
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
กองทุนเปิด วรรณ ยูโรเป้ียน อิควิต้ี (ONE-EUROEQ)

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565
กองทุนเปิด วรรณ ยูโรเป้ียน อิควิต้ี (ONE-EUROEQ)

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมทีล่งทุนในต่างประเทศ โดยลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพยีงกองทุนเดยีว 
โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน (Feeder Fund)

จ านวนเงินทุนจดทะเบียนของโครงการ : 2,000 ลา้นบาท
วนัเร่ิมต้นโครงการ : 27 มนีาคม 2561
ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคาร ไทยพาณชิย ์จ ากดั (มหาชน)
นายทะเบียนหน่วยลงทุน : บลจ.วรรณ จ ากดั
รอบระยะเวลาบญัชี : 31 สงิหาคม ของทุกปี
ระดบัความเส่ียงของกองทนุ : ระดบั 6 (ความเสีย่งสงู)
นโยบายการลงทุน : • กองทุนเปิด วรรณ ยโูรเป้ียน อคิวติี ้เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Eleva European Selection Fund Class I 
(EUR) acc (กองทุนหลกั)  เพยีงกองทุนเดยีวเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 

• กองทุน Eleva European Selection Fund (กองทุนหลกั) มวีตัถุประสงคใ์นการลงทุนเพือ่สรา้งผลตอบแทน
ใหแ้กเ่งนิลงทุนในระยะยาวโดยเน้นลงทุนในตราสารทุนหรอืตราสารทีอ่า้งองิกบัตราสารทุนของบรษิทัทีม่แีนวโน้มเตบิโตในประเทศในทวปียุโรปเป็นหลกั

• กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) เพือ่เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิาร
การลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพือ่ป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) จากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 
80 ของมลูคา่ทรพัยส์นิทีล่งทุนในต่างประเทศ
คณุสามารถศกึษาขอ้มลูกองทุนหลกัไดจ้าก www.elevacapital.com ฯลฯ
การซ้ือหน่วยลงทุน
มลูคา่ข ัน้ต ่าของการซื้อครัง้แรก 1 บาท
มลูคา่ข ัน้ต ่าของการซื้อครัง้ถดัไป 1 บาท
Fund Gift Card ขัน้ต ่า1,000 บาท
เวลาท าการ ซือ้ 09:00 - 16:00 น. น. ทุกวนัท าการ
การขายหน่วยลงทุน
จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืขัน้ต ่า ไมก่ าหนด
การขายคนื ไมก่ าหนด
มลูคา่เงนิคงเหลอืขัน้ต ่า ไมก่ าหนด
เวลาท าการขาย 09:00 - 16:00 น.ทุกวนัท าการ
วนัรบัเงนิคา่ขายคนื ภายใน 4 วนัท าการนบัแต่วนัค านวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากกองทุน (% ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทุน รวม VAT)
คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ต่อปี (ปัจจุบนั: รอ้ยละ 0.107)
คา่ธรรมเนยีมการจดัการ ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.675 ต่อปี (ปัจจุบนั: รอ้ยละ 1.07)
คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์ ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.107 ต่อปี (ปัจจุบนั: รอ้ยละ 0.0321)
คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ตามทีจ่่ายจรงิ
รวมคา่ใชจ้่ายทัง้หมด ไมเ่กนิรอ้ยละ 6.42 ต่อปี
ค่าธรรมเนียม (% ของมลูค่าหน่วยลงทุน)
คา่ธรรมเนยีมการขาย ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 (ปัจจุบนั: รอ้ยละ 1.50)
คา่ธรรมเนยีมการรบัซื้อคนื ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 (ปัจจุบนั: ยกเวน้การเรยีกเกบ็)
คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นเขา้ เป็นไปตามคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุน
คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นออก เป็นไปตามคา่ธรรมเนยีมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) (01/03/2022 - 31/08/2022) :   0.05
หมายเหต ุ:  คา่ธรรมเนยีม และคา่ใชจ้่ายต่างๆ เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูคา่เพิม่
สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมพร้อมรบัหนังสือช้ีชวนได้ท่ี :
บลจ.วรรณ จ ากดั ชัน้ 9, 24 อาคารสยามพวิรรธน์ทาวเวอร ์โทร. 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ายลกูคา้สมัพนัธแ์ละสนบัสนุนธุรกจิ 
หรอืทีผู่ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากบลจ.วรรณ



