กองทุนเปิด – พ.ค. 2564

กองทุุนเปิิ ด อเบอร์์ ดีีน สแตนดาร์์ ด เวิิลด์์ ออพพอร์์ ทูนิู ิตี้้ส์� ์ ฟัั นด์์
ผลการดำ�เนินงานของกองทุนและข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ณ 31 พ.ค. 2564

นโยบายการลงทุุน

ลงทุุนในหน่่วยลงทุุนของกองทุุนต่่างประเทศ ชื่่อ� Aberdeen Standard SICAV I - World Equity Fund [เดิิมชื่่อ� อเบอร์์ดีีน โกลบอล
– เวิิลด์์ เอคควิิตี้้ �ฟัันด์์ (กองทุุนหลััก)]เพีียงกองทุุนเดีียว โดยมีี net exposure เฉลี่่ย� ในรอบปีีบััญชีีไม่่ต่ำ�กว่
ำ� า่ ร้้อยละ 80 ของมููลค่่า
ทรััพย์สิ์ นิ สุุทธิิของกองทุุน โดยกองทุุนหลัักจะกระจายการลงทุุนในหลัักทรััพย์ข์ องบริิษัทั ต่่างๆในหลายประเทศ โดยไม่่จำ�กั
ำ ดั ภููมิภิ าค
ซึ่่ง� เป็็นการลงทุุนในหลัักทรััพย์ป์ ระเภทตราสารทุุนหรืือที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับตราสารทุุน เช่่น หุ้้�น หรืือใบสำำ�คัญ
ั แสดงสิิทธิิที่จ่� ะซื้้ �อหุ้้�น ใน
อััตราไม่่น้้อยกว่่าสองในสามของพอร์์ตการลงทุุน

ข้้ อมููลเกี่่�ยวกัับกองทุุน (ณ 31 พ.ค. 64)
ประเภท

กองทุุนรวมหน่่วยลงทุุน ประเภท
โครงการเปิิ ดที่่รั� ับซื้้ �อคืืนหน่่วยลงทุุน

ความเสี่่ย� งหลััก

วัันที่่จ� ดทะเบีียนกองทุุน 29 มีีนาคม 2549
มููลค่่าทรััพย์์สินิ สุุทธิิ
526,900,727.91 บาท
มููลค่่าหน่่วยลงทุุน
16.6397 บาท/หน่่วย
ตััวชี้้ �วััด

MSCI World TR

MSCI World TR
นโยบายการจ่่าย
เงิินปัันผล

405,245.62
โครงการจะไม่่จ่า่ ยเงิินปัันผลให้้ แก่่ผู้้�ถืือ
หน่่วยลงทุุนแต่่จะนำำ�ผลกำำ�ไรไปลงทุุน
ต่่อเพื่่อ� เกิิดรายได้้ เพิ่่�มขึ้้ �น

Market, Performance, Liquidity,
Exchange Rate, Regulatory,
Investment in Securities,Political
and Economic, Accounting
Practice, Shareholder, Execution
and Counterparty risks
ระดัับความเสี่่ย� ง สููง (ระดัับความเสี่่ย� ง 6)
ผู้้�จัดั การกองทุุน ทีีมผู้้�จัดั การกองทุุนรวมตราสารทุุน
ผู้้�ดููแลผลประโยชน์์ ธนาคารซิิตี้้ �แบงก์์ เอ็็น.เอ. สาขา
กรุุงเทพฯ
นายทะเบีียน
บลจ. อเบอร์์ ดีีน สแตนดาร์์ ด
(ประเทศไทย) จำำ�กัดั
ผู้้�ตรวจสอบบััญชีี บริิษัทั พีีวีี ออดิิท จำำ�กัดั

ผลการดำำ�เนิินงานรายปีี ณ 31 พ.ค. 2564
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ตััวชี้้ �วััด

ผลการดำำ�เนิินงาน ณ 31 พ.ค. 2564

(อััตราเฉลี่่ย� ต่่อปีีสำำ�หรัับผลการดำำ�เนิินงานที่่แ� สดงในช่่วงเวลาตั้้�งแต่่ 1 ปีีขึ้้ �นไป)

ตั้้�งแต่่ต้้น
ปีี
กองทุุน(%)
14.04
ตััวชี้้ �วััด(%)
16.34
ความผัันผวนของผลการดำำ�เนิินงาน(%) 11.07
ความผัันผวนของตััวชี้้ �วััด(%)
11.93

