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ความเส่ียงผู้ลงทุน

ความเส่ียงกองทุน | ความเส่ียงปานกลางค่อนข้างต่ำา

ภาพรวมตลาด

• ประเด็นสำำาคััญที่่�สุำดในเดือนธันัวาคัมคัือการเปล่�ยนเป็นที่่าที่่แข็็งกร้าวข็องธันาคัารกลางหลายแห่ง โดยเฉพาะอย่างย่�งเฟดที่่�กำาลังพุ่งเป้าลดระดับการอัดฉ่ดเงน่ลงสำองเที่่า สำถานการณ์์

ดงักล่าวส่ำงผลให้อตัราดอกเบ่�ยปรบัตวัสูำงข็้�นโดยถ้วนหน้าและฉุดพันธับัตรรฐับาล ในข็ณ์ะเดย่วกัน ตราสำารหน่�เอกชนสำามารถที่ำาผลงานได้เหนือกว่าพันธับัตรรฐับาลเนื�องจากเคัรดต่สำเปรดที่่�

ตง้ตวั หากดูในภาพรวมพบวา่ดชันร่วมที่ั�วโลกปรบัตวัลดลง 0.41%

• สำำาหรบัประเที่ศไที่ย ดัชนต่ลาดตราสำารหน่�รวมเพ่�มข็้�นเลก็นอ้ยที่่� +0.10% โดยตราสำารหน่�เอกชนยงัคังช่วยผลักดันผลการดำาเน่นงานเพ่�มข็้�น

มุมมองต่อตลาด

• แรงกดดนัดา้นเงน่เฟ้อที่่�เพ่�มเข้็ามาถือเปน็คัวามเส่ำ�ยงในอก่ไมก่่�เดอืนข็า้งหนา้ แมว้า่ระดบัคัวามกงัวลจะยงัไม่ได้อยู่ในโซนท่ี่�เปน็อนัตรายกต็าม การที่่�เฟดปรบัโที่นในการมองที่ศ่ที่างนโยบาย 

แตเ่ราคัด่วา่นโยบายการเงน่จะยงัคังอยูใ่นสำถานะที่่�ผ่อนคัลายไปตลอดที่ั�งป ี2022 ดว้ยดอกเบ่�ยท่ี่�อยูใ่นระดับตำามาก

• รฐับาลจ่นดำาเนน่การอยา่งจรง่จังในการสำนบัสำนนุภาคัอสัำงหารม่ที่รพัยแ์ละม่บที่บาที่สำำาคััญในการปรบัโคัรงสำรา้งกรณ่์ Evergrande  ซ้�งโดยทัี่�วไปแล้ว จุดยืนดา้นนโยบายดเูหมอืนจะเปน็

ไปในเช่งสำนบัสำนนุมากข็้�นในปหีนา้และเราเชื�อวา่จะเปน็ปจัจัยข็บัเคัลื�อนหลกั

• ภายใตส้ำถานการณ์์ปจัจุบัน เรายังคังมุมมองที่่�เป็นกลางต่อการเปดิรบัคัวามเส่ำ�ยง ดว้ยแนวที่างท่ี่�ม่การกระจายส่ำนที่รพัย์อย่างเหมาะสำม

ภาพรวมพอรต์ลงที่นุ

• สำำาหรบัพอรต์การลงที่นุที่่�ประกอบดว้ยตราสำารหน่�เพ่ยงส่ำนที่รพัยเ์ดย่วน่� เราคัอ่นข้็างเหน็โอกาสำที่่�ดก่ว่าเลก็นอ้ยจากตราสำารหน่�กลุ่ม global bonds เมื�อเท่ี่ยบกบัตราสำารหน่�ในประเที่ศดว้ย

จุดประสำงคัใ์นการกระจายคัวามเส่ำ�ยง ตราสำารหน่�โลกไดน้ำาเสำนอโอกาสำข็องการลงที่นุที่่�กวา้งไกลกวา่เพื�อเฟ้นหาโอกาสำในการกระจายคัวามเส่ำ�ยงที่่�นา่สำนใจและยกระดบัข็องผลตอบแที่นที่่�

ไดร้บัจากการถือคัรองตราสำารหน่� 

• ในส่ำวนข็องพันธับัตรรฐับาลข็องประเที่ศพัฒนาแลว้ กองที่นุจะยงัคังสำถานะ defensive ดว้ยการคัมุอายเุฉล่�ยตราสำารในพอรต์ เนื�องจากอตัราผลตอบแที่นระยะกลางและระยะยาวยงัไมไ่ด้