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ ยโูรเป้ียน อคิวติี ้(ONE-EUROEQ)

ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุควรทราบ
รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก (1 มีนาคม 2565 - 31 สิงหาคม 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 กลุกาญจนาธร      3. นายสนัธาน เฮงสกลุ 4. นายบญัชา จงึวฒันกจิ 
5. น.ส.จารภุทัร ์ศรจี าเรญิ 6. น.ส.จนัทรเ์พญ็ ชวูงษ์ 7. น.ส.พรอุมา เทวาหดุี 8. น.ส.ประภาภรณ์ ซือ่เจรญิกจิ
9. นายสทุธโิรจน์  สทิธวิฒันานนท์ 10. นายสทิธิ ์จ่างตระกลู 11. นายธชัธรรม วจิารณกรณ์ 
• กรณทีีก่องทุนฯ ลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลีย่ในรอบระยะเวลาทีก่ าหนดใหแ้สดงขอ้มลูดงักล่าวพรอ้มทัง้เหตุผล : -ไมม่-ี
• ขอ้มลูการบนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักล่าวเป็นศนูยใ์นกรณทีีผู่อ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลกูหนี้แหง่สทิธเิรยีกร้องผดินดัช าระหนี้

หรอืมพีฤตกิารณ์วา่จะไมสามารถช าระหนี้ได ้(ถา้ม)ี : -ไมม่-ี
• ขอ้มลูการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่น (ถา้ม)ี : -ไมม่-ี
• รายงานขอ้มลูการถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี : -ไมม่-ี
• ขอ้มลูการด าเนนิการใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏทินิลา่สดุ : -ไมม่-ี

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



แบบ 117-5

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนเปิด วรรณ ยโูรเป้ียน อิควิต้ี (ONE-EUROEQ) ใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ (Soft Commission)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ ยโูรเป้ียน อคิวติี ้(ONE-EUROEQ)

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รบั เหตผุลในการรบัผลประโยชน์
1 Lemanik Asset Management S.A. ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

กองทนุเปิด วรรณ ยโูรเป้ียน อิควิต้ี (ONE-EUROEQ)

รายช่ือบริษัทนายหน้าท่ีได้รบัค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลกัทรพัย์

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2565 ถงึวนัท่ี 31 สิงหาคม 2565

อนัดบั รายช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้าจากการ ร้อยละของ

ซ้ือขายหลกัทรพัย์ ค่านายหน้า

(หน่วย : บาท) ทัง้หมด

- - - -

รวมค่านายหน้าทัง้หมด - -

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2565 ถงึวนัท่ี 31 สิงหาคม 2565
ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม จ านวนเงิน ร้อยละของ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (management fee) 1,025.43             0.54
ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 30.76                 0.02
ค่าธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทุน (advisory fee) ไมม่ี ไมม่ี
ค่านายทะเบียน (registrar fee) 102.54               0.05
ค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชี 19.16                 0.01
ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ 34.55                 0.02

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด* 1,212.43                0.64
*ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์
ค่าเฉล่ียของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 190,092,298.53     บาท

แบบแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุเปิด วรรณ ยโูรเป้ียน อิควิต้ี (ONE-EUROEQ)



กองทุนเปิด วรรณ ยโูรเป้ียน อิควิต้ี (ONE-EUROEQ)
ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2565

มลูค่าทรพัยสิ์นต่อหน่วยลงทุน 12.7390 บาท

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ ยโูรเป้ียน อคิวติี ้(ONE-EUROEQ)

