
กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล เฮลธ์แคร์
KKP GLOBAL HEALTH CARE FUND

KKP GHC

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอ่ืนภายใต้บลจ.เดียวกัน กองทุนที่เน้นลงทุน
แบบมีความเส่ียงต่างประเทศ

กลุ่มกองทุนรวม : Health Care

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

• กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม Janus Henderson Global Life Sciences
Fund  (กองทุนหลัก) ชนิด Class I2 USD โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัททั่วโลกที่ผู้จัดการกองทุนหลักเห็นว่าเป็นบริษัทที่
เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินชีวิต (Life Sciences Orientation)
• กองทุนหลักบริหารจัดการโดย Janus Capital International Limited (Investment Adviser) /
Janus Capital Management LLC (Sub-Investment Adviser)
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
การลงทุน (Efficient portfolio management) รวมทั้งอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า
(Derivatives) เพื่อลดความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสม
กับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
• กองทุนอาจลงทุนในกองทุนรวมอ่ืนภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) ในสัดส่วน
โดยเฉล่ียรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์เง่ือนไขที่สํานักงาน
ก.ล.ต.กําหนด
• กลยุทธ์การลงทุน:  มุ่งหวังให้ได้รับผลประกอบการเคล่ือนไหวตามกองทุนหลัก (Passive
management / Index tracking) โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ได้รับผลประกอบการเคล่ือนไหว
สูงกว่าดัชนีช้ีวัด (Active management)
(กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอ่ืน ๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน
รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการ
โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติม https://am.kkpfg.com)

ลงทุนในตราสารทุน
โดยเน้นเพียงบางหมวดอุตสาหกรรม

โดยเฉล่ียในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน  : 12 มีนาคม 2551

วันเร่ิมต้น class  :

นโยบายจ่ายเงินปันผล  : มีนโยบายการ
จ่ายเงินปันผล

อายุกองทุน  : ไม่กําหนด

ผู้จัดการกองทุนรวม

1. น.ส.ลักษณ์ชนก สงวนรักศักด์ิ (ต้ังแต่ 11 พ.ย.
62)

2. น.ส.ณิชนันทน์ จงสวัสด์ิ (ต้ังแต่ 1 ก.พ. 65)

ดัชนีช้ีวัด* :
(1) 95% ดัชนี MSCI Daily Total Return World
Net Health Care USD ซ่ึงปรับด้วยต้นทุนการ
ป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบกับ
ค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน
(2) 5% ดัชนี MSCI Daily Total Return World
Net Health Care USD ซ่ึงปรับด้วยอัตรา
แลกเปล่ียนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท
ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน
* Source : MSCI (Notice to Investors: The
MSCI information may only be used for your
internal use), please see further details
regarding MSCI's section 4. Attribution and
Notices in "หมายเหตุดัชนีช้ีวัด".

คําเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
โปรดศึกษาคําเตือนที่สําคัญอ่ืนในหนังสือช้ีชวน
ฉบับเต็ม

ผลการดําเนินงานและดัชนีช้ีวัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ¹˒²˒³ (%ต่อปี) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

Year to
Date

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)ผลการดําเนินการย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)

กองทุนรวม -2.80% -2.80% 8.24% -4.15%

ตัวช้ีวัด -2.48% -2.48% 9.03% -5.77%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน -2.25% -2.25% 0.84% -13.01%

ความผันผวนของกองทุน 13.18% 13.18% 16.59% 19.74%

ความผันผวนดัชนีช้ีวัด 10.24% 10.24% 14.57% 16.58%

3 ปี 5 ปี 10 ปี
ตั้งแต่จัดตั้ง

กองทุน

กองทุนรวม 11.36% 6.08% 7.80% 7.70%

ตัวช้ีวัด 12.36% 11.02% 11.54% 10.21%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน 9.01% 6.64% 8.86% N/A

ความผันผวนของกองทุน 17.71% 19.21% 17.78% 19.04%

ความผันผวนดัชนีช้ีวัด 15.43% 16.57% 14.70% 15.74%
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง
CAC
จัดอันดับกองทุน Morningstar

หนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม

https://am.kkpfg.com

1. เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทําตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนิน
งานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2. หากกองทุนรวมมีผลการดําเนินงานต้ังแต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขาย
ชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดําเนินงานของปีปฏิทินแรกต้ังแต่วันที่กองทุนรวม
จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวันทําการสุดท้ายของ
ปีปฏิทินแรก
3. หากกองทุนรวมมีผลการดําเนินงานในปีที่เลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดําเนินงาน
ของปีปฏิทินสุดท้ายต้ังแต่วันทําการสุดท้ายของปีปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน

ผู้ลงทุนสามารถศึกษา
เคร่ืองมือบริหารความ
เส่ียงด้านสภาพคล่อง
ได้ในหนังสือช้ีชวน
ฉบับเต็ม

Morningstar Rating Overall จาก
MorningStar ประเภท Thailand
Fund Global Health Care

หนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(แบบ 123-1)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จํากัด



การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทําการขายคืน  :ทุกวันทําการ

เวลาทําการ  : 8:30 - 15:30 น.

การขายคืนข้ันต่ํา  : ไม่กําหนด

ยอดคงเหลือข้ันต่ํา  : ไม่กําหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่า
ขายคืน

 :
ภายใน 5 วันทําการ¹
(ปัจจุบัน T+5)²

การซ้ือหน่วยลงทุน

วันทําการซ้ือ  :ทุกวันทําการ

เวลาทําการ  : 8:30 - 15:30 น.

การซ้ือคร้ังแรกข้ันต่ํา  : 1,000 บาท

การซ้ือคร้ังถัดไปข้ันต่ํา  : 1,000 บาท

ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

Maximum
Drawdown

-19.75%

FX Hedging 93.44%

Sharpe Ratio 0.61

Alpha -1.00%

Beta 1.11

Recovering Period N/A

อัตราส่วนหมุนเวียน
การลงทุน

0.33 เท่า

หมายเหตุ  ¹ นับแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือ
ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยไม่นับรวมวันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ
² ปัจจุบัน T+5 เฉพาะบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY
, TTB, KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank และนําฝาก/นําส่งเช็ค T+5 สําหรับบัญชี
ธนาคารอ่ืน นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น (รายละเอียดอาจมีการเปล่ียนแปลง)
T = วันทําการซ้ือขาย โดยไม่นับรวมวันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (%ต่อปี ของ NAV) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

การจัดการ 1.6050 % 1.5000 %

รวมค่าใช้จ่าย 3.4026 % 1.6480 %
การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

%NAVประเทศ

IRELAND 99.40

หมายเหตุ  1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจริง เป็นข้อมูลของรอบระยะเวลาบัญชี
วันที่ 1 เม.ย. 64 - 31 มี.ค. 65
3. ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี
ในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุน ได้ที่ https://am.kkpfg.com
4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (%ต่อปี ของมูลค่าซ้ือขาย) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

การขาย 1.5000 % 1.0000 %

การรับซ้ือคืน ไม่มี ไม่มี

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า 1.5000 % 1.0000 %

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก ไม่มี ไม่มี

การโอนหน่วย 20 บาท ต่อ 1 รายการ 20 บาท ต่อ 1 รายการ

หมายเหตุ 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว
2. ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
กองทุนต้นทาง และกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)
ค่าธรรมเนียมการขาย (front end fee) และค่าธรรมเนียมรับซ้ือคืน (back end fee) ซํ้าซ้อนกัน
3. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

ประเภททรัพย์สิน %NAV

หน่วยลงทุนต่างประเทศ 99.40

เงินฝาก,บัตรเงินฝาก 1.88

สินทรัพย์และหนี้สินอ่ืน -0.15

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า -1.13

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

ช่ือทรัพย์สิน %NAV

JANUS HENDERSON GLOBAL LIFE
SCIENCES FUND  (JANGLII ID)

99.40

KKP GHC



การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ)

ช่ือกองทุน JANUS HENDERSON GLOBAL LIFE SCIENCES FUND I2 USD

ISIN code IE0002141913

Bloomberg code JANGLII ID

                                       เนื่องจากการคํานวณยังไม่มีหลักเกณฑ์ประกาศอย่างเป็นทางการ ข้อมูลเชิงสถิติต่างๆคํานวณขึ้นตามแนวทางภายใต้สมมติฐานที่
บลจ.เห็นว่าเหมาะสม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวม โดยบลจ.จะจัดทําข้อมูลเชิงสถิติให้สอดคล้องเมื่อหลักเกณฑ์ประกาศอย่าง
เป็นทางการ