สำะที่อ้นถง้จุดยนืที่่�แข็ง็กรา้วมากข็้�นข็องเฟดอยา่งเตม็ที่่� เราจะยงัคังเหน็การปรบัตวัข้็�นเลก็นอ้ยข็องอัตราดอกเบ่�ยรุน่อายหุลักๆ ในช่วงระยะกลาง

• เรายงัคังใหน้ำาหนกั overweight ต่อตราสำารหน่�เอกชน โดยเนน้หนกัไปยงัพอรต์ที่่�ม่อายเุฉล่�ยตราสำารที่่�สัำ�น ในสำถานการณ์์ที่่�เศรษฐกจ่เตบ่โตด ่ม่นโยบายการคัลงัแบบข็ยายตัว ธันาคัารกลาง

ดำาเน่นนโยบายตอบสำนองแบบตามหลังเงน่เฟ้อ และคัวามต้องการผลตอบแที่นทัี่�วโลกท่ี่�ม่อย่างต่อเนื�อง จะยังเป็นส่ำ�งท่ี่�ช่วยสำนับสำนุนตราสำารหน่�เอกชน ทัี่�งน่� ข็ั�นตอนการคััดเลือกถือเป็น

กญุแจสำำาคัญัสำำาหรบัการมองหาโอกาสำในกลุม่ส่ำนที่รพัยย์อ่ย

คำ�เตือน : เน่ืองจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเส่ียงอตัราแลกเปลี่ยนท้ังจำานวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรอืได้รบักำาไรจากอตัราแลกเปลี่ยนหรอืได้รบัเงนิคืนต่ำากวา่เงนิลงทุนเริม่แรกได้ • การลงทุนในกองทุนมิใช่การฝากเงนิ
และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะได้รบัเงนิลงทุนคืนมากกวา่หรอืน้อยกวา่เงนิลงทุนเริม่แรกได้ และอาจไม่ได้รบัชำาระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาท่ีกำาหนด หรอือาจไม่สามารถขายคืนควรศึกษา
หนังสือช้ีชวนอย่างรอบคอบ   •   ทำาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงือ่นไขผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน / เอกสารฉบับน้ี ต้องใช้ประกอบกับ Fund Fact Sheet  •   สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมและขอรบัหนังสือช้ีชวน
ได้ท่ีธนาคารทีเอม็บีธนชาตทุกสาขา บรษัิทหลักทรพัย์จัดการกองทุน ธนชาต จำากัด  โทรศัพท์ 0-2126-8399  โทรสาร  02-055-5801 www.thanachartfundeastspring.com



 1 ปี 3 ปี 5 ปี

การจัดสัดส่วนการลงทุนในเดือน ธ.ค. 2564 (%)*

tsp1-preserver   Portfolio
ผลการดำาเนินงานรายเดือนและความเส่ียง
ผลการดำาเนินงานพอรต์ ผลตอบแทนย้อนหลัง (เริม่ต้นท่ี 100)*

วเิคราะห์ผลการดำาเนินงานย้อนหลัง
Inception to date

ผลการดำาเนินงานรายปี

ผลการดำาเนินงานย้อนหลัง (%)*

วเิคราะห์ความเส่ียงย้อนหลัง

กลยุทธก์ารลงทุน

สัดส่วนสินทรพัย์ท่ีลงทุนในเดือน ธ.ค. 2564* %weight

ตราสารหน้ีในประเทศ 73.06%
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 22.79%
เงนิฝากและอืน่ๆ 4.15%

2

 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน YTD 
ตั้งแต่จัดตั้ง 

พอรต์ฟอลิโอ
(% ต่อปี)
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tsp1-preserver Benchmark

 2020 2019 2018 2017 2016
Portfolio - - - - -
Benchmark - - - - -

Maximum drawdown -0.76%
Recovery period (days) 0
Worst month -0.44%
Lowest return -0.35%
Best month 0.29%
Highest return 0.43%

Portfolio volatility - - -
Benchmark volatility - - -

Portfolio 0.12 -0.03 -0.10 - -0.13
Benchmark -0.03 0.07 0.12 - 0.18

วนัท่ีจัดตั้งพอรต์โฟลิโอ :
15 มิ.ย. 2564

นโยบายการลงทุน
 กองทุน tsp1-preserver

มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมท้ังในและต่างประเทศตัง้แต ่
2 กองทุนข้้นไปโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีี
ไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธขิองกองทุน ซ่้ึ่งกองทุนปลายทาง
ดังกล่าวมีนโยบายลงทุนในตราสารหน้ี 
ท้ังน้ี  ต้องลงทุนในตราสารหน้ีเฉลี่ย
รอบปบีญัชีีไม่ต่ำากวา่ 80%  ของ NAV 
โดยบริษััทจัดการจะมอบหมายให้ทาง 
Amundi Asset Management เป็น
ผู้รับดำาเนินการงานด้านการจัดการ
ลงทุนของกองทุน (Outsource Fund 
Manager)

กองทุนน้ีเหมาะกับใคร ? 

