กองทุนเปิ ด – ธันวาคม 2562

กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดนี สแตนดาร์ ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี ้ เพื่อการเลีย้ งชีพ
ผลการดำ�เนินงานของกองทุนและข้ อมูลเชิงวิเคราะห์ ณ 30 ธันวาคม 2562

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักซึง่ เป็นกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ (สิงคโปร์) ชือ่ Aberdeen Standard Pacific Equity
Fund เพียงกองทุนเดียว โดยมี net exposure เฉลีย่ ในรอบปีบญ
ั ชีไม่ตำ�่ กว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน โดย
Aberdeen Standard Pacific Equity Fund (กองทุนหลัก) จะลงทุนกระจายในกลุม่ หลักทรัพย์ ของ Asia-Pacific Equities/เอเชีย แปซิฟิก เอคคิวตี ้แต่ไม่ครอบคลุมถึงตราสารแห่งทุนของญีป่ นุ่

ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทุน (ณ 30 ธ.ค. 62)
ประเภท

กองทุนรวมเพือ่ การเลี ้ยงชีพ ประเภท ความเสีย่ งหลัก
รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน

Market, Business, Liquidity,
Country, Exchange Rate,
Regulatory, Investment in
Securities, Political and
Economic, Accounting Practice,
Shareholder, Execution and
Counterparty risks
วันทีจ่ ดทะเบียนกองทุน 13 ธันวาคม 2554
ระดับความเสีย่ ง สูง (ระดับความเสีย่ ง 6)
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
381,090,761.73 บาท
ผู้จดั การกองทุน ทีมผู้จดั การกองทุนรวมตราสารทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
13.8608 บาท/หน่วย
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ธนาคารซิตี ้แบงก์ เอ็น.เอ. สาขา
กรุงเทพฯ
ตัวชี ้วัด
MSCI AC Asia Pacific ex Japan TR นายทะเบียน
บลจ. อเบอร์ ดนี สแตนดาร์ ด
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
MSCI AC AP ex Japan 44,258.71
ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษทั พีวี ออดิท จ�ำกัด
TR
นโยบายการจ่าย
โครงการจะไม่จา่ ยเงินปันผลให้ แก่ผ้ ถู ือ
เงินปันผล
หน่วยลงทุนแต่จะน�ำผลก�ำไรไปลงทุน
ต่อเพือ่ เกิดรายได้ เพิม่ ขึ ้น

ผลการด�ำเนินงานรายปี ณ 30 ธันวาคม 2562
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2562 YTD

(ณ 30 ธ.ค. 62)

(อัตราเฉลีย่ ต่อปี สำ� หรับผลการด�ำเนินงานทีแ่ สดงในช่วงเวลาตังแต่
้ 1 ปี ขึ ้นไป)

ตังแต่
้
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี
5 ปี
ต้ นปี
9.75 7.34 2.74 9.75 4.54 1.86
11.12 9.16 4.63 11.12 6.07 4.86
11.15 0.66 0.72 11.15 10.90 11.86
26.69 0.65 1.03 26.69 11.17 12.32

ทีม่ า : บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุน อเบอร์ ดนี สแตนดาร์ ด (ประเทศไทย) จ�ำกัด

ค่ าธรรมเนียมที่หกั โดยตรงจากผู้ถอื หน่ วยลงทุน
(ร้ อยละของมูลค่ าหน่ วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมเสนอขาย
ค่าธรรมเนียมรับซื ้อคืน
การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
เพือ่ การเลี ้ยงชีพภายในบริษทั
จัดการ
การสับเปลีย่ นไปยังกองทุน
รวมเพือ่ การเลี ้ยงชีพภายใต้
การจัดการของบริษทั จัดการ
อืน่
การสับเปลีย่ นมาจากบริษทั
จัดการอืน่

≤ 3.00 (ปัจจุบนั ยกเว้ น)
≤ 1.00 (เรียกเก็บ 1% เฉพาะ
กรณีสบั เปลีย่ นไปบริษทั จัดการ
อืน่ )
ไม่มี
ไม่มคี า่ ธรรมเนียมการสับเปลีย่ น
ออกแต่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
รับซื ้อคืน 1%
ไม่มี

ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (ร้ อยละของ
มูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิรายปี /รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ≤ 1.8725 (ปัจจุบนั เก็บ 1.8725)
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผล
≤ 0.0535 (ปัจจุบนั เก็บ 0.0321)
ประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ≤ 0.13375 (ปัจจุบนั เก็บ
0.1177)
ค่าใช้ จา่ ยในการโฆษณา ตามทีเ่ กิดขึ ้นจริง (ทังนี
้ ้ไม่เกินร้ อย
ละ 1 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
เฉลีย่ ของกองทุนรวมรายปี )
ค่าใช้ จา่ ยทังหมดที
้+
เ่ รียกเก็บ 2.11
จากกองทุน
*กองทุนหลักจะคืนค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ซงึ่ เกิดจาก
กองทุนรวมหลักคืนให้ แก่กองทุน (โดยคืนเป็ นเงินสดหรือหน่วย
ลงทุน ดังนันจึ
้ งไม่มกี ารคิดค่าธรรมเนียมการจัดการซ� ้ำซ้ อน)
ตราสารทุน
98.0 % + ร้ อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเฉลีย่ ของกองทุนและ
้ วนั ที่ 1 ม.ค.61 - 31 ธ.ค. 61
เงินฝากธนาคารและอื่นๆ 2.0 % รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ตังแต่

ผลการด�ำเนินงาน ณ 30 ธันวาคม 2562

กองทุน(%)
ตัวชี ้วัด(%)
ความผันผวนของผลการด�ำเนินงาน(%)
ความผันผวนของตัวชี ้วัด(%)

รางวัลข้ างต้ นไม่เกี่ยวข้ องกับรางวัลของสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน

10 ปี ตังแต่
้ จดั ตัง้
กองทุน
N/A
4.14
N/A
7.13
N/A
11.00
N/A
11.70

ผลการด�ำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุน มิได้ เป็ นสิ่ง
ยืนยันถึงผลการด�ำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการด�ำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนีไ้ ด้ จดั ท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการวัดผลการด�ำเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษทั จัดการลงทุน
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

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 Dec 19.
Aberdeen Standard Investments is a brand of the investment businesses of Aberdeen Asset Management and Standard Life Investments

การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจท�ำให้ได้รับเงินคืนต�ำ่ กว่าเงิน
ลงทุนเริ่มแรก
ท�ำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ ทางภาษีท่รี ะบุไว้ในคู่มอื การลงทุนในกองทุนรวม
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

การเสนอขายและรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
การเสนอขาย

ทุกวันท�ำการธนาคารพาณิชย์
ก่อนเวลา 15.30 น
มูลค่าซื ้อแรกเริ่ม
5,000.00 บาท
มูลค่าขันต�
้ ำ่ การซื ้อครังต่
้ อไป 5,000.00 บาท
การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ทุกวันท�ำการธนาคารพาณิชย์
ก่อนเวลา 13.00 น.
ระยะเวลาการรับเงินค่าขาย 5 วันท�ำการนับจากวันท�ำรายการ
คืนหน่วยลงทุน
(T+5)*
มูลค่าขันต�
้ ำ่ การขายคืน
ไม่มี
ยอดคงเหลือขันต�
้ ำ่
ไม่มี
*บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในกรณีทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงระยะเวลา
ช�ำระเงินค่าขายคืนโดยไม่จำ� เป็ นต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

กองทุนมีนโยบายป้ องกันความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยนตาม
ดุลยพินจิ ผู้จดั การกองทุน โดยปั จจุบนั กองทุนไม่ ใช้ เครื่องมือ
ป้ องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมหรื อติดต่ อขอรั บหนังสือชีช้ วนและ
ช่ องทางร้ องเรี ยน
โทรศัพท์ +662 352-3333
โทรสาร +662 352-3389
เว็บไซต์ www.aberdeenstandard.com/Thailand
อีเมล client.services.th@aberdeenstandard.com
บริษทั หลักทรัพย์ จดั การกองทุน อเบอร์ ดนี สแตนดาร์ ด
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
(ได้ รับการรับรอง CAC/มีบริษทั แม่ ดแู ลให้ ทำ� ตามกฎหมาย)
อาคารบางกอกซิตที ้ าวเวอร์ ชัน้ 28 เลขที่ 179
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
หน้ า 1

Aberdeen Select Portfolio – December 2019

Aberdeen Standard Pacific Equity Fund
Performance Data and Analytics to 30 November 2019
Fund objective

Aims to provide holders with medium to long-term capital growth from a diversified
portfolio of Asian-Pacific equities excluding Japanese equities, and as a feeder fund to
invest in the equity-based Asia Pacific sub-funds of Aberdeen Standard Select Portfolio,
namely the Aberdeen Standard China Opportunities Fund, Aberdeen Standard Indonesia
Equity Fund, Aberdeen Standard Malaysian Equity Fund, Aberdeen Standard Singapore
Equity Fund and Aberdeen Standard Thailand Equity Fund, and invests up to 10% of its
deposited property in the Aberdeen Standard SICAV I - Indian Equity Fund*, a sub-fund of
the Luxembourg-registered Aberdeen Standard SICAV I.