                                 Source: MSCI. The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or redisseminated in any form
and may not be used as a basis for a component of any financial instruments or products or indices. None of the MSCI information is intended to constitute
investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and may not be relied on as such. Historical data
and analysis should not be taken as an indication or guarantee of any future performance analysis, forecast or prediction. The MSCI information is provided
on an “as is” basis and the user of this information assumes the entire risk of any use made of this information. MSCI, each of its affiliates and each other
person involved in or related to compiling, computing or creating any MSCI information (collectively, the “MSCI Parties”) expressly disclaims all warranties
(including, without limitation, any warranties of originality, accuracy, completeness, timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a particular
purpose) with respect to this information. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any MSCI Party have any liability for any direct, indirect,
special, incidental, punitive, consequential (including, without limitation, lost profits) or any other damages. (www.msci.com)

                                          ความถ่ีของการซ้ือขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคํานวณจากมูลค่าที่ตํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่า
การซ้ือหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉล่ียในรอบระยะเวลาเดียวกัน
กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งช้ีถึงการซ้ือขายหลักทรัพย์บ่อยคร้ังของผู้จัดการกองทุนและทําให้มีต้นทุนการซ้ือขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณา
เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซ้ือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

                      อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเส่ียงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของ
 กองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเส่ียง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม
 ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเส่ียงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio
 สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเส่ียงเดียวกัน

          ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีช้ีวัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีช้ีวัด
ซ่ึงเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

        ระดับและทิศทางการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปล่ียนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า
หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า
หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จํากัด

โทรศัพท์ (66) 2305 9800 โทรสาร (66) 2305 9803-4 website : https://am.kkpfg.com

ที่อยู่ : 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เอ ช้ันที่ 17 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

                            อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกําหนดอายุ ซ่ึงคํานวณจากดอกเบ้ียที่จะได้รับในอนาคต ตลอดอายุตราสารและเงินต้น
ที่จะได้รับคืน นํามาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คํานวณจากค่าเฉล่ียถ่วงน้ําหนักของ Yield to Maturity ของ
ตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนําไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน
ระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกําหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

Yield to Maturity

                        อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีช้ีวัด โดยหาก tracking error ตํ่า หมายถึง กองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการ
สร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีช้ีวัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉล่ียห่างจากดัชนีช้ีวัดมากขึ้น
Tracking Error

Beta

Alpha

Sharpe Ratio

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

                   เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนFX Hedging

                               ระยะเวลาการฟ้ืนตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาต้ังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟ้ืนกลับมาที่เงินทุนเร่ิมต้นใช้ระยะเวลา
นานเท่าใด
Recovering Period

                                    เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือต้ังแต่จัดต้ังกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV
ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดตํ่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเส่ียงที่อาจจะขาดทุนจากการ
ลงทุนในกองทุนรวม

Maximum Drawdown

คําอธิบาย

หมายเหตุดัชนีช้ีวัด:

หมายเหตุการคํานวณข้อมูลเชิงสถิติ:

                ในการเปล่ียนแปลงมูลค่าขั้นตํ่าของการส่ังซ้ือคร้ังถัดไป บริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน์ของ ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศ
การเปล่ียนแปลง และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปล่ียนแปลงมูลค่าขั้นตํ่าของการส่ังซ้ือ คร้ังถัดไป คําอธิบายเก่ียวกับการเปล่ียนแปลง
และเหตุผลในการเปล่ียนแปลงข้อมูลดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

หมายเหตุ:

KKP GHC
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Inception date 31 March 2000 
Total net assets 3.76bn 
Asset class Equities 
Domicile Ireland 
Structure Irish Investment Company 
Base currency USD 

Index MSCI World Health Care 
IndexSM 

Morningstar sector Sector Equity Healthcare 

 

 

Inception date 31 March 2000 
Distribution type Accumulation 
Currency USD 
Minimum initial investment 1,000,000 

 

 

Andy Acker, CFA Manager since 2007 

Daniel Lyons, Ph.D., CFA Manager since 2023 

 

Overall Morningstar RatingTM  

 For the source and information on ratings shown above, refer to 
page 3. 
 