หลกัทรพัย์ มลูค่าตาม
หรือทรพัยสิ์นต่างประเทศ จ านวน ราคาตลาด % NAV

(บาท)
หลกัทรพัย์
หน่วยลงทนุ
Eleva European Selection Fund Class I (EUR) acc 2,415.70 143,784,005.06 99.94%
ผูบ้รหิาร - Lemanik Asset Management S.A.
รวมหน่วยลงทนุ 143,784,005.06 99.94%
เงินฝากธนาคาร
Deutsche Bank AG, Singapore Branch  333,910.99 0.23%
บมจ.ธ.ไทยพาณชิย์  1,963,739.30 1.36%
รวมเงินฝากธนาคาร 2,297,650.29 1.60%
สนิทรพัย์อืน่ ๆ  (990,972.28) -0.69%
หนีส้นิอืน่ ๆ  (1,220,192.93) -0.85%
รวมทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 143,870,490.14 100.00%

รายละเอียดการลงทนุ
กองทนุเปิด วรรณ ยโูรเป้ียน อิควิต้ี (ONE-EUROEQ)

ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2565



หมายเหต ุ: *งบการเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ ยโูรเป้ียน อคิวติี ้(ONE-EUROEQ)

2565
สินทรพัย์
     เงนิลงทนุแสดงดว้ยมูลคา่ยตุิธรรม 143,784,005.06
     เงนิฝากธนาคาร 2,297,488.39
     ลูกหนี้
          จากดอกเบีย้และเงนิปันผล 161.90
                    รวมสนิทรพัย์ 146,081,655.35
หน้ีสิน
     เจา้หนี้
          จากการรบัซื้อคนืหน่วยลงทนุ 1,028,550.93
          จากสญัญาตราสารอนุพนัธ์ 990,972.28
     คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 185,958.06
     ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย 24.29
     หนี้สนิอื่น 5,659.65
                    รวมหนี้สนิ 2,211,165.21
สนิทรพัยส์ุทธิ 143,870,490.14

สินทรพัยส์ุทธิ:
     ทนุทีไ่ดร้บัจากผู้ถือหน่วยลงทนุ 112,936,727.34
     ก าไร(ขาดทนุ)สะสม
          บญัชปีรบัสมดุล (43,755,676.72)  
          ก าไร(ขาดทนุ)สะสมจากการด าเนินงาน 74,689,439.52   
                    สนิทรพัยส์ุทธิ 143,870,490.14

จ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้ปี (หน่วย) 11,293,672.7461
สนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วย 12.7390

กองทุนเปิด วรรณ ยูโรเป้ียน อิควิต้ี (ONE-EUROEQ)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วนัท่ี  31 สิงหาคม 2565



หมายเหต ุ: *งบการเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ ยโูรเป้ียน อคิวติี ้(ONE-EUROEQ)

2565
รายได้
        รายไดด้อกเบีย้ 834.10             
              รวมรายได้ 834.10             
ค่าใช้จา่ย
        คา่ธรรมเนียมการจดัการ 1,025,426.07    
        คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 30,762.82         
        คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 102,542.62       
        คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 19,156.24         
        คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน 34,545.33         
              รวมคา่ใชจ่้าย 1,212,433.08    
รายได(้ขาดทนุ)สุทธิ (1,211,598.98)   

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
        รายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทนุ 613,391.51       
        รายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทนุ (12,807,920.29) 
        รายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากสญัญาตราสารอนุพนัธ์ (6,583,324.74)   
        รายการก าไร(ขาดทนุ)ทีเ่กดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 8,040,831.96    
รวมรายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธจิากเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้และทีย่งัไม่เกดิขึน้ (10,737,021.56) 

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงานกอ่นภาษีเงนิได้ (11,948,620.54) 
หกั ภาษีเงนิได้ (125.12)            
การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงานหลงัหกัภาษีเงนิได้ (11,948,745.66) 

กองทุนเปิด วรรณ ยูโรเป้ียน อิควิต้ี (ONE-EUROEQ)
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็

ส าหรบัระยะเวลา 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหาคม 2565



หมายเหต ุ: *งบการเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ ยโูรเป้ียน อคิวติี ้(ONE-EUROEQ)

การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใช้การจดักลุม่ตามประเภทของเงินลงทนุ

