
รายงานของรอบระยะเวลา 6 เดือน
กองทุนเปิด วรรณเอเอม็ โกลบอล อีเมอรจ้ิ์ง มารเ์กต็ เอควิต้ี (1AM-GEM)

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2565 ถึง 30 มิถนุายน 2565

กองทุนเปิด วรรณเอเอม็ โกลบอล
อีเมอรจ้ิ์ง มารเ์กต็ เอควิต้ี (1AM-GEM)

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมหน่วยลงทุนทีเ่น้นลงทุนในกองทุนรวมตราสารแหง่ทุนในต่างประเทศ (Fund of Fund) 
ประเภทรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน

จ านวนเงินทุน
จดทะเบียนของโครงการ : 420 ลา้นบาท
ระดบัความเส่ียงของกองทุน : ระดบั 6 (ความเสีย่งสงู)
นโยบายการลงทุน : เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแหง่ทุนทีล่งทุนในประเทศทีเ่ป็นตลาดเกดิใหม่

ในภูมภิาคต่างๆ ของโลก (Emerging Markets) เช่น ภูมภิาคเอเชยี ยุโรปตะวนัออก และละตนิอเมรกิา
เช่น จนี อนิเดยี เกาหล ีไตห้วนั อสิราเอล รสัเซยี สาธารณรฐัเชก็ ฮงัการ ีตุรก ีบราซลิ เมก็ซโิก 
อารเ์จนตนิา เวเนซุเอลา ชลิ ีฯลฯ ทัง้ทีจ่ดทะเบยีนในประเทศทีเ่ป็นตลาดเกดิใหมแ่ละทีจ่ดทะเบยีนใน
ประเทศทีพ่ฒันาแลว้ ทัง้นี้ กองทุนยงัสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนตราสารแห่งทุนทีม่นีโยบายลงทุนใน
ประเทศทีพ่ฒันาแลว้ไดด้ว้ย โดยกองทุนจะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโดยเฉลีย่ใน
รอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม) ฯลฯ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ปีละไม่เกนิ 2 ครัง้  โดยจ่ายในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 100 ของก าไรสะสม หรอืก าไรสทุธใินงวดบญัชี
ทีจ่ะจ่ายเงนิปันผลนัน้แลว้แต่กรณี  ทัง้นี้  ตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร

ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคาร สแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน)
นายทะเบียนหน่วยลงทนุ : บลจ. วรรณ จ ากดั
วนัเร่ิมต้นโครงการ : 2 ธนัวาคม 2548
รอบระยะเวลาบญัชี : 31 ธนัวาคม ของทุกปี
จ านวนเงินสัง่ซ้ือขัน้ต า่ : 5,000 บาท
จ านวนหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนขัน้ต า่ : ไม่ก าหนด
ก าหนดเวลาในการขายหน่วยลงทุน : ทุกวนัท าการ ตัง้แต่เวลา 9.00 - 16.00 น.
ก าหนดเวลาในการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ทุกวนัท าการ ตัง้แต่เวลา 9.00 - 16.00 น.
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่เกนิ 1.07% ของมลูค่าหน่วยลงทุน (รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไม่เกนิ 1.07% ของมลูค่าหน่วยลงทุน (รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมการจดัการ : ไม่เกนิ 1.68525%* ต่อปี ของ NAV (รวม VAT) 
*ค่าธรรมเนียมการจดัการน้ีไมร่วมถงึค่าธรรมเนียมการจดัการของกองทุนต่างๆ ทีก่องทุนน้ีไปลงทุน
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ : ไม่เกนิ 0.0642% ต่อปีของ NAV (รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน : ไม่เกนิ 0.107% ของ NAV (รวม VAT)
อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) (01/01/2022 - 30/06/2022) :   0.19
หมายเหต ุ: ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายดงักลา่วขา้งตน้เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่แลว้

NAV หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมพรอ้มรบัหนังสือช้ีชวนได้ท่ี :
บลจ.วรรณ จ ากดั ชัน้ 9, 24 อาคารสยามพวิรรธน์ทาวเวอร ์โทร. 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ายลกูคา้สมัพนัธแ์ละสนบัสนุนธุรกจิ 
หรอืทีผู่ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากบลจ.วรรณ