 
The Fund aims to provide capital growth over the long term. Performance target: To outperform 
the MSCI World Health Care Index by at least 2% per annum, before the deduction of charges, 
over any 5 year period.  
For the fund’s investment policy, refer to the Additional fund information on page 3.  
Past performance does not predict future returns. 
 

 

    

Returns 

Cumulative  Annualised 

1 
Month 

3 
Month YTD 

1  
Year  

3  
Year 

5  
Year 

10 
Year 

Since 
inception 

(31/03/00) 

I2 USD (Net) 2.55 -1.53 -1.53 0.21  13.23 9.71 12.71 7.87 

Index 3.25 -1.60 -1.60 -3.69  12.67 10.12 10.37 7.55 

Sector 1.72 -0.15 -0.15 -6.50  8.01 5.54 8.04 6.17 
I2 USD (Gross) — — — —  — 11.47 14.59 9.69 

Target — — — —  — 12.32 12.58 9.71 
          

Cumulative growth - USD 

31 Mar 2018 — 31 Mar 2023 

 

━━ Global Life Sciences 
Fund I2 USD (Net) ━━ MSCI World Health 

Care IndexSM ━━ Sector Equity 
Healthcare - OE 

 
12 month 
rolling 

Mar 2022- 
Mar 2023 

Mar 2021- 
Mar 2022 

Mar 2020- 
Mar 2021 

Mar 2019- 
Mar 2020 

Mar 2018- 
Mar 2019 

I2 USD (Net) 0.21 3.24 40.27 -3.15 13.07 

Index -3.69 14.94 29.16 0.89 12.23 

Sector -6.50 -1.09 36.22 -2.79 6.93 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a  Performance is on a net of fees basis, with gross income reinvested. Source: at 31/03/23. © 2023 
Morningstar, Inc. All rights reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar; (2) 

may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete, or timely. Neither 
Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this 
information. Past performance does not predict future returns. Performance/performance target related data 

will display only where relevant to the share class inception date and annualised target time period. The 
value of an investment and the income from it can fall as well as rise and you may not get back the 
amount originally invested. Source for target returns (where applicable) - Janus Henderson Investors. 
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Top countries (%) 

 
 

Regions (%) 

 
 
Codes 

ISIN IE0002141913 
Bloomberg JANGLII ID 
Cusip G50110207 
SEDOL 0214191 
WKN 935600 
Valoren 1060717 

n/a n/a  
  

Fees & charges (%) 

Annual management charge (AMC) 1.50 
Ongoing charge (OCF) 1.57 

n/a n/a  All ongoing charges stated are as per latest published report and accounts. Fund charges 
will impact the value of your investment. In particular, the ongoing charges applicable to 
each fund will dilute investment performance, particularly over time. For further 
explanation of charges please visit our Fund Charges page at www.janushenderson.com. 
Under some circumstances initial charges may apply. Please refer to the Prospectus for 
more details. 
 

United States

United Kingdom

Switzerland

Denmark

France

Netherlands

Japan

Germany

China

Ireland

Fund

79.24

4.70

4.36

3.14

3.08

1.85

1.43

1.00

0.57

0.36

Index

71.69

4.24

7.33

4.29

2.84

0.23

4.38

2.09

—

—

North America

Europe

Japan

Asia/Pacific Ex Japan

Fund

79.24

18.49

1.43

0.74

Index

71.68

21.88

4.38

1.92

Characteristics  

Number of holdings: Equity issues 128 
Annual turnover (1yr trailing) 27.08% 
Weighted average market cap 123.50bn 
Price-to-book ratio 4.40 
Price-to-earnings ratio 17.06 

n/a n/a  

Risk statistics (3 years) Fund Index 

Beta 0.95 — 
Standard deviation 16.44 15.77 
Sharpe ratio 0.74 0.73 

    

Top holdings (%) Fund 

UnitedHealth Group Inc 6.17 
AstraZeneca PLC 4.47 
AbbVie Inc 3.43 
Sanofi 3.08 
Eli Lilly & Co 2.90 
Merck & Co Inc 2.79 
Abbott Laboratories 2.61 
Thermo Fisher Scientific Inc 2.44 
Novartis AG (ADR) 2.41 
Sarepta Therapeutics Inc 2.39 
Total 32.69 

  
References made to individual securities should not constitute or form part of any offer or 
solicitation to issue, securities mentioned in the report. 
 