• ผู้ลงทุนท่ียอมรับความเส่ียงจาก
การลงทุนในตราสารหน้ี  ทั้งในและ
ต่างประเทศรวมถ้ึงความเส่ียงด้าน
อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ

• ผู้ลงทุนท่ีเข้าใจความผันผวนของ
มูลค่าหน่วยลงทุนจากการลงทุน
ได้และต้องการโอกาสในการได้รับ
ผลตอบแทนท่ีดี

• ผู้ลงทุนท่ีมีความเข้าใจและพร้อมรับ
ความเส่ียงดา้นเครดิตได้

• ผู้ลงทุนท่ีคาดหวังผลตอบแทนท่ีสูง
กว่าเงนิฝากและยอมรับผลตอบแทน
ท่ีอาจต่ำากวา่หุน้ได้

Benchmark :  
Composite Index

48% ThaiBMA Government Bond 
Index NR (1-3 Yrs.),

+24% TBMA Short-term  
Government Bond Index,

+8% ThaiBMA MTM Corporate 
Bond BBB NR (1-3 Yrs.)

+20% BBgBarc Global Aggregate 
TR Hdg THB,

ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิาร :

Front End Fee*  : ไม่เกิน 1.5% 
(ปัจจุบันไม่เรยีกเก็บ)

Back End Fee*  :  ไม่เกิน 1.5%
(ได้รบัยกเวน้ระหวา่งวนัท่ี 7 มิ.ย. 64 – 
30 ก.ย. 64,
1 ต.ค. 64 เรยีกเก็บ 1.0%,
กรณถีึอืครองมากกวา่ 1 ปี ไม่เรยีกเก็บ)

Management Fee* : ไม่เกิน 2.14% 
(เก็บจรงิ 0.3745%)

*ค่าธรรมเนียมรวมภาษีัมูลค่าเพ่ิม

  73.06%

 Krungsri Active Fixed Income Fund-C 17.92%
 Krung Thai Short Term Fixed Income Plus Fund I 15.83%
 K Cash Management Fund 13.38%
 K Fixed Income Fund 12.98%
 Krung Thai 1Y-3Y Fixed Income Fund 12.95%

  22.79%

 Schroder International Selection Fund Global Credit Income Institutional share class IZ Acc USD 7.66%
 Jupiter Dynamic Bond I USD Acc HSC 5.62%
 PIMCO GIS Income Fund Institutional USD Accumulation 5.07%
 PIMCO GIS Global Bond Fund Class Institutional Accumulation 4.44%    

ตราสารหน้ีในประเทศ

ตราสารหนีต้า่งประเทศ

• ในเดือนธันัวาคัม   tsp1-preserver ปรบัตัวข็้�น +0.12% ซ้�งเป็นผล
งานที่่�เหนอืกวา่เกณ์ฑ์์มาตรฐานอย่างมาก

• ในข็ั�นตอนการกระจายส่ำนที่รพัย์ การม่สำถานะเป็น overweight ต่อ
ตราสำารหน่�กลุม่ global fixed income และสำถานะ underweight ต่อ
กลุม่ตราสำารหน่�ในประเที่ศ ส่ำงผลเป็นลบเล็กน้อยต่อพอรต์การลงทุี่น

• ส่ำวนในกระบวนการคััดเลือกส่ำนที่รพัย์ กองทีุ่นต่างประเที่ศที่ั�งหมด
ม่ส่ำวนที่ำาให้ผลการดำาเน่นงานข็องกองทีุ่นด่ข็้�น โดยกองทีุ่นหลักท่ี่�
สำนบัสำนนุผลการดำาเนน่งานไดแ้ก ่Schroder Global Credit Income 
และ Pimco Income ซ้�งได้ประโยชน์จากการถือคัรองตราสำารหน่�
เอกชนและม่อายุเฉล่�ยตราสำารที่่�สัำ�น และหากดูเฉพาะกองทีุ่นไที่ย  
พบว่า K Fixed Income เป็นกองทีุ่นหลักที่่�ฉุดผลการดำาเน่นงาน
ในเดอืนลา่สุำด