Top ten holdings* (%)
Aberdeen Standard SICAV I - Indian
Equity Fund*
Tencent Holdings
Samsung Electronics (Pref)
TSMC
Aberdeen Standard Singapore
Equity Fund
Aberdeen Standard China
Opportunities Fund
Ping An Insurance
AIA Group
China Resources Land
Aberdeen Standard Thailand Equity
Fund
Total

Key information
Fund included under2 CPFIS-OA1/SRS
Inception date
5 Dec 1997
Benchmark
MSCI AC Asia Pacific
ex Japan
Monthly investment S$100 min.
plan2
Front end load
5.0% (Cash/SRS)
1.5% (CPFIS-OA)3

Switching fee
Management fee4
Min. investment

1.0%
1.5% p.a
S$1,000/
US$1,500
S$100/ US$1,500

Min. subsequent
investment
Fund size

S$1.4bn

Performance

Percentage Growth Total Return (05/12/1997 - 30/11/2019)
600
450
552.6
520.0
346.6

300
150
0

Fund NAV to NAV

Fund (Charges applied)5

2019

2017

2015

2013

2011

2009

2007

2005

2003

2001

1999

1997

-150

Benchmark6

Performance (%)
SGD
Fund NAV to NAV
Fund (Charges applied)5
Benchmark6

1 mth
-0.3
-5.3
0.9

Cumulative
3 mths
1 yr
3.8
9.9
-1.4
4.4
4.9
9.4

1 mth
-0.8
-5.7
0.4

Cumulative
3 mths
1 yr
5.3
10.2
0.0
4.7
6.4
9.8

USD

7

Fund NAV to NAV
Fund (Charges applied)5
Benchmark6

3 yrs
23.8
17.6
26.4
3 yrs
29.5
23.1
32.4

Incep.
552.6
520.0
346.6

Annualised
3 yrs Incep.
7.4
8.9
5.6
8.6
8.1
7.0

Incep.
275.6
256.8
293.5

Annualised
3 yrs Incep.
9.0
8.9
7.2
8.5
9.8
9.2

Source: Lipper, percentage growth, gross income reinvested.
Morningstar Awards 2011©.
Morningstar, Inc. All Rights Reserved. Awarded to Aberdeen Standard Pacific Equity
Fund, SGD Class for Best Asia-Pacific Equity Fund, Singapore.

Country allocation* (%)
China/Hong Kong
India
Australia
Singapore
South Korea
Taiwan
Indonesia
Thailand
Philippines
Malaysia
United Kingdom
Netherlands
Sri Lanka
Cash
Total

7.9
6.5
5.8
5.6
5.1
4.8
3.5
3.3
2.8
2.8
48.1

38.9
14.0
8.8
8.5
7.4
6.7
6.0
2.8
2.5
1.4
0.8
0.7
0.6
0.9
100.0

Figures may not always sum to 100 due to
rounding.
Higher Risk - Narrowly Focused (Regional - Asia).
S$ Class only.
3
With effect from 1 Oct 18.
4
No double charging for management and
advisory fees at the underlying fund level.
5
Includes the effect of an assumed 5% front end
load, which the investor might or might not pay.
NAV to NAV figures are a better reflection of
underlying investment performance.
6
Benchmark is MSCI AC Asia Pacific ex Japan TR.
7
Fund available for US$ investment since 1 Jun 04.
1

2

www.aberdeen-asia.com

Important information overleaf
Fund manager's report on page 2
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Aberdeen Standard Pacific Equity Fund
Performance Data and Analytics to 30 November 2019
Prices over past 12 months
SGD
USD

Highest NAV
$6.3515 (5/11/2019)
$3.6784 (5/11/2019)

Lowest NAV
$5.3846 (3/01/2019)
$3.1077 (3/01/2019)