เงินต้น / มลูค่ายติุธรรม ร้อยละของ

จ านวนหน่วย (บาท) มลูค่าเงินลงทนุ

หน่วยลงทนุ 143,784,005.06  100.00                  

     ELEVA EUROPEAN SEL-I EUR A 2,415.70        143,784,005.06 100.00              
รวมเงินลงทุน  (ราคาทุน 148,154,751.12 บาท) 143,784,005.06  100.00                  

กองทนุเปิด วรรณ ยโูรเป้ียน อิควิต้ี (ONE-EUROEQ)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ

ณ  วนัท่ี  31 สิงหาคม 2565



รายงานความเหน็ของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั
ในฐานะบริษทัจดัการของกองทุนเปิด วรรณ ยโูรเป้ียน อิควิต้ี (ONE-EUROEQ)

เรยีน  ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วรรณ ยโูรเป้ียน อคิวติี ้(ONE-EUROEQ)

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั  (บลจ.วรรณ จ ากดั)  ขอน าส่งรายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรก ตัง้แต่วนัที่ 1 มนีาคม 
2565 ถงึวนัที ่31 สงิหาคม 2565 ของกองทุนเปิด วรรณ ยโูรเป้ียน อคิวติี ้(ONE-EUROEQ)

ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมากองทุนเปิด วรรณ ยูโรเป้ียน อิควติี้ (ONE-EUROEQ) สรา้งผลตอบแทนได้รอ้ยละ -6.49 เปรยีบเทยีบกบั
เกณฑม์าตรฐานอยู่ทีร่อ้ยละ -6.92 ซึง่ค านวณจากอตัราผลตอบแทนของ STOXX Europe 600 EUR (net return) ซึง่เป็นดชันีชีว้ดัของกองทุนหลกั ปรบั
ดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นเพือ่ค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน ตามสดัส่วนการท า hedging ประมาณรอ้ยละ 90 
ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน และอตัราผลตอบแทนของ STOXX Europe 600 EUR (net return) ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพือ่เทยีบกบัค่าสกุลเงนิ
บาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทนในสว่นทีเ่หลอืทีไ่มไ่ดท้ าสญัญาป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่น (รายละเอยีดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน)

• กองทุนเปิด วรรณ ยโูรเป้ียน อคิวติี้ (ONE-EUROEQ) เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Eleva European Selection Fund Class I 
(EUR) acc (กองทุนหลกั)  เพยีงกองทุนเดยีวเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 

• กองทุน Eleva European Selection Fund (กองทุนหลกั) มวีตัถุประสงคใ์นการลงทุนเพือ่สรา้งผลตอบแทนใหแ้ก่เงนิลงทุนในระยะยาว
โดยเน้นลงทุนในตราสารทุนหรอืตราสารทีอ่า้งองิกบัตราสารทุนของบรษิทัทีม่แีนวโน้มเตบิโตในประเทศในทวปียุโรปเป็นหลกั

• กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) เพือ่เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิาร
การลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพือ่ป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) จากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่น้อย
กวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรพัยส์นิทีล่งทุนในต่างประเทศ ฯลฯ

ในชว่ง 6 เดอืนทีผ่า่นมาดชัน ีSTOXX 600 ปรบัตวัต ่าลง 6.16% จาก 442.37 จุด ไปปิดที ่415.12 จุด ณ สิน้เดอืนสงิหาคม 2565 ดชันีฯ 
โดยในช่วงปลายเดอืนเมษายน ดชันีฯ ปรบัตวัต ่าลงอย่างหนกั โดยดชันีฯ ไดป้รบัตวัลงต ่าสุดในรอบเดอืนทีร่ะดบั 417.76 จุด สบืเนื่องจากความตงึเครยีด
และความกงัวลจากนักลงทุนต่อการขึน้ดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรป (ECB) และวกิฤตสงครามในยูเครน นอกจากนี้ ดชันีฯ ยงัไดป้รบัตวัลงอย่างหนัก
ในชว่งกลางเดอืนมถุินายน เนื่องจาก นกัลงทุนมคีวามกงัวลเกีย่วกบัภาวะเงนิเฟ้อทีพุ่่งสงูขึน้ทัว่โลก โดยเฉพาะความกงัวลเกีย่วกบัสญัญาณการขึน้ดอกเบี้ย
ของธนาคารกลางสหรฐั (FED) และ ECB โดย ECB ไดม้กีารขึน้ดอกเบี้ยที ่0.50% ในเดอืนก.ค. ซึง่เป็นการปรบัขึน้อตัราดอกเบี้ยเป็นครัง้แรกในรอบ 11 ปี 
และเป็นการปรบัขึน้อตัราดอกเบี้ยครัง้ใหญ่ทีส่ดุนบัตัง้แต่ปี 2543 เพือ่สกดัการพุง่ขึน้ของเงนิเฟ้อ