ค่่ าธรรมเนีียมที่่�เรีียกเก็็บจากกองทุุน (ร้้ อยละของ
มููลค่่ าทรััพย์์ สินิ สุุทธิริ ายปีี/รวม VAT)
ค่่าธรรมเนีียมการจััดการ
ค่่าธรรมเนีียมผู้้�ดููแลผล
ประโยชน์์
ค่่าธรรมเนีียมนายทะเบีียน
ค่่าใช้้ จ่า่ ยในการโฆษณา

≤ 1.8725 (ปััจจุบัุ นั เก็็บ 1.8725)
≤ 0.535 (ปััจจุบัุ นั เก็็บ 0.0321)

≤ 0.1177 (ปััจจุบัุ นั เก็็บ 0.1177)
ตามที่่เ� กิิดขึ้้ �นจริิง (ทั้้�งนี้้ �ไม่่เกิินร้้อย
ละ 1 ของมููลค่่าทรััพย์สิ์ นิ สุุทธิิ
เฉลี่่ย� ของกองทุุนรวมรายปีี)
ค่่าใช้้ จ่า่ ยทั้้�งหมดที่่
เ
�
รีียกเก็็
บ
2.07
จากกองทุุน+

การเสนอขาย

-20%

กองทุุน

≤ 3.00 (ปััจจุบัุ นั เก็็บ 1.50)
ไม่่มีี
ไม่่มีี
ไม่่มีี
300 บาทต่่อ 1,000 หน่่วย หรืือ
เศษของ 1,000 หน่่วย
+ ผู้้�ถือื หน่่วยลงทุุนจะต้้ องเสีียค่่าธรรมเนีียมเสนอขายด้้ วย
ค่่าธรรมเนีียมเสนอขาย
ค่่าธรรมเนีียมรัับซื้้ �อคืืน
ค่่าธรรมเนีียมสัับเปลี่่ย� นเข้้ า+
ค่่าธรรมเนีียมสัับเปลี่่ย� นออก
ค่่าธรรมเนีียมการโอนหน่่วย

การเสนอขายและรัับซื้อ้ � คืืนหน่่ วยลงทุุน

-8.99
-13.15

2559

ค่่ าธรรมเนีียมที่่�หักั โดยตรงจากผู้้�ถืือหน่่ วยลงทุุน
(ร้้ อยละของมููลค่่ าหน่่ วยลงทุุน)

+ ร้้อยละต่่อปีีของมููลค่่าทรััพย์สิ์ นิ สุุทธิิเฉลี่่ย� ของกองทุุนและ
รวมภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม ตั้้�งแต่่วันั ที่่� 1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63 / ไม่่รวม
ค่่าใช้้ จ่า่ ยภาษีีจากการลงทุุนในตราสารหนี้้ �

6.70

-10%

รางวััลข้้ างต้้ นไม่่เกี่่�ยวข้้ องกัับรางวััลของสมาคมบริิ ษััทจััดการลงทุุน

3 เดืือน 6 เดืือน
9.12
12.56
10.45
11.26

18.03
20.02
10.36
11.15

ที่่ม� า : บริิษัทั หลัักทรััพย์จั์ ดั การกองทุุน อเบอร์์ดีีน สแตนดาร์์ด (ประเทศไทย) จำำ�กัดั

1 ปีี

3 ปีี

34.49 9.69
38.45 14.07
13.27 14.32
14.79 15.82

ทุุกวัันทำำ�การธนาคารพาณิิชย์์
ก่่อนเวลา 15.30 น
ตราสารทุุน
98.6 %
มููลค่่าซื้้ �อแรกเริ่่�ม
1,000.00 บาท
เงิินฝากธนาคารและอื่่�นๆ
1.4 % มููลค่่าขั้้�นต่ำำ�ก
� ารซื้้ �อครั้้�งต่่อไป 1,000.00 บาท
(ณ 31 พ.ค. 64)
การรัับซื้้ �อคืืนหน่่วยลงทุุน ทุุกวัันทำำ�การธนาคารพาณิิชย์์
ก่่อนเวลา 13.00 น.
ระยะเวลาการรัับเงิินค่่าขาย 5 วัันทำำ�การนัับจากวัันทำำ�รายการ
คืืนหน่่วยลงทุุน
(T+5)*
5 ปีี 10 ปีี ตั้้�งแต่่จัดั ตั้้�ง มููลค่่าขั้้�นต่ำำ�ก
� ารขายคืืน
100.0000 หน่่วย (1,000.00 บาท)
กองทุุน ยอดคงเหลืือขั้้ �นต่ำำ��
100.0000 หน่่วย
7.35 5.72
3.45 *บริิษัทั จััดการขอสงวนสิิทธิิในกรณีีที่่มีีก
� ารเปลี่่ย� นแปลงระยะเวลาชำำ�ระเงิินค่่า
11.79 11.30
6.67 ขายคืืนโดยไม่่จำ�ำ เป็็ นต้้ องแจ้้ งให้้ ทราบล่่วงหน้้ า
กรณีีผู้้�ลงทุุนที่่�ซื้อ้ � กรมธรรม์์ ประกัันชีีวิิตควบการลงทุุน
11.76 11.51
14.53 (ยููนิติ ลิ้้�งค์์ ) บริิษัทป
ั ระกัันชีีวิิตจะเป็็ นผู้้�รัับผิิดชอบในการชำำ�ระเงิินค่่ า
12.93 12.22
14.40 ขายคืืนหน่่ วยลงทุุนให้้กับั ผู้้�ลงทุุนภายใน 5 วัันทำำ�การตั้้�งแต่่ วันั ถััดจาก