Market capitalisation of equity holdings (%) Fund Index 

Over $100B 46.23 58.70 
$50B to $100B 10.95 18.32 
$10B to $50B 19.54 20.86 
$5B to $10B 7.32 1.79 
$1B to $5B 9.82 0.19 
$500M to $1B 3.75 — 
$250M to $500M 0.10 — 
$100M to $250M 0.05 — 
N/A 2.14 0.14 

    

Sector allocation (%) 

 

Pharmaceuticals

Biotechnology

Health Care Equipment

Managed Health Care

Life Sciences Tools & Services

Health Care Supplies

Health Care Distributors

Health Care Services

Application Software

Health Care Technology

Fund

31.68

31.42

13.52

11.16

6.91

2.63

1.22

1.16

0.12

0.08

Index

40.24

14.86

15.65

9.32

10.54

2.78

1.61

3.47

—

0.52
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Tax assumptions and reliefs depend upon an investor’s particular circumstances and may be subject to change. As of 31 January 2023, Daniel Lyons Ph.D., CFA 
also manages this fund. Please note: due to rounding the figures in the holdings breakdowns may not add up to 100%. This is an Irish Investment Company 
regulated by the Central Bank of Ireland. Note that any differences among portfolio securities currencies, share class currencies and costs to be paid or 
represented in currencies other than your home currency will expose you to currency risk. Costs and returns may increase or decrease as a result of currency and 
exchange rate fluctuations. A short-term trading fee may be applied upon exiting the fund as per the prospectus. Investment into the fund will acquire units/shares 
of the fund itself and not the underlying assets owned by the fund. Cash balances and exposures are based on settled and unsettled trades as at the reporting 
date.  
 Investment policy 
The Fund invests at least 80% in shares (also known as equities) of companies, of any size, with a life sciences orientation, in any country.  Up to 20% may be 
invested in developing markets. The Fund may also invest in other assets including cash and money market instruments. The investment manager may use 
derivatives (complex financial instruments) to reduce risk, to manage the Fund more efficiently, or to generate additional capital or income for the Fund. The Fund 
is actively managed with reference to the MSCI World Health Care Index, which is broadly representative of the companies in which it may invest, as this forms the 
basis of the Fund's performance target. The investment manager has discretion to choose individual investments for the Fund with weightings different to the index 
or not in the index, but at times the Fund may hold investments similar to the index.  
 Investment strategy 
The investment manager looks to identify innovative healthcare companies addressing high unmet medical needs across fields including biotechnology, 
pharmaceuticals, healthcare services and medical technology. The team understands that success of drug development is binary in nature, creating wide 
disparities between winners and losers. The investment process leverages proprietary statistical models to analyse the probability of a company's success, 
focusing on products they believe can overcome the rigours of clinical development. Additional tools, such as physician surveys and prescription models, attempt 
to more accurately predict commercial viability.  
 Fund specific risks 
When the Fund, or a share/unit class, seeks to mitigate exchange rate movements of a currency relative to the base currency (hedge), the hedging strategy itself 
may positively or negatively impact the value of the Fund due to differences in short-term interest rates between the currencies. The Fund could lose money if a 
counterparty with which the Fund trades becomes unwilling or unable to meet its obligations, or as a result of failure or delay in operational processes or the failure 
of a third party provider. Shares/Units can lose value rapidly, and typically involve higher risks than bonds or money market instruments. The value of your 
investment may fall as a result. Shares of small and mid-size companies can be more volatile than shares of larger companies, and at times it may be difficult to 
value or to sell shares at desired times and prices, increasing the risk of losses. If a Fund has a high exposure to a particular country or geographical region it 
carries a higher level of risk than a Fund which is more broadly diversified. The Fund is focused towards particular industries or investment themes and may be 
heavily impacted by factors such as changes in government regulation, increased price competition, technological advancements and other adverse events. The 
Fund may use derivatives to help achieve its investment objective. This can result in leverage (higher levels of debt), which can magnify an investment outcome. 
Gains or losses to the Fund may therefore be greater than the cost of the derivative. Derivatives also introduce other risks, in particular, that a derivative 
counterparty may not meet its contractual obligations. If the Fund holds assets in currencies other than the base currency of the Fund, or you invest in a share/unit 
class of a different currency to the Fund (unless hedged, i.e. mitigated by taking an offsetting position in a related security), the value of your investment may be 
impacted by changes in exchange rates. Securities within the Fund could become hard to value or to sell at a desired time and price, especially in extreme market 
conditions when asset prices may be falling, increasing the risk of investment losses.  
 Source for fund ratings/awards 
Overall Morningstar Rating™ is a measure of a fund's risk-adjusted return, relative to similar funds. Fund share classes are rated from 1 to 5 stars, with the best 
performers receiving 5 stars and the worst performers receiving a single star. Overall Morningstar Rating™ is shown for Janus Henderson share classes achieving 
a rating of 4 or 5. Ratings should not be taken as a recommendation. For more detailed information about Morningstar Ratings, including its methodology, please 
go to global.morningstar.com/managerdisclosures. 