ทัง้นี้ดชันฯี ปรบัขึน้เลก็น้อยอกีครัง้หลงัจากการขึน้ดอกเบี้ยในเดอืนกรกฏาคม ก่อนทีจ่ะลดตวัลงอย่างต่อเนื่ องในกลางเดอืนสงิหาคมจาก
ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) ของยโูรโซนทีพุ่่งขึน้สู่ระดบั 9.1% ในเดอืนส.คและสญัญาณที ่ECB จะขึน้ดอกเบี้ยอกีครัง้ที ่0.75% ในเดอืนกนัยายน เนื่องจาก
แนวโน้มอตัราเงนิเฟ้อของยโูรโซนยงัไมด่ขี ึน้นบัตัง้แต่ ECB ปรบัขึน้อตัราดอกเบี้ยในเดอืนกรกฏาคม  รวมถงึความกงัวลต่อราคาแก๊สและพลงังานยงัคงเพิม่
สงูขึน้อยา่งต่อเนื่องเนื่องจากความไมแ่น่นอนของ supply แกส๊ธรรมชาตจิากรสัเซยี 

บลจ.วรรณ มองว่าตลาดหุน้ยุโรปจะยงัคงเผชญิกบัความผนัผวน เนื่องจาก มปัีจจยักดดนัส าคญัอยู่หลายปัจจยั สถานการย์เงนิเฟ้อใน
ยุโรปนัน้ยงัคงมคีวามรุนแรง ท าให ้ECB มนีโยบายในการปรบัอตัราดอกเบี้ยขึน้ในระดบัสงู ซึง่อาจจะส่งผลต่อเศรษฐกจิยุโรปใหช้ะลอตวัลงได ้อกีทัง้ตลาด
หุน้ยโุรปยงัมแีรงกดดนัมาจากความขดัแยง้ระหว่างสหภาพยุโรปและรสัเซยี ซึง่ก๊าซพรอม (Gazprom) บรษิทัพลงังานของรสัเซยีไดห้ยุดการส่งแก๊ซผ่านท่อ 
Nord Stream ไปยงัเยอรมนีอย่างไม่มกี าหนด ท าใหร้าคาพลงังานสงูขึน้ อาจส่งผลใหต้ลาดถดถอยลงได ้อย่างไรกต็าม บลจ.วรรณ ยงัคงมมีุมมองเชงิบวก
ต่อตลาดหุน้ยุโรปในระยะยาว โดยในช่วงที่ตลาดหุน้ปรบัตวัลดลง อาจเป็นจงัหวะที่ดใีนการเขา้ลงทุนในหุน้ที่ยงัคงมปัีจจยัพื้น ฐานทีด่ ีและมแีนวโน้มที่จะ
สามารถเตบิโตไดใ้นอนาคต  

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั ขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกท่านทีไ่ด้มอบหมายความไวว้างใจใหบ้รษิทัดูแล
เงนิลงทุนของท่าน  ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะยงัคงมุง่มัน่บรหิารเงนิลงทุนของผูล้งทุนดว้ยความรอบคอบระมดัระวงัและมปีระสทิธภิาพ เพื่อประโยชน์สงูสุดของท่านผู้
ถอืหน่วยลงทุน

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ ยโูรเป้ียน อคิวติี ้(ONE-EUROEQ)


