กองทุนเปิ ด – กรกฎาคม 2562

กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดนี สแตนดาร์ ด แวลู
ผลการดำ�เนินงานของกองทุนและข้ อมูลเชิงวิเคราะห์ ณ 31 กรกฎาคม 2562

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหลักทรัพย์และหรือทรัพย์สนิ อันเป็นหรือเกีย่ วข้องกับตราสารแห่งทุน และตราสารกึง่ หนี ้กึง่ ทุน รวมทังตราสารแห่
้
งหนี ้
ทังทางภาครั
้
ฐบาล รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน และหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ้ทีเ่ สนอขายในต่างประเทศทีเ่ ป็นเงินสกุลบาท
และกองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(REITs) หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน (Infrastructure fund) โดยบริษทั จัดการจะลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ที่
ส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก�ำหนด ทังนี
้ ้ผู้จดั การกองทุนสามารถปรับกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละ
ขณะได้ โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถอื หน่วยเป็นส�ำคัญ

ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทุน (ณ 31 ก.ค. 62)
ประเภท

กองทุนรวมผสม

Market, Country, Liquidity, Credit,
Business and Interest Rate Risks
วันทีจ่ ดทะเบียนกองทุน 13 พฤศจิกายน 2546
ระดับความเสีย่ ง ปานกลางค่อนข้ างสูง (ระดับความ
เสีย่ ง 5)
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
719,016,916.15 บาท
ผู้จดั การกองทุน ทีมผู้จดั การกองทุนรวมตราสารทุน
และตราสารหนี ้
มูลค่าหน่วยลงทุน
36.5816 บาท/หน่วย
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ธนาคารซิตี ้แบงก์ เอ็น.เอ. สาขา
กรุงเทพฯ
นโยบายการจ่าย
โครงการจะไม่จา่ ยเงินปันผลให้ แก่ผ้ ถู ือ นายทะเบียน
บลจ. อเบอร์ ดนี สแตนดาร์ ด
เงินปันผล
หน่วยลงทุนแต่จะน�ำผลก�ำไรไปลงทุน
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
ต่อเพือ่ เกิดรายได้ เพิม่ ขึ ้น
ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษทั พีวี ออดิท จ�ำกัด
ตัวชี ้วัด
35% ดัชนีผลตอบแทนรวม
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,
29.25% ผลตอบแทนรวมของดัชนี
พันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาด
ตราสารหนี ้ไทย, 29.25% ผลตอบแทน
รวมของดัชนีพนั ธบัตรรัฐบาลระยะสัน้
ของสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย และ
6.5% ผลตอบแทนรวมของดัชนีห้ นุ กู้
ทีม่ อี นั ดับความน่าเชือ่ ถือในระดับน่า
ลงทุน (BBB ขึ ้นไป) ของสมาคมตลาด
ตราสารหนี ้ไทย
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ผลการด�ำเนินงาน ณ 31 กรกฎาคม 2562

กองทุน

2560

-1.90

2561

2562 YTD

ตัวชี ้วัด

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

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

ตังแต่
้
3 เดือน 6 เดือน
ต้ นปี
5.92 3.20 4.07
7.18 3.36 5.11
0.17 0.20 0.18
0.46 0.36 0.43

1 ปี

3 ปี

5 ปี

3.29
5.47
3.27
6.25

2.80
4.55
3.64
3.95

2.51
4.56
3.60
4.21

10 ปี ตังแต่
้ จดั ตัง้
กองทุน
9.59
8.60
8.93
7.24
7.46
10.15
7.96
9.91

ตัวชี ้วัดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 คือ 50 % SET TRI 25% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพนั ธบัตรรัฐบาลของ ThaiBMA และ 25% อัตราดอกเบี ้ยเงินฝากเฉลีย่ ประเภทบุคคล
ธรรมดาวงเงิน 1 ล้ านบาท ระยะเวลา 1 ปี ของ BBL,KBANK และ SCB
ทีม่ า : บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุน อเบอร์ ดนี สแตนดาร์ ด (ประเทศไทย) จ�ำกัด