• สำำาหรบั tsp1-preserver เราได้ให้คัวามระมดัระวังในเรื�องอายุเฉล่�ยตราสำารในพอรต์ และคัอ่นข็า้งชอบตลาดตราสำารหน่�เอกชนหากพ่จารณ์า
เที่ย่บกบักลุม่ตราสำารหน่�ในภาพรวม

• เรายงัคังชอบตราสำารหน่�กลุม่ global fixed income มากกวา่ตราสำารหน่�ในประเที่ศดว้ยจุดประสำงคัข์็องการกระจายคัวามเส่ำ�ยง อยา่งไรกต็าม 
ด้วยแรงกดดันที่่�สำามารถพ่สูำจน์ได้ว่าม่คัวามแข็็งแกร่งมากข้็�นในการผลักให้อัตราดอกเบ่�ยทัี่�วโลกปรับตัวข็้�น เราจ้งได้ลดการถือคัรอง
ตราสำารหน่�กลุม่ global bonds ดว้ยการข็าย Pimco Income และนำาเงน่เข็า้ลงที่นุใหม่ในตราสำารหน่�ข็องไที่ยผ่าน K Cash

• สำำาหรบัตราสำารหน่�ในประเที่ศ เรายงัคัอ่นข้็างชอบกองที่นุรวมท่ี่�ม่คัวามโนม้เอย่งไปยังตราสำารหน่�เอกชนในสัำดส่ำวนสูำง อยา่งเช่น Krung Thai 
Short Term Fixed Income Plus

• หากพ่จารณ์าภายในกลุม่ global bonds เรายงัชอบตลาดตราสำารหน่�เอกชนดว้ยเช่นกัน โดยในเดอืนธันัวาคัม เราลงที่นุใน Jupiter Dynamic 
Bond ซ้�งเป็นกองทีุ่นที่่�ม่คัวามยืดหยุ่นและถือคัรองตราสำารหน่�เอกชนในสัำดส่ำวนที่่�สูำงพอคัวร ในข็ณ์ะที่่�เราปรับลด Pimco Global Bond ซ้�ง
ส่ำวนใหญ่ลงที่นุในพันธับัตรรฐับาล

* การคำานวณผลการดำาเนินงานย้อนหลังอา้งองิสกุลเงนิบาท ผลการดำาเนินงานท่ีแสดงคำานวณจากอตัราดอกเบี้ยสุทธขิองตราสารท่ีมีการลงทุนใหม่และไม่รวมค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้น ผลการดำาเนินงาน
ท่ีแสดงครอบคลุมระยะเวลา 12 เดือนเต็มสำาหรบัแต่ละปีปฏิทิน ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไม่มีการรบัประกันผลการดำาเนินงานหรอืผลตอบแทน นอกจากน้ี ผลการดำาเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นการรบัประกันหรอื
เป็นตัวบ่งช้ีท่ีเช่ือถือได้สำาหรบัผลการดำาเนินงานหรอืผลตอบแทนในปัจจุบันหรอือนาคต และมิได้รบัประกันวา่ผู้ลงทุนจะได้รบัผลตอบแทนท่ีคาดหวงัตามท่ีแสดงไว ้ ข้อมูลแสดงผลการดำาเนินงานไม่รวม 
ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากการออกและการไถ่ถอนหน่วยลงทุน และค่าบรหิารจัดการ ttb Smart Portfolio

คำ�เตือน : เน่ืองจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำานวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ 
• ผลการดำาเนินงานในอดีตมิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดำาเนินงานในอนาคต  • การลงทุนในกองทุนมิใช่การฝากเงนิและมีความเส่ียงของการลงทุนผู้ลงทุนอาจจะได้รบัเงนิลงทุนคืนมากกวา่หรอื
น้อยกวา่เงนิลงทุนเริม่แรกได้ และอาจไม่ได้รบัชำาระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาท่ีกำาหนด หรอือาจไม่สามารถขายคืน ควรศึกษาหนังสือช้ีชวนอย่างรอบคอบ  •  ทำาความเข้าใจลักษณะ
สินค้า เงือ่นไขผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน / เอกสารฉบับน้ี ต้องใช้ประกอบกับ Fund Fact Sheet • สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมและขอรบัหนังสือช้ีชวนได้ท่ีธนาคารทีเอม็บีธนชาตทุกสาขา  
บรษัิทหลักทรพัย์จัดการกองทุน ธนชาต จำากัด โทรศัพท์ 0-2126-8399  โทรสาร  02-055-5801 www.thanachartfundeastspring.com