ผลการดำำ�เนิินงานในอดีีต/ผลการเปรีียบเทีียบผลการดำำ�เนิินงานที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับผลิิตภััณฑ์์ ในตลาดทุุน มิิได้้ เป็็ นสิ่่�ง
ยืืนยัันถึึงผลการดำำ�เนิินงานในอนาคต
เอกสารการวััดผลการดำำ�เนิินงานของกองทุุนรวมฉบัับนี้้�ได้้ จัดทำ
ั �ขึ้้
ำ น� ตามมาตรฐานการวััดผลการดำำ�เนิินงาน
ของกองทุุนรวมของสมาคมบริิษัทั จััดการลงทุุน
ตั้้�งแต่่วันั ที่่� 1 ก.พ. 2561 กองทุุนได้้ เปลี่่ย� นการลงทุุนในกองทุุนหลััก จาก Class A Acc เป็็ น Class Z Acc ทำำ�ให้้ ไม่่มีีการเรีียก
เก็็บค่่าธรรมเนีียมการจััดการกองทุุนจากกองทุุนหลััก โดยทีีมผู้้�จัดั การกองทุุน Aberdeen Standard Investments เป็็ นผู้้�บริิหาร
กองทุุนทั้้�งสอง class ตั้้ �งแต่่เริ่่�มจััดตั้้�งกองทุุน ซึ่่ง� ทั้้�งสอง class อยู่่�ภายใต้้ กองทุุนเดีียวกััน
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Important information

Important: The above information is not for general circulation and should not be considered an offer, or solicitation, to deal in any of the mentioned funds. The
information is provided on a general basis for information purposes only, and is not to be relied on as advice, as it does not take into account the investment
objectives, financial situation or particular needs of any specific investor.
Any research or analysis used to derive, or in relation to, the information herein has been procured by Aberdeen Standard Asset Management (Thailand) Limited
(“ASI”) for its own use, and may have been acted on for its own purpose. The information herein, including any opinions or forecasts have been obtained from or is
based on sources believed by ASI to be reliable, but ASI does not warrant the accuracy, adequacy or completeness of the same, and expressly disclaims liability for
any errors or omissions. As such, any person acting upon or in reliance of these materials does so entirely at his or her own risk. Any projections or other forwardlooking statements regarding future events or performance of countries, markets or companies are not necessarily indicative of, and may differ from, actual events
or results. No warranty whatsoever is given and no liability whatsoever is accepted by ASI or its affiliates, for any loss, arising directly or indirectly, as a result of
any action or omission made in reliance of any information, opinion or projection made in this information.
The information herein shall not be disclosed, used or disseminated, in whole or part, and shall not be reproduced, copied or made available to others. ASI reserves
the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts expressed herein at any time, without notice.
Aberdeen Standard Asset Management (Thailand) Limited. The above is based on information available as at end of May 21.
Aberdeen Standard Investments is a brand of the investment businesses of Aberdeen Asset Management and Standard Life Investments

การลงทุุนในกองทุุนรวมที่่�ลงทุุนในต่่างประเทศมีีความเสี่่�ยงจากอััตราแลกเปลี่่�ยน ซึ่่�งอาจทำำ�ให้้ได้้รัับเงิินคืืนต่ำำ�� กว่่าเงิิน
ลงทุุนเริ่่�มแรก
ทำำ__________________________________________________________________________________________________________________________________________
�ความเข้้าใจลัักษณะสิินค้้า เงื่่�อนไขผลตอบแทนและความเสี่่�ยงก่่อนตััดสินิ ใจลงทุุน

วัันคำำ�นวณมููลค่่ าทรััพย์์ สินิ สุุทธิิ มููลค่่ าหน่่ วยลงทุุน และราคาหน่่ วย
ลงทุุน ผู้้�ลงทุุนสามารถศึึกษาข้้ อกำำ�หนดและเงื่่�อนไขที่่�เกี่่�ยวข้้ องได้้ จาก
กรมธรรม์์ ประกัันชีีวิิตควบการลงทุุนและ/หรืือเอกสารประกอบการ
ขายที่่�จัดทำ
ั �ำ โดยบริิษัทป
ั ระกัันชีีวิิต