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

ท�ำความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่ อนตัดสินใจลงทุน
กองทุนนีไ้ ม่ มกี ารลงทุนในตราสารที่อยู่ในรูปของสกุลเงินต่ างประเทศ
รายงานผู้จดั การกองทุนอยู่ในหน้ าถัดไป

สัดส่ วนการลงทุนแยกตามประเภทสินทรัพย์ *
(ณ 31 ก.ค. 62)

ความเสีย่ งหลัก

ผลการด�ำเนินงานรายปี ณ 31 กรกฎาคม 2562
15%

รางวัลข้ างต้ นไม่เกี่ยวข้ องกับรางวัลของสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน

ตราสารทุน
ตราสารหนี ้
เงินฝากธนาคารและอื่นๆ

34.7 %
62.2 %
3.1 %

10 อันดับแรกของหลักทรัพย์ ท่ลี งทุน (%) *
(ณ 31 ก.ค. 62)
ตราสารทุน
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ
บมจ.ปตท.
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)
บมจ. กรุงเทพดุสติ เวชการ
รวม

ตราสารหนี ้

กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (AA/ทริส)
ธนาคารไอซีบซี ี (ไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
(AA+(tha)/ฟิ ทซ์(tha))
ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (AA/ทริส)
รวม

2.1
2.0
2.0
1.8
1.8
9.7
37.1
16.0
1.1
0.9
0.9
56.0

สัดส่ วนการลงทุนแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม (%)
*(ณ 31 ก.ค. 62)
ตราสารทุน
พลังงานและสาธารณูปโภค
ธนาคาร
วัสดุกอ่ สร้ าง
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
พาณิชย์
อืน่ ๆ

ตราสารหนี ้

ภาครัฐ/ภาคเอกชน
เงินฝากธนาคารและอืน่ ๆ
รวม

*ร้ อยละของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ

6.5
3.9
3.7
3.5
3.4
13.7

62.2
3.1
100.0

สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมหรื อติดต่ อขอรั บหนังสือชีช้ วนและ
ช่ องทางร้ องเรี ยน
โทรศัพท์ +662 352-3333
โทรสาร +662 352-3389
เว็บไซต์ aberdeen-asset.co.th
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
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กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดนี สแตนดาร์ ด แวลู
รายงานผู้จดั การกองทุน
l

l

l

l

l

l

ตัวชี ้วัดการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชนในเดือนมิถนุ ายนไม่สดใส การบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลงจาก 3.7%
เป็ น 2.4% จากยอดซื ้อสินค้ าคงทนทีล่ ดลง ในขณะทีก่ ารลงทุนยังคงหดตัวมาอยูท่ ี่ -4.6% เนือ่ งจากการน�ำเข้ าสินค้ า
ประเภททุนทรุดตัวลง -12%

ตัวเลขทังการส่
้
งออกและการน�ำเข้ าลดลงในเดือนมิถนุ ายนแต่เราได้ เห็นอุปสงค์ทดี่ ขี ึ ้นของสินค้ าประเภทยานยนต์และ
ทองค�ำ
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรในทุกประเภทอายุลดลงระหว่าง 0.06% ถึง 0.40% แต่พนั ธบัตรประเภทอายุยาวท�ำผลงานได้
โดดเด่นจากเส้ นกราฟแนวโน้ มทีอ่ ตั ราผลตอบแทนพันธบัตรอายุยาวลดลงเร็วกว่าแบบอายุสนั ้ (bull flattened)
ธนาคารกลางของสหรัฐฯ ปรับลดอัตราดอกเบี ้ยลงมา 0.25% เมือ่ สิ ้นเดือนกรกฎาคมและมีแนวโน้ มทีจ่ ะกลับมาใช้
นโยบายแบบผ่อนคลายซึง่ เป็ นสาเหตุสำ� คัญทีท่ ำ� ให้ พนั ธบัตรปรับตัวเพิม่ ขึ ้น
ข้ อมูลทางเศรษฐกิจยังดูไม่สดใสโดยตัวเลขการส่งออกสินค้ าในเดือนมิถนุ ายนและดัชนี MPI ลดลง 2.2% และ 5.5% ตาม
ล�ำดับ
ราคาหุ้นน่าจะยังคงผันผวนและถูกขับเคลือ่ นจากปัญหาระดับโลกในขณะทีน่ กั ลงทุนเองยังคอยดูผลการด�ำเนินงานใน
ไตรมาสทีส่ องทีจ่ ะประกาศในไม่ช้านี ้

