เรียน ทานผูถือหนวยลงทุน
บริษัทหลักทรัพยจัดการลงทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด (บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล) ขอนําสงรายงานสําหรับระยะเวลา
ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ถึง 30 เมษายน 2557 ของกองทุนเปดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ไชนา-อินเดีย-อินโด อิควิตี้ มายังผู
ถือหนวยลงทุน กองทุนเปดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ไชนา-อินเดีย-อินโด อิควิตี้ ลงทุนใน CIMB-Principal China-India-Indonesia
Equity Fund (CIMB-Principal CII) ที่มีนโยบายลงทุนในหุนที่ตั้งอยู หรือ มีธุรกิจสวนใหญในประเทศ จีน อินเดีย และ อินโดนีเซีย
สรุปการลงทุนและตลาดหุน
มูลคาสินทรัพยสุทธิ (NAV) ของกองทุนเปดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ไชนา-อินเดีย-อินโด อิควิตี้ ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก
9.0337 บาท/หนวย ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เปน 9.7057 บาท/หนวย ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 โดยไดรับอานิสงคสวนใหญ
จากตลาดหุนประเทศอินเดียและอินโดนีเซีย (ในชวงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2557 ตลาดหุนประเทศอินเดีย
ปรับตัวสูงขึ้น 10.6% และตลาดหุนประเทศอินโดนีเซียปรับตัวสูงขึ้น 4.2%) จากการที่ประเทศอินเดียและอินโดนีเซียไดมีการ
แกปญหาการไหลออกของเงินลงทุนในชวงกลางป 2556 เชน ธนาคารกลางอินเดียเพิ่มดอกเบี้ยนโยบายจาก 7.25% ณ เดือน
พฤษภาคม 2556 เปน 8% และธนาคารกลางอินโดนีเซียไดมีการเพิ่มดอกเบี้ยนโยบายจาก 5.75% ณ เดือนพฤษภาคม 2556 เปน
7.5% เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟอและปองกันคาเงินออนคาลง อีกทั้งในชวงป 2557 ตลาดหุนอินเดียและอินโดนีเซียปรับตัวสูงขึ้นตอจาก
การคาดหวังวา Jokowi จะเปนฝายชนะการเลือกตั้งในอินโดนีเซีย และ Modi จะเปนฝายชนะการเลือกตั้งในอินเดีย เนื่องจากทั้ง 2 คน
นี้ มีนโยบายกระตุนเศรษฐกิจ
สวนตลาดหุนประเทศจีนมีความผันผวนตั้งแตชวงปลายป 2556 (ในชวงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 30 เมษายน
2557 ตลาดหุนประเทศจีนปรับตัวลดลง 7%) เนื่องจากรัฐบาลประเทศจีนไดมีการเขาควบคุมตลาดการเงินมากขึ้น เพื่อลดจํานวน
ธนาคารที่ผิดกฏหมาย shadow banking และปลอยใหคาเงินหยวนเคลื่อนไหวตามความตองการของตลาดมากขึ้น ตัวเลขเศรษฐกิจ
ตางๆ เชน ยอดผลิตสินคา (PMI) ราคาบานลดลง GDP ไตรมาส 1 ขยายตัว 7.4% ซึ่งขยายตัวนอยกวาไตรมาสที่แลวที่ 7.7%
สะทอนถึงการบริโภคในประเทศจีนลดลง อยางไรก็ตามลาสุดรัฐบาลจีนไดออกมาแถลงวาจะพยุงเศรษฐกิจประเทศจีนไมใหต่ํากวา
7.5% โดยลาสุดรัฐบาลจีนไดออก มาตรการฟนฟูเศรษฐกิจ เชน ลดเงินสํารองที่ธนาคารตองถือ ( reserve required ratio) ลง 2% เปน
16% สําหรับธนาคารขนาดเล็ก และรัฐบาลมีการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน (infrastructure project) จึงทําใหตลาดหุนจีนปรับตัวดีขึ้น
มุมมองในอนาคตคาดวาตลาดหุนของประเทศอินเดีย และอินโดนีเซีย จะดีตอเนื่องจากรัฐบาลใหมที่เนนการเติบโตเศรษฐกิจ
แกปญหา corruption สวนประเทศจีนจะเริ่มกลับมาดีขึ้นรัฐบาลจีนจะมีการเขามาชวยเหลือเพื่อไมใหเศรษฐกิจเติบโตนอยกวา
เปาหมายของรัฐบาล
สุดทายนี้ บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ขอขอบคุณทานผูถือหนวยลงทุนทุกทานที่ไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวม
ของ บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด

+

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167

www.cimb-principal.com.