กองทุุนมีีนโยบายป้้ องกัันความเสี่่�ยงด้้ านอััตราแลกเปลี่่�ยนตาม
ดุุลยพิินิจผู้้�
ิ จััดการกองทุุน โดยปัั จจุบัุ นั กองทุุนไม่่ ใช้้ เครื่่�องมืือป้้ องกััน
ความเสี่่�ยงอััตราแลกเปลี่่�ยน

สอบถามข้้ อมููลเพิ่่�มเติิมหรืือติิดต่่อขอรัั บหนัังสืือชี้้�ชวนและ
ช่่ องทางร้้ องเรีียน
โทรศััพท์์ +662 352-3333
โทรสาร +662 352-3389
เว็็บไซต์์ www.aberdeenstandard.com/Thailand
อีีเมล client.services.th@aberdeenstandard.com
บริิษัทั หลัักทรััพย์์ จัดั การกองทุุน อเบอร์์ ดีีน สแตนดาร์์ ด
(ประเทศไทย) จำำ�กัดั
(ได้้ รัับการรัับรอง CAC/มีีบริิษัทั แม่่ ดูแู ลให้้ ทำ�ำ ตามกฎหมาย)
อาคารบางกอกซิิตี้้ท� าวเวอร์์ ชั้้�น 28 เลขที่่� 179
ถนนสาทรใต้้ แขวงทุ่่�งมหาเมฆ เขตสาทร กรุุงเทพฯ 10120
Link to หนัังสืือชี้้�ชวน / หนัังสืือชี้้�ชวนส่่ วนสรุุป
หน้้ า 1

Aberdeen Standard SICAV I - World
Equity Fund Z Acc USD
(Master Fund of Aberdeen Standard World Opportunities Fund)
Performance Data and Analytics to 30 April 2021
Top ten holdings
%

Summary investment objective
The Fund aims to achieve a combination of growth and income by investing in companies listed on global
stock exchanges.
For full investment objective and policy details refer to the Prospectus.

Performance (%)
(Annualized returm for the period from 1 year)

Fund
Benchmark

YTD
9.68
9.30

3 months
9.34
9.77

6 months
27.45
28.56

1 year
43.30
46.40

3 years
12.13
14.48

5 years 10 years Launch
11.90
6.35
7.64
14.52
10.47
8.89

Performance Data: Share Class Z Acc from 1st Feb 2018, Class A Acc prior to that date
Source: Lipper, Basis: total return, NAV to NAV, gross income reinvested
The comparator shown may be used for risk monitoring and portfolio construction purposes, as well as to provide a performance comparator; it is
not an integral part of the Objective and Investment Policy for the fund and should not be considered as such.
All return data includes investment management fees, performance fees, and operational charges and expenses, and assumes the reinvestment of
all distributions. The returns provided do not reflect the initial sales charge and, if included, the performance shown would be lower

Past performance is not a guide to future results.

Microsoft Corp

4.2

Alphabet Inc

3.9

Visa Inc

3.7

Taiwan Semiconductor
Manufacturing Co Ltd

3.5

AIA Group Ltd

3.4

Amazon.com Inc

3.3

Tencent Holdings Ltd

3.3

Intercontinental Exchange
Inc

3.1

Boston Scientific Corp

2.8

LVMH Moet Hennessy
Louis Vuitton SE

2.8

Total

34.0

Country breakdown

%

United States

47.0

United Kingdom

11.2

France

4.8

Netherlands

4.7

Switzerland

4.5

Japan

3.8

Taiwan

3.5

Hong Kong

3.4

China

3.3

Cash and Other

13.8

Total

100.0

Sector breakdown

%

Information Technology

20.5

Consumer Staples

18.2

Healthcare

16.8

Consumer Discretionary

12.7

Financials

12.3

Communication Services

7.2

Materials

5.1

Cash and Other

7.2

Total

100.0

Fund holdings and allocations are subject to change. Holdings
provided for informational purposes only and should not be deemed
as a recommendation to buy or sell the securities shown.
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Key information
Benchmark

MSCI World

Sector

Lipper Global Equity Global

Fund size

USD 343.7m

Investment team

Global Equity Team

Codes (Z Acc USD)
SEDOL

B1JQDG2

ISIN

LU0278912844

BLOOMBERG

ABGZUDA LX

Additional information
Fund type

SICAV UCITS

Domicile

Luxembourg

Currency

USD

Registered for sale

Please refer to
www.aberdeenstandard.com