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณเอเอม็ โกลบอล อเีมอรจ์ิง้ มารเ์กต็ เอควติี ้(1AM-GEM)

ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุควรทราบ
รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก (1 มกราคม 2565 - 30 มิถนุายน 2565)
-ไมม่-ี
ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนรวมไดท้ีบ่ลจ.วรรณ จ ากดัโดยตรงหรอืที ่website ของบลจ.วรรณ จ ากดั (http://www.one-asset.com) 
และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
ผูจ้ดัการกองทุน
1. นายมณฑล จุนชยะ 2. นายชยัพฤกษ์ กุลกาญจนาธร      3. นายสนัธาน เฮงสกุล 4. นายบญัชา จงึวฒันกจิ 
5. น.ส.จารุภทัร ์ศรจี าเรญิ 6. น.ส.จนัทรเ์พญ็ ชวูงษ์ 7. น.ส.พรอุมา เทวาหุดี 8. น.ส.ประภาภรณ์ ซื่อเจรญิกจิ
9. นายสุทธโิรจน์  สทิธวิฒันานนท์ 10. นายสทิธิ ์จ่างตระกลู 11. นายธชัธรรม วจิารณกรณ์ 
• กรณทีีก่องทุนฯ ลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลีย่ในรอบระยะเวลาทีก่ าหนดใหแ้สดงขอ้มลูดงักลา่วพรอ้มทัง้เหตุผล : -ไมม่-ี
• ขอ้มลูการบนัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักลา่วเป็นศนูยใ์นกรณทีีผู่อ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลกูหนี้แห่งสทิธเิรยีกร้องผดินดัช าระหนี้

หรอืมพีฤตกิารณ์ว่าจะไมสามารถช าระหนี้ได ้(ถา้ม)ี : -ไมม่-ี
• ขอ้มลูการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอืน่ (ถา้ม)ี : -ไมม่-ี
• รายงานขอ้มลูการถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี : -ไมม่-ี
• ขอ้มลูการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏทินิล่าสุด : -ไมม่-ี

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้างเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการที ่http://www.one-asset.com



การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนเปิด วรรณเอเอม็ โกลบอล อีเมอรจ้ิ์ง มารเ์กต็ เอควิต้ี (1AM-GEM) ใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ (Soft Commission)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณเอเอม็ โกลบอล อเีมอรจ์ิง้ มารเ์กต็ เอควติี ้(1AM-GEM)

แบบ 117-5

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รบั เหตผุลในการรบัผลประโยชน์
1 BlackRock Investments LLC ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2 UBS Asset Management (Singapore) Ltd ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3 ASK Capital Management Pte Ltd ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4 Premia Partners Company Limited ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

กองทนุเปิด วรรณเอเอม็ โกลบอล อีเมอรจ้ิ์ง มารเ์ก็ต เอควิต้ี (1AM-GEM)

รายช่ือบริษัทนายหน้าท่ีได้รบัค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลกัทรพัย์

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2565 ถงึวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565

อนัดบั รายช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้าจากการ ร้อยละของ

ซ้ือขายหลกัทรพัย์ ค่านายหน้า

(หน่วย : บาท) ทัง้หมด

- - - -

รวมค่านายหน้าทัง้หมด - -

แบบแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทนุเปิด วรรณเอเอ็ม โกลบอล อีเมอรจ้ิ์ง มารเ์กต็ เอควิต้ี (1AM-GEM)

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2565 ถงึวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565
ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม จ านวนเงิน ร้อยละของ

(Fund's Direct Expenses) หน่วย : พนับาท มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ
(รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม)

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (management fee) 47.18                   0.53
ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 1.77                     0.02
ค่าธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทุน (advisory fee) - ไมม่ี
ค่านายทะเบียน (registrar fee) 4.72                     0.05
ค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชี 29.75                   0.33
ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ 17.46                   0.20

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด* 100.88                      1.13
*ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

ค่าเฉล่ียของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 8,890,488.06            บาท



