี 15 มิถุนายน 2564 ถึงวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2564 

รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีกองทุนมีการทาํธุรกรรม 
กองทุนภายใตก้ารจดัการของบริษทั 

 

 

รายช่ือผู้จัดการกองทุน 
 
ลาํดบั ช่ือ – นามสกลุ วนัท่ีเร่ิมบริหารกองทุน 

1 ดร.ธีรนุช ธรรมภิมุขวฒันา 3 พฤศจิกายน 2563 
2 นายกาย ศิริพรรณพร 1 กรกฎาคม 2564 
3 นางสาวนนัทนชั กิติเฉลิมเกียรติ  16 สิงหาคม 2564 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและรายช่ือผูจ้ดัการกองทุนไดท่ี้ บลจ.ธนชาต โดยตรง หรือท่ี
เวบ็ไซตข์องบลจ.ธนชาต (https://www.thanachartfundeastspring.com) และสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(http://www.sec.or.th) 
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ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการทีก่องทุนใช้บริการบุคคลอืน่ 
 

 

บริษทัคู่คา้ตราสารหน้ี รายการผลประโยชน์ตอบแทน
ของกองทุน 

Bank of America  
The Bank of Nova Sctia  
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  
ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)  
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)  
ธนาคารเครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรท แอนดอิ์นเวสเมนทแ์บงก ์  

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  
ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส  
ธนาคารซิต้ีแบงก ์   

 
  
 ขอ้มูลวิจยั เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มูล

ในการตดัสินใจลงทุน 

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารดอยซ์แบงก ์
ธนาคารเดอะรอยลัแบงกอ์อ๊ฟสกอตแลนด ์เอน็.วี. 
ธนาคารทหารไทย จาํกดั  (มหาชน) 
ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารบีเอม็พี พารีบาส์  
ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน)  
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน)  
ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้บงก้ิงคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั   
บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั  
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั  
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน)  
บริษทัหลกัทรัพย ์พฒันสิน จาํกดั (มหาชน)  
บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั กรุ๊ป โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน)  
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 รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี ้เงินฝาก 
ณ วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2564 

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคา
ตลาด 

%NAV 

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ - - 
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึนธนาคารพาณิชย ์หรือบริษทั

เงินทุนเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้า
ประกนั 

90,177.46 4.43% 

(ค) ตราสารท่ีมีบริษทัท่ีไดรั้บ rating ในระดบั investment grade เป็นผูอ้อก ผู ้
รับรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้าประกนั 

- - 

(ง) ตราสารท่ีมีบริษทัท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัท่ีตํ่ากวา่ 
investment grade หรือไม่มี rating เป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกั
หลงั หรือผูค้ ํ้าประกนั 

- - 

สดัส่วนสูงสุด (Upper Limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดวา่จะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
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TRIS FITCH S&P Moody's

1,440,214.75 73.56 1,440,214.75

1,440,214.75 73.56 1,440,214.75

1,440,214.75 73.56 1,440,214.75

361,262.12 18.45 361,262.12

327,573.20 16.73 327,573.20

268,695.64 13.72 268,695.64

261,533.15 13.36 261,533.15

221,150.64 11.30 221,150.64

517,631.97 26.44 517,631.97

517,631.97 26.44 517,631.97

517,631.97 26.44 517,631.97

161,460.89 8.25 161,460.89

152,372.60 7.78 152,372.60

130,584.53 6.67 130,584.53

73,213.95 3.74 73,213.95

90,177.46

90,175.46

AAA* F1+(tha)* BBB+* Baa1* 90,175.46

2.00

AAA* F1+(tha)* BBB+* Baa1* 2.00

(10,079.29)

103.15

(10,182.44)

(806.24)

122.83

(929.06)

รวมทั้งส้ิน 1,957,846.72 100.00 2,037,138.65 100.00

สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอ่ืน (0.03)

สินทรัพย์อื่น 0.01

หนี้สินอ่ืน (0.04)

การป้องกันความเส่ียงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า (0.49)

สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 0.01

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (0.50)

ประเภทกระแสรายวัน 0.00

BAY - C/A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) 2.00 0.00

เงินฝากธนาคาร 4.43

ประเภทออมทรัพย์ 4.43

BAY - S/A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) 90,053.94 4.43

PIMGBAI PIMCO GIS Global Bond Fund Class Institutional Accumulation 109.03 6.41

JDPDBIU Jupiter Dynamic Bond I USD Acc HSC 164.32 3.59

SCGCIIZ Schroder International Selection Fund Global Credit Income Institutional 

share class IZ Acc USD

38.39 7.93

PIMINIA PIMCO GIS Income Fund Institutional USD Accumulation 269.31 7.48

การลงทนุในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 25.41

หน่วยลงทนุ 25.41

ประเภทกองทนุรวมตราสารแห่งหนี้ 25.41

K-FIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ี 20,194.52 12.84

K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 16,694.65 10.86

KTSTPLUS กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหน้ีระยะส้ัน พลสั (ชนิดผูล้งทุนสถาบนั) 30,547.51 16.08

KTFIX-1Y3Y กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหน้ีระยะ 1 ถึง 3 ปี 22,745.76 13.19

ประเภทกองทนุรวมตราสารแห่งหนี้ 70.68

KFAFIX กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหน้ี-ผูล้งทุนกลุม่ 32,226.20 17.71

มูลค่าตาม

ราคาตลาดรวม

ดอกเบ้ียค้างรับ

(พนับาท)

ร้อยละของ

มูลค่า 

ทรัพย์สินสุทธิ

กองทนุประเภทรับซื้อคืนก่อนส้ินอายุโครงการ 70.68

ทีมิ่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 70.68

ช่ือหลักทรัพย์ อัตรา

ดอกเบ้ีย 

(%)