ค่ าธรรมเนียมที่หกั โดยตรงจากผู้ถอื หน่ วยลงทุน
(ร้ อยละของมูลค่ าหน่ วยลงทุน)
≤0.50 (ปัจจุบนั เก็บ 0.50)
≤ 0.25 ในกรณีทถี่ อื หน่วย
ลงทุนไม่ถงึ 1 ปี (ปัจจุบนั เก็บ
0.25%)
ค่าธรรมเนียมสับเปลีย่ นเข้ า+ ไม่มี
ค่าธรรมเนียมสับเปลีย่ นออก* ≤ 0.05 (ปัจจุบนั เก็บ 0.05)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย 200 บาทต่อ 1 รายการโอน
หน่วยลงทุน
+ ผู้ถอื หน่วยลงทุนจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมเสนอขายด้ วย
* ผู้ถอื หน่วยลงทุนจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมรับซื ้อคืนด้ วย
ค่าธรรมเนียมเสนอขาย
ค่าธรรมเนียมรับซื ้อคืน

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

≤ 1.07 (ปัจจุบนั เก็บ 1.07)
≤ 0.06955 (ปัจจุบนั เก็บ
0.0321)
≤ 0.107 (ปัจจุบนั เก็บ 0.107)
ตามทีเ่ กิดขึ ้นจริง (ทังนี
้ ้ไม่เกินร้ อย
ละ 1 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
เฉลีย่ ของกองทุนรวมรายปี )
ค่าใช้ จา่ ยทังหมดที
้+
เ่ รียกเก็บ 1.24
จากกองทุน
+ ร้ อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเฉลีย่ ของกองทุนและ
รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผล
ประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าใช้ จา่ ยในการโฆษณา

การเสนอขายและรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
การเสนอขาย

ทุกวันท�ำการธนาคารพาณิชย์
ก่อนเวลา 15.30 น
มูลค่าซื ้อแรกเริ่ม
10,000.00 บาท
มูลค่าขันต�
้ ำ่ การซื ้อครังต่
้ อไป 10,000.00 บาท
การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ทุกวันท�ำการธนาคารพาณิชย์
ก่อนเวลา 13.00 น.
ระยะเวลาการรับเงินค่าขาย 2 วันท�ำการนับจากวันท�ำรายการ
คืนหน่วยลงทุน
(T+2)*
มูลค่าขันต�
้ ำ่ การขายคืน
0.0000 หน่วย (0.00 บาท)
ยอดคงเหลือขันต�
้ ำ่
0.0000 หน่วย
* บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในกรณีทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงระยะเวลา
ช�ำระเงินค่าขายคืนโดยไม่จำ� เป็ นต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
กรณีผ้ ลู งทุนที่ซอื ้ กรมธรรม์ ประกันชีวติ ควบการลงทุน (ยูนติ
ลิง้ ค์ ) บริษทั ประกันชีวติ จะเป็ นผู้รับผิดชอบในการช�ำระเงิน
ค่ าขายคืนหน่ วยลงทุนให้ กบั ผู้ลงทุนภายใน 5 วันท�ำการตัง้ แต่
วันถัดจากวันค�ำนวณมูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุน
และราคาหน่ วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้ อก�ำหนดและ
เงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องได้ จากกรมธรรม์ ประกันชีวติ ควบการลงทุน
และ/หรือเอกสารประกอบการขายที่จดั ท�ำโดยบริษทั ประกัน
ชีวติ

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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 forward-looking 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 Jul 19.
Aberdeen Standard Investments is a brand of the investment businesses of Aberdeen Asset Management and Standard Life Investments

ท�ำความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่ อนตัดสินใจลงทุน
กองทุนนีไ้ ม่ มกี ารลงทุนในตราสารที่อยู่ในรูปของสกุลเงินต่ างประเทศ
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