กองทุนเปิด วรรณเอเอม็ โกลบอล อีเมอรจ้ิ์ง มารเ์กต็ เอควิต้ี
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565

มลูค่าทรพัยสิ์นต่อหน่วยลงทุน 9.8389 บาท

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณเอเอม็ โกลบอล อเีมอรจ์ิง้ มารเ์กต็ เอควติี ้(1AM-GEM)

หลกัทรพัย์ มลูค่าตาม
หรือทรพัยสิ์นต่างประเทศ จ านวน ราคาตลาด % NAV

(บาท)
หลกัทรพัย์
หน่วยลงทนุในต่างประเทศ
     GS EMRG MARKET EQTY IA 3,480.00    2,468,643.27    31.05%
     ISHARES MSCI EMERGING MARKET 1,710.00    2,418,842.03    30.42%
     PREMIA CHINA NEW ECON ETF HK 18,750.00   855,721.13       10.76%
     i SHARES MSCI EM LATIN  AMERICA UCITS ETF 1,120.00    534,740.78       6.73%
     UBS EQ-ALL CHINA USD-IA1 ACC 110.00       462,448.20       5.82%
     ASK INDIA OPP FD 1-I 8,569.04    401,418.56       5.05%
รวมหน่วยลงทนุในต่างประเทศ 7,141,813.97 89.83%
เงินฝากธนาคาร
JPMORGAN CHASE & CO 747,957.84 9.41%
ธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากดั (มหาชน)  108,196.10 1.36%
รวมเงินฝากธนาคาร 856,153.94 10.77%
สนิทรพัย์อืน่ ๆ  0.00 0.00%
หนีส้นิอืน่ ๆ  (47,256.92) -0.59%
รวมทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 7,950,710.99     100.00%

รายละเอียดการลงทนุ
กองทนุเปิด วรรณเอเอม็ โกลบอล อีเมอรจ้ิ์ง มารเ์ก็ต เอควิต้ี

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565



หมายเหต ุ: *งบการเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณเอเอม็ โกลบอล อเีมอรจ์ิง้ มารเ์กต็ เอควติี ้(1AM-GEM)

2565
สินทรพัย์
     เงนิลงทนุแสดงดว้ยมูลคา่ยตุิธรรม 7,141,813.97
     เงนิฝากธนาคาร 856,153.43
     ลูกหนี้
          จากดอกเบีย้และเงนิปันผล 0.51
                    รวมสนิทรพัย์ 7,997,967.91
หน้ีสิน
     คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 46,927.95
     ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย 0.08
     หนี้สนิอื่น 328.89
                    รวมหนี้สนิ 47,256.92
สนิทรพัยส์ุทธิ 7,950,710.99

สินทรพัยส์ุทธิ:
     ทนุทีไ่ดร้บัจากผู้ถือหน่วยลงทนุ 8,080,852.56
     ก าไร(ขาดทนุ)สะสม
          บญัชปีรบัสมดุล 43,590,409.77  
          ก าไร(ขาดทนุ)สะสมจากการด าเนินงาน (43,720,551.34) 
                    สนิทรพัยส์ุทธิ 7,950,710.99

จ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้ปี (หน่วย) 808,085.2520
สนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วย 9.8389

กองทุนเปิดวรรณเอเอม็ โกลบอล อีเมอรจ้ิ์ง มารเ์กต็ เอควิต้ี (1AM-GEM)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วนัท่ี  30 มิถนุายน 2565



หมายเหต ุ: *งบการเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณเอเอม็ โกลบอล อเีมอรจ์ิง้ มารเ์กต็ เอควติี ้(1AM-GEM)

2565
รายได้
        รายไดเ้งนิปันผล 34,474.01       
        รายไดด้อกเบีย้ 22.32             
              รวมรายได้ 34,496.33       
ค่าใช้จา่ย
        คา่ธรรมเนียมการจดัการ 47,176.50       
        คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 1,769.14         
        คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 4,717.58         
        คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 29,752.78       
        คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน 17,461.72       
        ต้นทนุการท ารายการ 1,695.50         
              รวมคา่ใชจ่้าย 102,573.22     
รายได(้ขาดทนุ)สุทธิ (68,076.89)      