 

Beta 
Beta measures how a fund or security moves in relationship to the overall market. A market has a beta of 1. If the fund/secur ity’s beta is more than 1, it moves 
more than the market, while a beta lower than 1 means it moves to a lesser extent than the market. A negative beta could mean the fund/security moves in the 
opposite direction to the market. 

Price-to-book (P/B) ratio 
A financial ratio used to value a company's shares. It is calculated by dividing a company’s market value (share price) by the book value of its equity (value of the 
company's assets on its balance sheet). A P/B value <1 can indicate a potentially undervalued company or a declining business. The higher the P/B ratio, the 
higher the premium the market is willing to pay for the company above the book (balance sheet) value of its assets. 
Price-to-earnings (P/E) ratio 
A popular ratio used to value a company’s shares, compared to other stocks, or a benchmark index. It is calculated by dividing the current share price by its 

earnings per share. 

Sharpe ratio 
This measures a portfolio's risk-adjusted performance. A high Sharpe ratio indicates a better risk-adjusted return. The ratio is designed to measure how far a 
portfolio’s return can be attributed to fund manager skill as opposed to excessive risk taking. 
Standard deviation 
A statistic that measures the variation or dispersion of a set of values/data. A low standard deviation shows the values tend to be close to the mean while a high 
standard deviation indicates the values are more spread out. In terms of valuing investments, standard deviation can provide a gauge of the historical volatility of an 
investment. 
Weighted average market cap 
The average market capitalisation of a holding, weighted by the size of that position in a portfolio or index. 

   FOR MORE INFORMATION PLEASE VISIT JANUSHENDERSON.COM 
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ESG integration is the practice of incorporating material environmental, social and governance (ESG) information or insights in a non-binding manner alongside 
traditional measures into the investment decision process to improve long term financial outcomes of portfolios. This product does not pursue a sustainable 
investment strategy or have a sustainable investment objective or otherwise take ESG factors into account in a binding manner. ESG related research is one of 
many factors considered within the investment process and in this material we seek to show why it is financially relevant.  For Qualified investors, institutional, 
wholesale client use only. Outside of Switzerland, this document is for Institutional/sophisticated investors / accredited investors qualified distributors use only. 
Issued in: (a) Europe by Janus Henderson Investors International Limited (“JHIIL”), authorised and regulated in the U.K by the Financial Conduct Authority, Janus 
Henderson Investors Europe S.A. (reg no. B22848) is incorporated and registered in Luxembourg with registered office at 2 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg 
and authorised by the Commission de Surveillance du Secteur Financier and (b) Dubai by JHIIL authorised and regulated by the Dubai Financial Services Authority 
as a Representative Office. JHIIL acts as lead investment adviser to Janus Henderson Capital Funds plc (JHCF). Janus Henderson Investors US LLC, Janus 
Henderson Investors (Singapore) Limited, INTECH Investment Management LLC, Janus Henderson Investors UK Limited, Kapstream Capital pty Limited will act 
as sub-adviser to JHIIL. JHCF is a UCITS established under Irish law, with segregated liability between funds. Investors are warned that they should only make their 
investments based on the most recent Prospectus which contains information about fees, expenses and risks, which is available from all distributors and 
paying/facilities agents, it should be read carefully. This is a marketing communication. Please refer to the prospectus of the UCITS and to the KID before making 
any final investment decisions. For sustainability related aspects please access Janushenderson.com. The Prospectus and KID are also available from 
www.janushenderson.com Portfolio Holdings are subject to change without notice. An investment in the fund may not be suitable for all investors and is not 
available to all investors in all jurisdictions; it is not available to US persons. This document is not for use in any country or with any individuals who are not eligible 
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