กองทุนเปิ ด – ธันวาคม 2562

กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดนี สแตนดาร์ ด หุ้นระยะยาว 70/30
ผลการดำ�เนินงานของกองทุนและข้ อมูลเชิงวิเคราะห์ ณ 30 ธันวาคม 2562

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในตราสารทุนโดยจะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลีย่ ในรอบปีบญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้ อย
ละ 65 และไม่เกินร้ อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน ส�ำหรับการลงทุนในส่วนทีเ่ หลือทังในและต่
้
างประเทศจะลงทุน
ในตราสารแห่งหนี ้ทังภาครั
้
ฐบาล รัฐวิสาหกิจ และ/หรือภาคเอกชน และ/หรือเงินฝากหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อืน่ หรือการหาด
อกผลโดยวิธกิ ารอืน่ อย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่างตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน หรือส�ำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก�ำหนดหรืออนุญาตให้กองทุนรวมหุ้นระยะยาวสามารถลงทุนได้ โดยต้องไม่มลี กั ษณะทีท่ ำ� ให้กองทุนมี net
exposure ในตราสารทุนหรือหุ้นโดยเฉลีย่ ในรอบปีบญ
ั ชีน้อยกว่าร้ อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน

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

กองทุนเปิ ดตราสารแห่งทุน

Market, Country, Liquidity, Credit,
Business and Interest Rate Risks
ระดับความเสีย่ ง สูง (ระดับความเสีย่ ง 6)
ผู้จดั การกองทุน ทีมผู้จดั การกองทุนรวมตราสารทุน
และตราสารหนี ้
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ธนาคารซิตี ้แบงก์ เอ็น.เอ. สาขา
กรุงเทพฯ
นายทะเบียน
บลจ. อเบอร์ ดนี สแตนดาร์ ด
(ประเทศไทย) จ�ำกัด

มูลค่าหน่วยลงทุน

10.4460 บาท/หน่วย

ตัวชี ้วัด

70% ดัชนีผลตอบแทนรวม
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และ 30% ผลตอบแทนรวมของดัชนี
พันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาด
ตราสารหนี ้ไทยอายุ 1-3 ปี
โครงการจะไม่จา่ ยเงินปันผลให้ แก่ผ้ ถู ือ ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษทั พีวี ออดิท จ�ำกัด
หน่วยลงทุนแต่จะน�ำผลก�ำไรไปลงทุน
ต่อเพือ่ เกิดรายได้ เพิม่ ขึ ้น

ผลการด�ำเนินงานรายปี ณ 30 ธันวาคม 2562
15%
10%

สัดส่ วนการลงทุนแยกตามประเภทสินทรัพย์ *
(ณ 30 ธ.ค. 62)

ความเสีย่ งหลัก

วันทีจ่ ดทะเบียนกองทุน 24 พฤศจิกายน 2559
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
467,259,505.33 บาท

นโยบายการจ่าย
เงินปันผล

รางวัลข้ างต้ นไม่เกี่ยวข้ องกับรางวัลของสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน

12.63

ตราสารทุน
ตราสารหนี ้
เงินฝากธนาคารและอื่นๆ

10 อันดับแรกของหลักทรัพย์ ท่ลี งทุน (%) *
(ณ 30 ธ.ค. 62)
ตราสารทุน
บมจ.ปตท.
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ
บมจ. กรุงเทพดุสติ เวชการ
บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)
บมจ.ปตท.ส�ำรวจและผลิตปิ โตรเลียม
รวม