CIMB-Principal Asset Management Company Limited 44 CIMB THAI Building 16th Floor Langsuan Road Lumpini Pathumwan Bangkok 10330
Telephone 0 2686 9500 Facsimile 0 2657 3167 www.cimb-principal.com
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INVESTMENT VOLATILITY

FUND OBJECTIVE

3-year
Fund Volatlity

The Fund aims to achieve medium to long -term capital appreciation by capitalizing on
investments ideas in undervalued listed companies which are domiciled or have significant
operations in China, India and Indonesia.

16.73
Very High

FUND PERFORMANCE in MYR

Lipper Analytcs

15 Apr 2014

FUND INFORMATION
Kuala Lumpur, Malaysia

Location

Malaysia

Domicile

Ringgit Malaysia

Fund Currency

MYR 36.62 million

Fund Size (MYR)

USD 11.22 million

Fund Size (USD)

145.36 million units

Fund Unit

21 January 2010

Fund Launch
Fund Inception (MYR)

28 February 2010

Fund Inception (USD)

28 February 2010

Benchmark
Dealing
Application Fee

MSCI China MSCI Indonesia MSCI India
Daily (as per Bursa Malaysia trading day)
Institutional Unit Trust Advisers; Up to
5.5%

Cumulative Performance (%)
YTD 1 Month

CIMB Wealth Advisors Berhad; Up to 6.5%
Up to 1.80% p.a.

Management Fee
Trustee Fee

0.08% p.a. of the NAV (excluding foreign
sub-custodian fees and charges)

Unit NAV (MYR)

MYR 0.2519

Unit NAV (USD)

USD 0.0771

Fund
Benchmark

7.42
5.88

3 Months

6 Months

6.02
5.90

6.92
5.44

-1.41
-1.08

1 Year 3 Years 5 Years
1.61
-1.92

-0.94
-7.95

Since
Inception

N/A
N/A

0.88
-2.82

Calendar Year Performance (%)

Fund
Benchmark

2013

2012

2011

2010

2009

2008

-0.42
-3.84

14.60
13.17

-19.13
-21.10

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

Note: February 2010 to April 2014.
Performance data represents the combined income & capital return as a result of holding units in the fund for the
specified length of time, based on bid to bid prices. Earnings are assumed to be reinvested. Source: Lipper

CIMB-PRINCIPAL AWARDS AND ACCOLADES
Currency

ISIN Code

Bloomberg Ticker

MYR

MYU1000DK000

CIMBCII MK

USD

MYU1002DK006

CIMBCII MK

CIMB-Principal Asset Management Berhad
Level 5 Menara Milenium 8 Jalan Damanlela
Bukit Damansara 50490 Kuala Lumpur Malaysia
Tel: +603-7718 3100
Email: ffs@cimb-principal.com.my
Website: www.cimb-principal.com.my

^Based on the fund's portfolio returns as at 15 April 2014, the Volatility Factor (VF) for this fund is 16.73 and is
classified as "Very High" (source: Lipper). "Very High" includes funds with VF that are above 13.130. The VF means
there is a possibility for the fund in generating an upside return or downside return around this VF. The Volatility Class
(VC) is assigned by Lipper based on quintile ranks of VF for qualified funds. VF is subject to monthly revision and VC
will be revised every six months. The fund's portfolio may have changed since this date and there is no guarantee that
the fund will continue to have the same VF or VC in the future. Presently, only funds launched in the market for at least
36 months will display the VF and its VC. We recommend that you read and understand the contents of the Master
Prospectus Issue No. 17 dated 30 June 2013, and Supplemental Master Prospectus dated 30 August 2013 (Collectively
known as Master Prospectuses) , which has been duly registered with the Securities Commission Malaysia, before
investing and that you keep the said Master Prospectuses for your records. Any issue of units to which the Master
Prospectuses relates will only be made upon receipt of the completed application form referred to in and accompanying
the Master Prospectuses, subject to the terms and conditions therein. Investments in the Fund are exposed to country
risk, currency risk, liquidity risk, risk of investing in emerging markets and stock specific risk. You can obtain a copy of
the Master Prospectuses from the head office of CIMB-Principal Asset Management Berhad or from any of our
approved distributors. Product Hightlight Sheet ("PHS") is available and that investors have the right to request for a
PHS; and the PHS and any other product disclosure document should be read and understood before making any
investment decision.There are fees and charges involved in investing in the funds. We suggest that you consider these
fees and charges carefully prior to making an investment. Unit prices and income distributions, if any, may fall or rise.
Past performance is not reflective of future performance and income distributions are not guaranteed. You are also
advised to read and understand the contents of the Unit Trust Loan Financing Risk Disclosure Statement before
deciding to borrow to purchase units. All performance figures have been extracted from Lipper.
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FUND MANAGER'S REPORT

