
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล

ออพพอรท์ูนิต้ี บอนด ์ฟันด ์(1GLOBALBOND)
ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2565 ถึง 30 มิถนุายน 2565

กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ออพพอรท์ูนิต้ี บอนด ์ฟันด ์(1GLOBALBOND)

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมหน่วยลงทุนทีเ่น้นลงทุนในกองทุนรวมตราสารแหง่หนี้ในต่างประเทศ 
ประเภทรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน

จ านวนเงินทุนจดทะเบียนของโครงการ : 1,700 ลา้นบาท หรอืประมาณ  50 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา
ระดบัความเส่ียงของกองทุน : ระดบั 4 (ความเสีย่งปานกลางค่อนขา้งต ่า)
นโยบายการลงทุน : กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ออพพอรท์นูิตี ้บอนด ์ฟันด ์เป็นกองทุนทีม่นีโยบายลงทุน

ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ และ/หรอืกองทุนรวมอทีเีอฟต่างประเทศในภูมภิาค
ต่างๆ ของโลก เช่น ภูมภิาคเอเชยี โดยการกระจายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ต่างประเทศ และ/หรอื กองทุนรวมอทีเีอฟต่างประเทศดงักล่าวขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการ
กองทุน ทัง้นี้ การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชี
ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม

ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2544-3935-7
นายทะเบียนหน่วยลงทนุ : บลจ.วรรณ จ ากดั
รอบระยะเวลาบญัชี : 31 ธนัวาคม ของทุกปี
จ านวนเงินสัง่ซ้ือขัน้ต า่ : 1,000 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 0.535% ของมลูค่าหน่วยลงทุน (รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไม่เกนิ 0.535% ของมลูค่าหน่วยลงทุน (รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมการจดัการ : ไม่เกนิ 0.842625% * ต่อปีของ NAV  (รวม VAT)
*ค่าธรรมเนียมการจดัการน้ีไมร่วมถงึค่าธรรมเนียมการจดัการของกองทุนต่างๆ ทีก่องทุนน้ีไปลงทุน
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ : ไม่เกนิ 0.0642% ต่อปีของ NAV  (รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน : ไม่เกนิ 0.107% ต่อปีของ NAV  (รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ของผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ : ไม่เกนิ 0.02675% ต่อปีของ NAV  (รวม VAT)
อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) (01/01/2022 - 30/06/2022) :   0.10
หมายเหต ุ: ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายดงักลา่วขา้งตน้เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่แลว้

NAV หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมพรอ้มรบัหนังสือช้ีชวนได้ท่ี :
บลจ.วรรณ จ ากดั ชัน้ 9, 24 อาคารสยามพวิรรธน์ทาวเวอร ์โทร. 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ายลกูคา้สมัพนัธแ์ละสนบัสนุนธุรกจิ 
หรอืทีผู่ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากบลจ.วรรณ
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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 วรรณ โกลบอล ออพพอรท์ูนิต้ี บอนด ์ฟันด ์(1GLOBALBOND) ใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ (Soft Commission)
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แบบ 117-5

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รบั เหตผุลในการรบัผลประโยชน์
1 Amundi Luxembourg SA ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2 State Street Global Advisors Limited ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3 Schroder Investment Management (Europe) S.A. ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4 PIMCO Investments LLC ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

กองทนุเปิด วรรณ โกลบอล ออพพอรท์นิูต้ี บอนด ์ฟันด ์(1GLOBALBOND)

รายช่ือบริษัทนายหน้าท่ีได้รบัค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลกัทรพัย์

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2565 ถงึวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565

อนัดบั รายช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้าจากการ ร้อยละของ

ซ้ือขายหลกัทรพัย์ ค่านายหน้า

(หน่วย : บาท) ทัง้หมด

- - - -

รวมค่านายหน้าทัง้หมด - -

แบบแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจาก
กองทนุเปิด วรรณ โกลบอล ออพพอรท์นิูต้ี บอนด ์ฟันด ์(1GLOBALBOND)

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) 17.60                   0.40
ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 0.67                     0.02
ค่าธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทุน (advisory fee) - -
ค่านายทะเบียน (registrar fee) 2.35                     0.05
ค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชี 22.32                   0.50
ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ 1.49                     0.03

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด* 44.42                        1.00
*ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์
ค่าเฉล่ียของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 4,421,794.42            บาท



กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ออพพอรท์ูนิต้ี บอนด ์ฟันด ์(1GLOBALBOND)
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565

มลูค่าทรพัยสิ์นต่อหน่วยลงทุน 9.5284 บาท
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หลกัทรพัย์ มลูค่าตาม

หรือทรพัยสิ์นต่างประเทศ จ านวน ราคาตลาด % NAV

(บาท)

หลกัทรพัย์

หน่วยลงทนุในต่างประเทศ

     AMUNDI FLOAT RATE USD CORP 450.00 1,754,528.76   41.44%

     SPDR BBGBARC GLOBAL AGG ETF 940.00 867,592.15     20.49%

     SCHRODER INTL GL CORP BD-CAC 1,847.20 834,666.82     19.72%

     PIMCO ENHANCED SHORT MATURITY ACTIVE EXCHANGE TRADED 100.00 349,610.53     8.26%

รวมหน่วยลงทนุในต่างประเทศ 3,806,398.26 89.91%

เงินฝากธนาคาร

JPMORGAN CHASE & CO  469,691.92 11.09%

บมจ.ธนาคารไทยพาณชิย์  54,095.88 1.28%

รวมเงินฝากธนาคาร 523,787.80 12.37%

สนิทรพัย์อืน่ ๆ  (71,038.85) -1.68%

หนีส้นิอืน่ ๆ  (25,699.50) -0.61%

รวมทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 4,233,447.71   100.00%

รายละเอียดการลงทนุ

กองทนุเปิด วรรณ โกลบอล ออพพอรท์นิูต้ี บอนด ์ฟันด ์(1GLOBALBOND)

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565



ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสาร
ตราสารหน้ีระยะยาว
AAA อนัดบัเครดติสงูสุด มคีวามเสีย่งต ่าทีสุ่ด บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑส์ูงสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ 

เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ
AA มคีวามเสีย่งต ่ามาก บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑส์งูมาก แต่อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้ม
อื่นๆ มากกวา่อนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบั AAA
A มคีวามเสีย่งในระดบัต ่า บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิตน้ในเกณฑส์งู แต่อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้ม
อื่นๆ

มากกวา่อนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกวา่
BBB มคีวามเสีย่งในระดบัปานกลาง บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑท์ีเ่พยีงพอ แต่มคีวามอ่อนไหวต่อการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ

และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ มากกวา่ และอาจมคีวามสามารถในการช าระหนี้ทีอ่่อนแอลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกวา่
BB มคีวามเสีย่งในระดบัสงู บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิตน้ในเกณฑต์ ่ากวา่ระดบัปานกลาง และจะไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ 
เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ ค่อนขา้งชดัเจน ซึง่อาจส่งผลใหค้วามสามารถในการช าระหนี้อยู่ในเกณฑท์ี่ไม่เพยีงพอ
B มคีวามเสีย่งในระดบัสงูมาก บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิตน้ในเกณฑต์ ่า และอาจจะหมดความสามารถหรอืความตัง้ใจในการช าระหนี้ได้

ตามการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์ทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ
C มคีวามเสีย่งในการผดินดัช าระหนี้สงูทีสุ่ด บรษิทัไม่มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นตามก าหนดอย่างชดัเจน โดยตอ้งอาศยัเงื่อนไขทีเ่อือ้อ านวยทางธุรกจิ

เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ อย่างมากจงึจะมคีวามสามารถในการช าระหนี้ได้
D เป็นระดบัทีอ่ยู่ในสภาวะผดินดัช าระหนี้ โดยผูอ้อกตราสารหนี้ไม่สามารถช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นได้ตามก าหนด
อนัดบัเครดติจาก AA ถงึ C อาจมเีครือ่งหมายบวก (+) หรอืลบ (-) ต่อทา้ย เพือ่จ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของอนัดบัเครดติภายในระดบัเดยีวกนั
ตราสารหน้ีระยะสัน้ทีมี่อายตุ า่กว่า 1 ปี
T1/F1 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัดมีาก มสีภาพคล่องทีด่มีาก และนกัลงทุนจะไดร้บัความคุ้มครองจากการผดินัดช าระหนี้ที่ดกีวา่

อนัดบัเครดติในระดบัอื่น ผูอ้อกตราสารทีไ่ดร้บัอนัดบัเครดติในระดบัดงักล่าวซึ่งมเีครื่องหมาย "+" ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผดินดัช าระหนี้ทีส่งูยิง่ขึน้
T2/F2 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัด ีและมคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ในระดบัที่น่าพอใจ
T3/F3 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีย่อมรบัได้
T4 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ทีค่่อนขา้งอ่อนแอ