4.1
3.5
3.4
2.9
2.5
16.4

กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
รวม

20.8
8.5
29.3

ตราสารหนี ้

9.59

4.07

5%

0.71
0%
-5%

-5.20

-6.50
-10%

2560

2561

กองทุน

2562 YTD

ตัวชี ้วัด

ผลการด�ำเนินงาน ณ 30 ธันวาคม 2562

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

ตังแต่
้
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี
5 ปี 10 ปี ตังแต่
้ จดั ตัง้
ต้ นปี
กองทุน
กองทุน(%)
0.71 -2.38 -6.30 0.71 1.05 N/A
N/A
1.42
ตัวชี ้วัด(%)
4.07 -1.90 -4.69 4.07 3.57 N/A
N/A
4.66
ความผันผวนของผลการด�ำเนินงาน(%)
5.70 0.34 0.39 5.70 6.68 N/A
N/A
6.61
ความผันผวนของตัวชี ้วัด(%)
6.66 0.43 0.45 6.66 7.44 N/A
N/A
7.41
ตัวชี ้วัดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทีม่ า : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน อเบอร์ดนี สแตนดาร์ด (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
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ ทางภาษีท่รี ะบุไว้ ในคู่มอื การลงทุนในกองทุนรวม
รายงานผู้จดั การกองทุนอยู่ในหน้ าถัดไป

65.1 %
29.3 %
5.6 %

สัดส่ วนการลงทุนแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม (%)
*(ณ 30 ธ.ค. 62)
ตราสารทุน
พลังงานและสาธารณูปโภค
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ธนาคาร
พาณิชย์
วัสดุกอ่ สร้ าง
อืน่ ๆ

ตราสารหนี ้

ภาครัฐ/ภาคเอกชน
เงินฝากธนาคารและอืน่ ๆ
รวม

*ร้ อยละของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ

12.1
7.3
6.9
6.2
5.9
26.7

29.3
5.6
100.0

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
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กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดนี สแตนดาร์ ด หุ้นระยะยาว 70/30

รายงานผู้จดั การกองทุน
l

l

l

l

อัตราเงินเฟ้อในเดือนธันวาคมเพิม่ ขึ ้น 0.87% เมือ่ เทียบกับปี ทผี่ า่ นมาเนือ่ งจากฐานตัวเลขทีต่ �่ำในปี ทแี่ ล้ ว จากตัวเลขอัตรา
เงินเฟ้อเฉลีย่ 0.7% จึงท�ำให้ อตั ราเงินเฟ้อในปี นี ้พลาดเป้าหมายทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยตังไว้
้ อกี ครัง้ ดังนันทางธนาคาร
้
แห่งประเทศไทยจึงปรับเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อใหม่ที่ 1-3% แทนทีจ่ ะตังไว้
้ ที่ 2.5% โดยมีคา่ +/- 1.5% ซึง่ สะท้ อนให้ เห็นถึง
แนวโน้ มอัตราเงินเฟ้อทีน่ า่ จะลดลงอย่างแน่นอน
เราคาดว่าอัตราการเติบโตของจีดพี ใี นปี 2562 อยูท่ ี่ 2.5% เมือ่ เทียบกับปี ทผี่ า่ นมาและน่าจะสูงกว่าในปี 2563 เล็กน้ อย
ปัจจัยส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้ เติบโตได้ กน็ า่ จะมาจากการใช้ จา่ ยของภาครัฐซึง่ จะสร้ างความเชือ่ มัน่ ให้ กบั นักลงทุนได้ อย่างไร
ก็ตาม นักลงทุนยังคงต้ องคอยดู พรบ.งบประมาณปี 2563 มูลค่า 3.2 ล้ านล้ านบาทซึง่ จะช่วยเร่งให้ มเี งินลงทุนจากภาครัฐ
เข้ ามาในปี 2563 เพิม่ ขึ ้นจาก 2.6% เป็ น 6% เมือ่ เทียบกับปี ทผี่ า่ นมา
เส้ นอัตราผลตอบแทนตราสารหนี ้ในปลายเดือนธันวาคมแสดงถึงภาวะทีอ่ ตั ราดอกเบี ้ยตราสารระยะสันลดลงเร็
้
วกว่าระยะ
ยาว (bullish steepening) โดยอัตราดอกเบี ้ยอายุ 2 ปี , 10 ปี , 30 ปี อยูท่ ี่ 1.18%, 1.48% และ 2.03% ตามล�ำดับ
ผลการด�ำเนินงานในเดือนธันวาคมแทบไม่มคี วามเปลีย่ นแปลงท�ำให้ ดชั นีตลาดหลักทรัพย์ฯ ในไตรมาสทีส่ ลี่ ดลงไป
3.50% ในขณะทีด่ ชั นีตลอดทังปี
้ 2562 ปรับขึ ้นมา 1.02% ตลอดทังปี
้ มานี ้กลุม่ อุตสาหกรรมหลักทีช่ ว่ ยเพิม่ ตัวเลขดัชนี
ได้ แก่ ธุรกิจอาหารและเครื่องดืม่ , การสือ่ สารและโทรคมนาคม (ICT) และภาคขนส่งและโลจิสติกส์ ในขณะทีก่ ลุม่ ธนาคาร,
ปิ โตรเคมี, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และวัสดุกอ่ สร้ างปรับลดลง