อันดับความน่าเช่ือถือ วันครบ

กําหนด

จํานวนหน่วย 

(พนัหน่วย)/

มูลค่าหน้าตั๋ว

(พนับาท)

มูลค่าตาม

ราคาตลาดไม่รวม

ดอกเบ้ียค้างรับ

(พนับาท)

ร้อยละของ

เงินลงทนุ

รายละเอยีดการลงทนุในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า

TRIS FITCH S&P Moody's

     สัญญาซือ้เงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา AAA* AAA* BBB+* Baa1* ปัองกันความเส่ียง 103,154.61  0.01%  103,154.61  

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารกสิกรไทย AA* BBB+* Baa1* ปัองกันความเส่ียง (9,964,450.26)  (0.49%)  (9,964,450.26)  

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา AAA* AAA* BBB+* Baa1* ปัองกันความเส่ียง (217,991.78)  (0.01%)  (217,991.78)  

กาํไร/ขาดทุน (บาท)ประเภทสัญญา คู่สัญญา
อันดับความน่าเชือ่ถือ

วัตถุประสงค์ มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) % NAV

รายงานการลงทุนในหลกัทรัพย์และทรัพย์สินอืน่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* อนัดบัความน่าเช่ือถือ (Rating) ของผูอ้อกตราสาร 
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อนัดับความน่าเช่ือถือของตราสารหนีร้ะยะกลางและระยะยาว 
บ.ทริส
เรสต้ิง  

บ.ฟิทซ์ เรทต้ิง 
(ประเทศไทย) 

ความหมายของเรทต้ิง 

AAA AAA (tha) ความน่าเช่ือถือสูงท่ีสุด และมีความเส่ียงตํ่าสุด กลุ่มตราสารหน้ี 
ระดบัน่าลงทุน 

(Investment Grade 
Bonds) 

AA AA (tha) ความน่าเช่ือถือสูงมาก และมีความเส่ียงตํ่ามาก 
A A (tha) ความน่าเช่ือถือสูง และมีความเส่ียงตํ่า 

BBB BBB (tha) ความน่าเช่ือถืออยูใ่นเกณฑพ์อใช ้
BB BB (tha) ความน่าเช่ือถือตํ่ากวา่ระดบัปานกลาง กลุ่มตราสารหน้ี  

ระดบัเกง็กาํไร 
(Speculative Grade 

Bonds) 

B B (tha) ความน่าเช่ือถืออยูใ่นเกณฑต์ํ่ามาก 
C CCC, CC, C (tha) ความน่าเช่ือถืออยูใ่นเกณฑต์ํ่ามากท่ีสุด และเร่ิมมี

ความเส่ียงต่อการผดินดัชาํระหน้ี 
D DDD, DD, D (tha) อยูใ่นภาวะท่ีผดินดัชาํระหน้ี 

หมายเหตุ : บ.ทริสเรตต้ิง และ บ.ฟิทซ์ เรทต้ิง ไดใ้ชส้ญัญลกัษณ์ บวก (+) และ ลบ (-) ต่อทา้ยอนัดบัเครดิต
ขา้งตน้ เพื่อใชข้ยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตท่ีนิยามเอาไวม้ากกวา่เลก็นอ้ย (+) และ นอ้ยกวา่เลก็นอ้ย (-) 
ตามลาํดบั สาํหรับ ฟิทซ์ เรทต้ิง เป็นสถาบนัจดัอนัดบัเครดิตนานาชาติ จึงมีคาํวา่ (tha) ต่อทา้ยเพือ่แสดงถึงการ
ใหอ้นัดบัเครดิตตามมาตรวดัภายในประเทศไทย 
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Description Standard and 
Poor’s 

Moody’s FITCH Ratings 

Long-
term 

Short-
term 

Long-
term 

Short-
term 

Long-
term 

Short-
term 

Investment Grade 

Highest Credit Quality - exceptionally strong capacity 
for payment of financial commitments 

AAA 

A1+ 
A1 
A2 
A3 

Aaa 

P1 
P2 
P3 

AAA 

F1+ 
F1 
F2 
F3 

Very strong capacity for payment of financial 
commitments - a minimal difference compared  
With AAA 

AA+ 
AA 
AA- 

Aa1 
Aa2 
Aa3 

AA+ 
AA 
AA- 

Strong capacity for payment of financial commitments - 
it may, nevertheless, be vulnerable to changes in 
economic cycle or circumstances 

A+ 
A 
A- 

A1 
A2 
A3 

A+ 
A 
A- 

Adequate capacity for payment of financial 
commitments - economic cycle and circumstances are, 
nevertheless, more likely to impair this capacity 

BBB+ 
BBB 
BBB- 

Baa1 
Baa2 
Baa3 

BBB+ 
BBB 
BBB- 

  Speculative Grade 

This group involves speculative elements – capacity for 
continued payment of commitments is contingent upon a 
sustained business and economic environment 

BB+ 
BB 
BB- 
B+ 
B 
B- B 

C 
D 

Ba1 
Ba2 
Ba3 
B1 
B2 
B3 

NP 

BB+ 
BB 
BB- 
B+ 
B 
B- B 

C 
D 

High default risk - debtor’s capacity for meeting 
commitments may be troublesome 

CCC+ 
CCC 
CCC- 

Caa1 
Caa2 
Caa3 

CCC+ 
CCC 
CCC- 

Highly speculative obligations CC CC CC 

Very low probability of timely and full payment of 
obligations 

C C C 

  Default in payment of obligations - D 











 





  

  



 

 

  

  





 

 

  

  

  

  

 



  



 

 

  

  

  





 

 





 


  

  

  



  

  

  

  

  

  

 

  



  

  

  

  

  

 

  

  

  