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ออพพอรท์นูิตี ้บอนด ์ฟันด ์(1GLOBALBOND)

กลุม่ของตราสาร
มลูค่าตามราคา

ตลาด (บาท)
% NAV

(ก)  ตราสารภาครฐัไทย  และตราสารภาครฐัต่างประเทศ - -

(ข)  ตราสารที่ธนาคารที่มกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย์ หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็น

ผูอ้อก ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ ้าประกนั
523,787.80            12.37%

(ค)  ตราสารที่มอีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได ้(Investment grade) - -

(ง)  ตราสารที่มอีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยู่ในอนัดบัต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได ้(Investment 

grade) หรอืตราสารที่ไมไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอื
- -

สดัส่วนสูงสุดที่บรษิทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในกลุม่ (ง) คอืไมเ่กนิ 15% ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม (NAV)

NET ASSET VALUE 4,233,447.71             BAHT

1 A.M. GLOBAL OPPORTUNITY BOND FUND : 1GLOBALBOND
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หมายเหต ุ: *งบการเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ออพพอรท์นูิตี ้บอนด ์ฟันด ์(1GLOBALBOND)

2565
สินทรพัย์
     เงนิลงทนุแสดงดว้ยมูลคา่ยตุิธรรม 3,806,398.26
     เงนิฝากธนาคาร 523,787.44
     ลูกหนี้
          จากดอกเบีย้และเงนิปันผล 0.36
          จากสญัญาตราสารอนุพนัธ์ (71,038.85)        
                    รวมสนิทรพัย์ 4,259,147.21
หน้ีสิน
     คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 25,602.97
     ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย 0.05
     หนี้สนิอื่น 96.48
                    รวมหนี้สนิ 25,699.50
สนิทรพัยส์ุทธิ 4,233,447.71

สินทรพัยส์ุทธิ:
     ทนุทีไ่ดร้บัจากผู้ถือหน่วยลงทนุ 4,442,935.10
     ก าไร(ขาดทนุ)สะสม
          บญัชปีรบัสมดุล (25,946,210.71) 
          ก าไร(ขาดทนุ)สะสมจากการด าเนินงาน 25,736,723.32  
                    สนิทรพัยส์ุทธิ 4,233,447.71

จ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้ปี (หน่วย) 444,293.5111
สนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วย 9.5284

กองทุนเปิดวรรณ โกลบอล ออพพอรท์ูนิต้ี บอนด ์ฟันด ์(1GLOBALBOND)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วนัท่ี  30 มิถนุายน 2565



หมายเหต ุ: *งบการเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ออพพอรท์นูิตี ้บอนด ์ฟันด ์(1GLOBALBOND)

2565
รายได้
        รายไดเ้งนิปันผล 9,135.19      
        รายไดด้อกเบีย้ 13.47          
              รวมรายได้ 9,148.66      
ค่าใช้จา่ย
        คา่ธรรมเนียมการจดัการ 17,597.60    
        คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 668.83        
        คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 2,346.36      
        คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 22,315.49    
        คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน 1,493.23      
        ต้นทนุการท ารายการ 942.67        
              รวมคา่ใชจ่้าย 45,364.18    
รายได(้ขาดทนุ)สุทธิ (36,215.52)   

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
        รายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทนุ (50,729.10)   
        รายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทนุ (320,991.05) 
        รายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากสญัญาตราสารอนุพนัธ์ (25,394.87)   
        รายการก าไร(ขาดทนุ)ทีเ่กดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 56,860.45    
รวมรายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธจิากเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้และทีย่งัไม่เกดิขึน้ (340,254.57) 

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงานกอ่นภาษีเงนิได้ (376,470.09) 
หกั ภาษีเงนิได้ (2.02)           
การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงานหลงัหกัภาษีเงนิได้ (376,472.11) 

กองทุนเปิดวรรณ โกลบอล ออพพอรท์ูนิต้ี บอนด ์ฟันด ์(1GLOBALBOND)
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็

ส าหรบัระยะเวลา 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565



หมายเหต ุ: *งบการเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้า่นการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ออพพอรท์นูิตี ้บอนด ์ฟันด ์(1GLOBALBOND)

การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใช้การจดักลุม่ตามประเภทของเงินลงทนุ

เงินต้น / มลูค่ายติุธรรม ร้อยละของ

จ านวนหน่วย (บาท) มลูค่าเงินลงทนุ

หน่วยลงทนุ 3,806,398.26     100.00                  

     AMUNDI FLOAT RATE USD CORP 450                  1,754,528.76    46.09               

     PIMCO ENHANCED SHORT MATURITY ACTIVE EXCHANGE TRADED 100                  349,610.53      9.19                 

     SCHRODER INTL GL CORP BD-CAC 1,847               834,666.82      21.93               

     SPDR BBGBARC GLOBAL AGG ETF 940                  867,592.15      22.79               
รวมเงินลงทุน  (ราคาทุน 4,112,033.56 บาท) 3,806,398.26     100.00                  

กองทนุเปิดวรรณ โกลบอล ออพพอรท์นิูต้ี บอนด ์ฟันด ์(1GLOBALBOND)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ

ณ  วนัท่ี  30 มิถนุายน 2565



รายงานความเหน็ของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั
ในฐานะบริษทัจดัการของกองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ออพพอรท์ูนิต้ี บอนด ์ฟันด ์(1GLOBALBOND)

เรยีน  ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ออพพอรท์นูิตี้ บอนด ์ฟันด ์(1GLOBALBOND)

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั  (บลจ.วรรณ จ ากดั) ขอน าส่งรายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของรอบปีบญัช ีตัง้แต่
วนัที ่1 มกราคม 2565 ถงึวนัที ่30 มถุินายน 2565 ของกองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ออพพอรท์นูิตี้ บอนด ์ฟันด ์(1GLOBALBOND)

ในรอบระยะเวลาทีผ่่านมากองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์ (1GLOBALBOND) มผีลการด าเนินงานย้อนหลงั 
6 เดอืน อยู่ที ่-8.15% เปรยีบเทยีบกบัเกณฑ์มาตรฐานซึ่งค านวณจากอตัราผลตอบแทนของ Bloomberg Barclays Global - Aggregate Total Return
Index* ปรบัดว้ยต้นทุนการป้องกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบาท ณ วนัที่ลงทุน ตามสดัส่วนการท า hedging 
ประมาณรอ้ยละ 95 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน และอตัราผลตอบแทนของ Bloomberg Barclays Global - Aggregate Total Return Index ปรบั
ดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพือ่เทยีบกบัค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทนในส่วนทีเ่หลอืทีไ่มไ่ดท้ าสญัญาป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลี่ยน ในช่วง
ระยะเวลาเดยีวกนั อยู่ที ่-13.63% (รายละเอยีดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน)

กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ออพพอรท์นูิตี้ บอนด ์ฟันด์ (1GLOBALBOND) เป็นกองทุนทีม่นีโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมตราสารหนี้ และ/หรอืกองทุนรวมอีทเีอฟต่างประเทศในภูมภิาคต่างๆ ของโลก เช่น ภูมภิาคเอเชยี โดยการกระจายการลงทุนในหน่วยลงทุน ของ
กองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรอืกองทุนรวมอีทเีอฟต่างประเทศดงักล่าวขึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของผู้จดัการกองทุน ทัง้นี้ การลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมต่างประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม ฯลฯ

ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2565 อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรของประเทศต่างๆ ทัว่โลก (Bond Yield) มแีนวโน้มปรบัตวัเพิม่สูงขึ้น 
โดยเฉพาะอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัฯ ทีป่รบัตวัสงูขึน้อย่างรวดเรว็ จากระดบั 1.5% ณ ช่วงปลายปี 2564 มาสู่ระดบั 3.012% ณ วนัที ่30 มถุินายน 
2565 จากการคาดการณ์เงนิเฟ้อทีเ่พิม่ขึ้นต่อเนื่อง โดยมปัีจจยัส าคญัจากจากการคน้พบการกลายพนัธุ์ของโควดิสายพนัธุ์ใหม่โ อไมครอน ทีม่อีตัราการ
แพร่ระะบาดทีร่วดเรว็กว่าสายพนัธุเ์ก่าๆ ต่อเนื่องจากช่วงปลายปี 2564 โดยเฉพาะการระบาดครัง้ใหม่ในประเทศจนีท าใหจ้นีต้องปิดเมอืงใหญ่หลายเมอืง 
ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อ Supply Chain ทัว่โลก นอกจากนี้สงครามระหว่างสงครามรสัเซยี-ยูเครน ในช่วงปลายเดอืนกุมภาพนัธ์ ท าใหร้าคาพลงังาน 
และสนิคา้ทางการเกษตร ปรบัตวัสงูขึน้อย่างต่อเนื่อง ท าใหอ้ตัราเงนิเฟ้อทัว่โลกเร่งตวัขึน้