ค่ าธรรมเนียมที่หกั โดยตรงจากผู้ถอื หน่ วยลงทุน
(ร้ อยละของมูลค่ าหน่ วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมเสนอขาย
ค่าธรรมเนียมรับซื ้อคืน

ไม่มี
≤ 1.00 (เรียกเก็บ 0.25% เว้ น
แต่กรณีสบั เปลีย่ นไปบริษทั
จัดการอืน่ เรียกเก็บ 1%)
ค่าธรรมเนียมสับเปลีย่ นเข้ า+ ไม่มี
ค่าธรรมเนียมสับเปลีย่ นออก* ≤ 0.05 (เรียกเก็บ 0.05%
กรณีสบั เปลีย่ นภายในบริษทั
จัดการ)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย ไม่มี
ค่าธรรมเนียมสับเปลีย่ นไปยัง ไม่มคี า่ ธรรมเนียมการสับเปลีย่ น
บลจ.อืน่
ออกแต่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
รับซื ้อคืน 1%
+ ผู้ถอื หน่วยลงทุนจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมเสนอขายด้ วย
* กรณีสบั เปลีย่ นภายในบริษทั จัดการผู้ถอื หน่วยลงทุนจะต้ อง
เสียค่าธรรมเนียมรับซื ้อคืน 0.20% ด้ วย

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

≤ 1.7655 (ปัจจุบนั เก็บ 1.7655)
≤ 0.05885 (ปัจจุบนั เก็บ
0.0321)
≤ 0.1284 (ปัจจุบนั เก็บ 0.1284)
ตามทีเ่ กิดขึ ้นจริง (ทังนี
้ ้ไม่เกินร้ อย
ละ 1 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
เฉลีย่ ของกองทุนรวมรายปี )
ค่าใช้ จา่ ยทังหมดที
้+
เ่ รียกเก็บ 2.09%
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
5,000.00 บาท
มูลค่าขันต�
้ ำ่ การซื ้อครังต่
้ อไป 5,000.00 บาท
การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ทุกวันท�ำการธนาคารพาณิชย์
ก่อนเวลา 13.00 น.
ระยะเวลาการรับเงินค่าขาย 2 วันท�ำการนับจากวันท�ำรายการ
คืนหน่วยลงทุน
(T+2)**
มูลค่าขันต�
้ ำ่ การขายคืน
100.0000 หน่วย (1,000.00
บาท)*
ยอดคงเหลือขันต�
้ ำ่
100.0000 หน่วย*

* บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการมูลค่าขันต�
้ ำ่
การขายคืน ต�ำ่ กว่า 100.0000 หน่วย หรือ ยอดคงเหลือขันต�
้ ำ่ ต�ำ่ กว่า
100.0000 หน่วยได้ หากเป็ นไปเพือ่ ประโยชน์สงู สุดในการใช้ สทิ ธิ
ประโยชน์ทางภาษี หรือในกรณีจำ� เป็ นตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร
** บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในกรณีทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงระยะเวลา
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ช�ำระเงินค่าขายคืนโดยไม่จำ� เป็ นต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
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 Dec 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
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ ทางภาษีท่รี ะบุไว้ ในคู่มอื การลงทุนในกองทุนรวม
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