PORTFOLIO ANALYSIS

In
April
2014,
the
Fund
was
down
by
1.41%,
underperforming
the
benchmark
by
0.33%.
Year-to-date, the Fund is up by 7.42%, outperforming
the benchmark by 1.54%. We are slight overweight in
Hong
Kong
and
India
and
underweight
in
China.
Sector-wise,
we
are
overweight
healthcare
and
utilities and underweight telecommunications.

ASSET ALLOCATION
Equities (Foreign)

90.66%

Cash

9.34%

100.00%

Total

China’s
official
Purchasing
Managers
Index
("PMI")
rose for the 2nd month in a row. In line with market
expectations, it edged up to 50.4 in April from 50.3 in
March (consensus: 50.5). However, 50.4 is the lowest
official PMI reading ever in April. In Indonesia, based
on
quick
counts,
Indonesian
Democratic
Party
of
Struggle ("PDIP") may have obtained 19% of popular
votes, which may not be enough to nominate its each
own presidential & Vice Presidential candidates without
forming
coalitions.
Meanwhile
in
India,
exit
polls
predicted a big gain for opposition Narendra Modi,
which is seen as favorable amongst investors.

SECTOR BREAKDOWN*

Despite
numerous
headwinds,
Asian
markets
have
delivered flat returns so far this year, benefitting from
positive fund flows and low bond yields.
Earnings
downgrades
have
largely
been
ignored
by
the
markets.
Our research trips to Australia, North Asia
and India have pointed to resilient economies and
improving
optimism,
despite
China
slowdown
and
prospect of US interest rate hikes.
As such, we
remain
overweighted
India
and
Indonesia
as
these
countries head into their presidential elections. Both
Presidents
will
be
besieged
by
urgently
needed
reforms and governance issues. Should they become
the next Presidents, Mr. Modi and Mr. Jokowi could
catalyze
structural
reforms
in
India
and
Indonesia
respectively.
Given
sluggish
macro-economic
growth
and
stable
interest
rate
environment,
our
stock
selection has been focused on growth sectors and
companies
which
would
participate
in
the
structural
reforms of Asia.

COUNTRY ALLOCATION*

Financials

26.78%

India

34.09%

Consumer

16.26%

Indonesia

28.87%

Industrials

11.33%

Hong Kong

16.99%

Technology

11.26%

China

10.71%

Health Care

8.09%

Cash

9.34%

Oil & Gas

6.28%

Telecommunications

4.84%

Utilities

3.72%

Basic Materials

2.10%

Cash

9.34%

Total

RISK STATISTICS

100.00%

100.00%

Total

TOP HOLDINGS*

Beta

0.97

1 Tencent Hldg Ltd

Hong Kong

3.89%

Information Ratio

0.72

2 Bank Mandiri

Indonesia

3.69%

3 Bank Central Asia

Indonesia

3.66%

4 Astra International Tbk PT

Indonesia

3.24%

5 ITC Ltd

India

3.14%

6 Infosys Ltd

India

3.11%

7 Reliance Industries Ltd

India

3.07%

8 Tata Consultancy Services Ltd

India

2.99%

9 Bank Rakyat Indonesia

Indonesia

2.94%

10 Telekomunikasi TBK PT

Indonesia

Sharpe Ratio

-0.13
3 years monthly data

Total

2.69%

32.42%

* of the target fund
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16 พฤศจิกายน 2553

วันจดทะเบียน

25 เมษายน 2557

9.7996

(NAV/UNIT)