Fund manager's report
l

l

l

l

Asia Pacific equities edged higher in November. Markets were volatile amid the
unfolding progress of US-China trade talks.
In China, the central bank resumed policy easing, cutting three key interest rates.
But soft economic data and corporate earnings capped the market’s gains. Notably,
Tencent’s September-quarter results missed expectations, hurt by a short-term decline
in advertising sales. However, we are confident about the internet giant’s prospects,
given its multiple growth engines and sustainable competitive moat.
With the fund able to access onshore-listed A shares, we initiated two mainland stocks.
The first was China International Travel Service, which is the dominant duty-free store
operator in China. The other was SAIC Motor, China’s largest carmaker by capacity and
renowned for its joint ventures with General Motors and Volkswagen.
In Hong Kong, violent protests continued to pressure stocks, though the highprofile listing of e-commerce major Alibaba supported sentiment. In November, we
continued to reduce our exposure to Hong Kong, in favour of more promising mainland
opportunities. We exited Swire Pacific, given that the operating environment for both its
real estate and airline businesses remained challenging.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Important information
Aberdeen Standard Investments is a brand of the investment businesses of Aberdeen
Asset Management and Standard Life Investments.
The information in this document should not be considered an offer, or solicitation, to
deal in any funds in the Aberdeen Standard Select Portfolio. The information is provided
on a general basis for information purposes only, and is not to be relied on as investment,
legal, tax or other advice as it does not take into account the investment objectives,
financial situation or particular needs of any specific investor.
The CPF interest rate for the Ordinary Account (‘OA’) is based on the legislated minimum
interest of 2.5% per annum, or the 3-month average of major local banks’ interest rates,
whichever is higher. In addition, the CPF Board pays an extra interest rate of 1% per
annum on the first $60,000 of a CPF member’s combined balances (with up to $20,000
in the OA). CPF members aged 55 and above will also earn an additional 1% extra interest
on the first $30,000 of their combined balances (with up to $20,000 in the OA). This is
paid over and above the current extra 1% interest that is earned on the first $60,000 of
their combined balance. The first $20,000 in the OA will not be allowed to be invested
under the CPF Investment Scheme.
Investments in the fund(s) are not deposits in, obligations of, or guaranteed or insured by
Aberdeen Standard Investments (Asia) Limited (‘ASI Asia’), and are subject to investment
risks, including the possible loss of the principal amount invested. Unit values and income
therefrom may fall or rise. Past performance is not necessarily indicative of future
performance. Investors should read the prospectus and the product highlights sheet or
seek relevant professional advice, before making any investment decision.
The fund(s) as well as their underlying fund(s) may use or invest in financial
derivative instruments. Please refer to the prospectus of the Aberdeen Standard
Select Portfolio fund(s) for more information.
The above is based on information available as at 30/11/2019, unless otherwise stated.
ASI Asia reserves the right to make any amendments to the information at any time,
without notice.
This advertisement has not been reviewed by the Monetary Authority of Singapore.
Aberdeen Standard Investments (Asia) Limited, Registration Number 199105448E

Sector allocation* (%)
Financials
25.1
Information Technology
18.2
Communication Services
11.2
Real Estate
8.2
Consumer Discretionary
7.6
Materials
7.5
Industrials
6.9
Healthcare
6.3
Consumer Staples
5.2
Energy
2.5
Utilities
0.5
Cash
0.9
Total
100.0
Figures may not always sum to 100 due
to rounding.
Risk statistics
Beta
Standard Deviation
Sharpe Ratio

3 yrs
0.94
10.50
0.73

Codes
UK Sedol number 6156907
ISIN code
SGD - SG9999000459
USD - SG9999001903
Bloomberg ticker SGD - ABPACII SP
USD - ABPACEU SP
Note: The Fund is an open-ended subfund under the Aberdeen Standard Select
Portfolio and was known as Aberdeen
Pacific Equity Fund prior to 3 Sep 18.
Where indicated (*) some positions are
held by the underlying fund which is not
authorised for public sale in Singapore.
The underlying fund was renamed from
Aberdeen Global - India Opportunities
Fund to Aberdeen Global - Indian Equity
Fund on 1 Oct 08 and Aberdeen Standard
SICAV I - Indian Equity Fund with effect
from 11 Feb 19. All non-performance
data is sourced from Aberdeen Standard
Investments (Asia) Limited with gross risk
statistics also from BPSS, Datastream.

For more information
Phone 1800 395 2709
Fax
6632 2993

A copy of the prospectus is available from
www.aberdeenstandard.com/singapore/
investor or from:
Aberdeen Standard Investments (Asia)
Limited
21 Church Street #01-01
Capital Square Two
Singapore 049480
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