จากสถานะการณ์ดงักล่าว ท าใหธ้นาคารกลางทัว่โลกเรมิกงัวลต่อภาวะเงนิเฟ้อทีเ่ร่งตวัขึน้อย่างมาก ประกอบกบัธนาคารกลางส่วนใหญ่
ใชม้าตราการทางการเงนิแบบผ่อนคลายมาตลอด ดงันัน้ ธนาคารกลางส่วนใหญ่เริม่ใชม้าตราการทางการเงนิทีเ่ขม้งวดมากขึน้ทัง้การขึน้อตัราดอกเบี้ย
นโยบาย และมาตราการเขม้งวดทางการเงนิ (Quantitative Tightening Policy)

อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัฯ ปรบัตวัผนัผวนในช่วง 2.8-3.5% ในเดอืนมถุินายน ทัง้นี้ ในการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
การเงนิสหรฐัฯ (FOMC) เดอืนมถุินายน แมจ้ะมมีตเิพิม่อตัราดอกเบี้ยนโยบาย ถงึ 0.75% และเริม่ใชม้าตราการ QT  ขณะเดยีวกนั ธนาคารกลางยุโรป 
(ECB) ยงัคงอตัราดอกเบี้ยเงนิฝากไวท้ี ่-0.5%  แต่เริม่ใชม้าตราการ QE Tapering และยกเลกิมาตราการ QE ภายใต้โครงการ Pandemic Emergency 
Purchase Program (PEPP) เดอืนกรกฎาคม อย่างไรกต็าม ธนาคารกลางญี่ปุ่ น (BOJ) ทีย่งัคงอตัราดอกเบี้ยทีร่ะดบัต ่า และใชม้าตรการ Yield Curve 
Control โดยมเีป้าหมาย ใหอ้ตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลอายุ 10 ปีอยู่ทีใ่กล ้0% 

บลจ.วรรณ มองว่า อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรของประเทศต่างๆ ทัว่โลก (Bond Yield)  จะยงัคงอยู่ในระดบัต ่าในระยะถดัไป จากการ
ทีธ่นาคารกลางฯ ในหลายๆ ประเทศยงัคงด าเนินนโยบายการเงนิแบบผ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง แมแ้นวโน้มเศรษฐกจิโลกจะฟ้ืนตวัขึน้ต่อเนื่ อง แต่อย่างไร
กต็าม ปัจจยัเสีย่งส าคญัทีก่ดดนัการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลก ท าใหใ้นระยะยาว อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรของประเทศต่างๆ ทัว่โลกมีแนวโน้มปรบัตวั
สูงขึน้ จากท่าทขีองธนาคารกลางทัว่โลก ทีเ่ริม่ส่งสญัญาณถงึการด าเนินนโยบายทีเ่ขม้งวดมากขึน้ จะส่งผลใหอ้ตัราผลตอบแทนพันธบตัรปรบัตวัสูงขึ้น 
ขณะทีอ่ตัราผลตอบแทนตราสารหนี้ภาคเอกชนยงัมแีนวโน้มปรบัตวัสงูขึน้ จากมมุมองบวกต่อการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลก ท าใหค้วามต้องการตราสารหนี้
ภาคเอกชนเริม่กลบัมาเพิม่ขึน้เช่นกนั

การเคล่ือนไหวของ Bond Yield 10 ปี ของ สหรฐัฯ  เยอรมนั และญ่ีปุ่ น ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2565

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั ขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกท่านทีไ่ดม้อบหมายความไวว้างใจใหบ้รษิทัดูแล
เงนิลงทุนของท่าน  ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะยงัคงมุง่มัน่บรหิารเงนิลงทุนของผูล้งทุนดว้ยความรอบคอบระมดัระวงัและมปีระสทิธภิาพ เพือ่ประโยชน์สงูสุดของท่าน
ผูถ้อืหน่วยลงทุน

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ออพพอรท์นูิตี ้บอนด ์ฟันด ์(1GLOBALBOND)