มูลคาหนวยลงทุน

6.56%

7.38%

Year to Date
7.51%

6.85%

3 เดือน
7.80%
9.62%

4.00%

6.21%

1 ป

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจลงทุน

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

แหลงที่มาของขอมูล : บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด

** หากระยะเวลาการวัดผลการดําเนินงานไมถึง 3 เดือนจะแสดงผลการดําเนินงานและเกณฑมาตรฐานโดยไมไดเทียบเปนรอยละตอป

-11.12%

-3.67%

3 ป

ยอนหลัง (ไมไดเทียบเปนรอยละตอป)
6 เดือน

เกณฑมาตรฐาน 20 คือ อัตราผลตอบแทนของดัชนีที่ปรับปรุงเพื่อการลงทุนในประเทศ จีน อินเดีย และ อินโดนีเซีย (แปลงเปนสกุลบาท) ในสัดสวนที่เทากันหรือที่ประกาศไว

เกณฑมาตรฐาน 20

ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ไชนา-อินเดีย-อินโด อิควิตี้

กองทุนรวมที่ลงทุนตางประเทศ

ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ณ วันที่

N/A

N/A

5 ป

เกณฑมาตรฐาน
-2.00%

-12.23%

ตั้งแตวันจดทะเบียน ตั้งแตวันจดทะเบียน

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวของที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวของที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม
กองทุนเปดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ไชนา-อินเดีย-อินโด อิควิตี้
ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2557
CIMB-Principal Asset Management Berhad (ประเทศมาเลเซีย)
หมายเหตุ : ผูลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวของกับกองทุนรวมไดที่ บริษัทจัดการ
โดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.cimb-principal.com) และสํานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
2. รายงานการรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใชบริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
รายงานการรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใชบริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
ของธุรกิจกองทุนรวม
- ไมมีการรับผลประโยชนตอบแทนจากการใชบริการบุคคลอื่น (Soft Commission) –
3. คานายหนาทั้งหมดจากการที่บริษัทสั่งซื้อขายหลักทรัพยฯ
- ไมมี - (เปนการซื้อ/ขายหนวยลงทุน)
4. รายละเอียดการลงทุน การกูยืมเงิน และการกอภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกูยืมเงิน และการกอภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2557

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ไชนา-อินเดีย-อินโด อิควิตี้

หลักทรัพยหรือทรัพยสินในประเทศ
เงินฝากธนาคาร
หลักทรัพยหรือทรัพยสินตางประเทศ
หนวยลงทุน*2 / ประเทศมาเลเซีย

มูลคาตามราคาตลาด
(บาท)*1

% NAV

989,402.18

1.49

65,533,465.64

99.01

68,842.78
(401,741.62)

0.10
(0.60)

66,189,968.98

100.00

อื่น ๆ
ทรัพยสินอื่น
หนี้สินอื่น

มูลคาทรัพยสินสุทธิ
หมายเหตุ :

*1

มูลคาตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยคางรับแลว

*2

กองทุนหุน CIMB-Principal Daily China-India-Indo Equity Fund / ประเทศมาเลเซีย

รายงานรอบ 6 เดือน สิ้นสุด 30 เมษายน 2557 กองทุนเปดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไชนา-อินเดีย-อินโด อิควิตี้

1

รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแหงหนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม
รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ไชนา-อินเดีย-อินโด อิควิตี้
มูลคาตาม
กลุมของตราสาร

ราคาตลาด

% NAV

(บาท)*
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตางประเทศ
- ตราสารภาครัฐไทย

- ไมมี -

- ไมมี -

- ตราสารภาครัฐตางประเทศ

- ไมมี -

- ไมมี -

989,402.18

1.49

- ไมมี -

- ไมมี -

- ไมมี -

- ไมมี -

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย หรือบริษัทเงินทุน
เปนผูออก ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือ ผูค้ําประกัน
(ค) ตราสารที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade)
(ง) ตราสารที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับต่ํากวาอันดับที่สามารถลงทุนได
(investment grade) หรือตราสารที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ
สัดสวนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดวาจะลงทุนในตราสารกลุม (ง)15% NAV

หมายเหตุ :* มูลคาตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยคางรับแลว

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความนาเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ไชนา-อินเดีย-อินโด อิควิตี้

ประเภท

ผูออก

ผูค้ํา/
ผูรับรอง/
ผูสลักหลัง

วันครบ
กําหนด

อันดับ
ความ
นาเชื่อถือ

จํานวนเงินตน/
มูลคาหนาตั๋ว

มูลคาตาม
ราคาตลาด *1

1

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ.

-

-

N/A

634,758.49

635,200.43

2

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)

-

-

N/A

351,471.98

354,201.75

หมายเหตุ :

*1

มูลคาตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยคางรับแลว
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