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
        รายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทนุ (670,224.27)    
        รายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทนุ (1,548,201.06) 
        รายการก าไร(ขาดทนุ)ทีเ่กดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 559,337.00     
รวมรายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธจิากเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้และทีย่งัไม่เกดิขึน้ (1,659,088.33) 

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงานกอ่นภาษีเงนิได้ (1,727,165.22) 
หกั ภาษีเงนิได้ (3.35)              
การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงานหลงัหกัภาษีเงนิได้ (1,727,168.57) 

กองทุนเปิดวรรณเอเอม็ โกลบอล อีเมอรจ้ิ์ง มารเ์กต็ เอควิต้ี (1AM-GEM)
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็

ส าหรบัระยะเวลา 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565



หมายเหต ุ: *งบการเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้า่นการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณเอเอม็ โกลบอล อเีมอรจ์ิง้ มารเ์กต็ เอควติี ้(1AM-GEM)

การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใช้การจดักลุม่ตามประเภทของเงินลงทนุ

เงินต้น / มลูค่ายติุธรรม ร้อยละของ

จ านวนหน่วย (บาท) มลูค่าเงินลงทนุ

หน่วยลงทนุ 7,141,813.97     100.00                  

     ASK INDIA OPP FD 1-I 8,569            401,418.56      5.62                 

     GS EMRG MARKET EQTY IA 3,480            2,468,643.27    34.57               

     i SHARES MSCI EM LATIN  AMERICA UCITS ETF 1,120            534,740.78      7.49                 

     ISHARES MSCI EMERGING MARKET 1,710            2,418,842.03    33.87               

     PREMIA CHINA NEW ECON ETF HK 18,750          855,721.13      11.98               

     UBS EQ-ALL CHINA USD-IA1 ACC 110               462,448.20      6.47                 
รวมเงินลงทุน  (ราคาทุน 9,058,838.24 บาท) 7,141,813.97     100.00                  

กองทนุเปิดวรรณเอเอ็ม โกลบอล อีเมอรจ้ิ์ง มารเ์กต็ เอควิต้ี (1AM-GEM)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ

ณ  วนัท่ี  30 มิถนุายน 2565



รายงานความเหน็ของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั
ในฐานะบริษทัจดัการของกองทุนเปิด วรรณเอเอม็ โกลบอล อีเมอรจ้ิ์ง มารเ์กต็ เอควิต้ี (1AM-GEM)

เรยีน  ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วรรณเอเอม็ โกลบอล อเีมอรจ์ิง้ มารเ์กต็ เอควติี ้(1AM-GEM)

บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน วรรณ จ ากดั (บลจ. วรรณ) ขอน าส่งรายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรก ตัง้แต่วนัที ่
1 มกราคม 2565 ถงึวนัที ่30 มถุินายน 2565 ของกองทุนเปิด วรรณเอเอม็ โกลบอล อเีมอรจ์ิง้ มารเ์กต็ เอควติี ้(1AM-GEM)

ในรอบระยะเวลา 6 เดอืน ทีผ่่านมากองทุนเปิด วรรณเอเอม็ โกลบอล อเีมอรจ์ิง้ มารเ์กต็ เอควติี ้(1AM-GEM) มผีลการ
ด าเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน อยู่ที่ -17.11% เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานซึ่งค านวณจากอัตราผลตอบแทนของดชันี MSCI 
Emerging Market Net TR USD Index (NDUEEGF) ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบาท ณ วนัที่
ค านวณผลตอบแทนในช่วงระยะเวลาเดยีวกนั อยู่ที ่-12.19% (รายละเอยีดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน)

กองทุนเปิด วรรณเอเอม็ โกลบอล อเีมอรจ์ิ้ง มารเ์กต็ เอควติี้ (1AM-GEM) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตรา
สารแห่งทุนทีล่งทุนในประเทศทีเ่ป็นตลาดเกดิใหม่ในภูมภิาคต่างๆ ของโลก (Emerging Markets) เช่น ภูมภิาคเอเชยี ยุโรปตะวนัออก 
และละตินอเมริกา เช่น จีน อินเดีย เกาหลี ไต้หวนั อิสราเอล รสัเซีย สาธารณรฐัเช็ก ฮงัการี ตุรกี บราซิล เม็กซิโก อ าร์เจนตินา 
เวเนซุเอลา ชลิ ีฯลฯ  ทัง้ทีจ่ดทะเบยีนในประเทศทีเ่ป็นตลาดเกดิใหม่และทีจ่ดทะเบยีนในประเทศทีพ่ฒันาแลว้  ทัง้นี้ กองทุนยงัสามารถ
ลงทุนในหน่วยลงทุนตราสารแห่งทุนทีม่นีโยบายลงทุนในประเทศทีพ่ฒันาแลว้ไดด้ว้ย  โดยกองทุนจะลงทุนในหรอืมไีว้ซึง่หน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 65 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม ฯลฯ

ดชันี MSCI Emerging Market (MXEF) ปรบัตวัลดลงจากระดบั 1,232.01 จุด ณ วนัที ่1 มกราคม 2565 มาปิดทีร่ะดบั 
1,000.67 จุด ณ วนัที ่30 มถุินายน 2565 ปรบัตวัลดลง 18.78% ทัง้นี้ ดชันีฯ ปรบัตวัลดลงตัง้แต่ช่วงต้นปี 2565 โดยไดร้บัแรงกดดนั
ต่อเนื่องจากการคน้พบการกลายพนัธุข์องโควดิสายพนัธุใ์หม่โอไมครอน ทีม่อีตัราการแพร่ระบาดทีร่วดเรว็กว่าสายพนัธุเ์ก่าๆ ต่อเนื่อง
จากช่วงปลายปี 2564 โดยเฉพาะการระบาดครัง้ใหม่ในประเทศจนีท าใหจ้นีต้องปิดเมอืงใหญ่หลายเมอืง ซึง่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ 
Supply Chain ทัว่โลก นอกจากนี้ สงครามระหว่างสงครามรสัเซยี-ยเูครน ในช่วงปลายเดอืนกุมภาพนัธ ์ท าใหร้าคาพลงังาน และสนิคา้
ทางการเกษตร ปรบัตวัสงูขึน้อย่างต่อเนื่อง ท าใหอ้ตัราเงนิเฟ้อทัว่โลกเร่งตวัขึน้

จากสถานะการณ์ดงักล่าว ท าให้ธนาคารกลางทัว่โลกเริมกงัวลต่อภาวะเงนิเฟ้อที่เร่งตัวขึน้อย่างมาก ป ระกอบกบั
ธนาคารกลางส่วนใหญ่ใชม้าตราการทางการเงนิแบบผ่อนคลายมาตลอด ดงันัน้ธนาคารกลางส่วนใหญ่เริม่ใชม้าตราการทางการเงินที่
เขม้งวดมากขึน้ทัง้การขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบาย และมาตราการเขม้งวดทางการเงนิ (Quantitative Tightening Policy) ท าใหต้ลาดหุน้ 
EM ไดร้บัผลกระทบอย่างมาก 

ในระยะถดัไป บลจ.วรรณ มองว่าตลาดหุน้กลุ่มประเทศ EM ยงัคงกบัภาวะความผนัผวนในชว่งสัน้ เน่ืองจาก Fed มี
แนวโน้นทีจ่ะใชม้าตราทางการเงนิทีเ่ขม้งวด อย่างไรกต็าม ตลาดมโีอกาสทีจ่ะปรบัตวัสงูขึน้ไดใ้นอนาคต โดยเฉพาะประเทศจนีทีม่ี
แนวโน้มทีจ่ะฟ้ืนตวัอย่างรวดเรว็ 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั ขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกท่านทีไ่ดม้อบหมายความ
ไวว้างใจใหบ้รษิทัดแูลเงนิลงทุนของท่าน  ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะยงัคงมุ่งมัน่บรหิารเงนิลงทุนของผูล้งทุนดว้ยความรอบคอบระมดัระวงัและมี
ประสทิธภิาพ เพื่อประโยชน์สงูสดุของท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณเอเอม็ โกลบอล อเีมอรจ์ิง้ มารเ์กต็ เอควติี ้(1AM-GEM)


