
รายงานของรอบระยะเวลา 6 เดือน
กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อีคอมเมิรซ์  (ONE-GECOM)

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

ประเภทโครงการ : กองทุนตราสารทุน
อายุโครงการ : ไม่ก าหนดอายุโครงการ 
จ านวนเงินทุนจดทะเบียนของโครงการ : 1,000 ลา้นบาท
วนัเร่ิมต้นโครงการ : 27 มนีาคม 2562
ระดบัความเส่ียงของกองทุน : ระดบั 6 (ความเสีย่งสงู)
นโยบายการลงทุน : กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุนในประเทศต่างๆ ทัว่โลก โดยทีผู่อ้อกตราสารประกอบธุรกจิ 

หรอืมรีายได ้หรอืไดร้บัประโยชน์จากธุรกจิอคีอมเมริซ์ (e-commerce) ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม 
เช่น บรษิทัทีท่ าการซือ้ขายสนิคา้หรอืใหบ้รกิารทางออนไลน์ บรษิทัทีเ่ป็นช่องทางให้ผูอ้ื่นมาซือ้หรอื
ขายสนิคา้หรอืใหบ้รกิารทางออนไลน์ บรษิทัโลจสิตกิ บรษิทัขนสง่ และ/หรอืบรษิทัคลงัสนิคา้ที่
ใหบ้รกิารขนสง่หรอืจดัเกบ็สนิคา้ทีม่กีารสัง่ซือ้หรอืขายผ่านทางออนไลน์เป็นหลกั บริษทัเทคโนโลยี
ทีใ่หบ้รกิารเกีย่วเน่ืองกบัการซือ้หรอืขายสนิคา้หรอืผลติภณัฑผ์่านทางออนไลน์ และ/หรอืออกแบบ
และพฒันาเทคโนโลยทีีใ่หบ้รกิารเกีย่วกบัระบบช าระค่าบรกิาร/สนิคา้ผ่านทางออนไลน์ เป็นตน้ รวมถงึ
บรษิทัทีท่ าธุรกจิเกีย่วกบัอคีอมเมริซ์ (e-commerce) ซึง่ในอนาคตอาจมคีุณสมบตัทิีแ่ตกต่างจาก
ทีก่ าหนดขา้งตน้ ทัง้นี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนอทีเีอฟ (ETF) ต่างประเทศ 
ทีม่นีโยบายการลงทุนในตราสารทุนทีม่คีุณสมบตัติามทีก่ าหนดโดยกองทุนจะม ีnet exposure 
ในตราสารทุนต่างประเทศตามลกัษณะขา้งตน้ รวมกนัโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกว่ารอ้ยละ 80
ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน ฯลฯ

ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)
นายทะเบียนหน่วยลงทนุ : บลจ.วรรณ จ ากดั
รอบระยะเวลาบญัชี : 28 กุมภาพนัธ ์ของทุกปี
การซ้ือหน่วยลงทุน
วนัท าการซ้ือ ทุกวนัท าการ ตัง้แต่เวลา 9.00 – 16.00 น.
มูลค่าขัน้ต า่ของการซ้ือครัง้แรก   1,000 บาท
มูลค่าขัน้ต า่ของการซ้ือครัง้ถดัไป     1,000 บาท
การขายหน่วยลงทุน
วนัท าการขายคืน ทุกวนัท าการ ตัง้แต่เวลา 9.00 - 16.00 น.
มูลค่าขัน้ต า่ของการขายคืน : ไม่ก าหนด
ยอดคงเหลือขัน้ต า่ 100 หน่วย
ระยะเวลาการรบัเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัค านวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่เกนิ 2.14% ต่อปีของมลูค่าหน่วยลงทุน (รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไม่เกนิ 2.14% ต่อปีของมลูค่าหน่วยลงทุน (รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมการจดัการ : ไม่เกนิ 2.675% ต่อปีของ NAV (รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ : ไม่เกนิ 0.107% ต่อปีของ NAV (รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน : ไม่เกนิ 1.07% ต่อปีของ NAV (รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน : อตัราเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหลกัทรพัย ์: อตัราเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน
อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) (01/03/2022 - 31/08/2022) :   0.10
หมายเหต ุ: ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายดงักล่าวขา้งตน้เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่แลว้
NAV หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมพรอ้มรบัหนังสือช้ีชวนได้ท่ี :
บลจ.วรรณ จ ากดั ชัน้ 9, 24 อาคารสยามพวิรรธน์ทาวเวอร ์โทร. 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ายลกูคา้สมัพนัธแ์ละสนบัสนุนธุรกจิ 
หรอืทีผู่ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากบลจ.วรรณ

กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อีคอมเมิรซ์ : ONE-GECOM)



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

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อคีอมเมริซ์  (ONE-GECOM)



การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อีคอมเมิรซ์  (ONE-GECOM) ใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ (Soft Commission)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อคีอมเมริซ์  (ONE-GECOM)

แบบ 117-5

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รบั เหตผุลในการรบัผลประโยชน์
1 Amplify ETFs. ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

กองทนุเปิด วรรณ โกลบอล อีคอมเมิรซ์ (ONE-GECOM)

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) 9,959.88             0.78
ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 242.60               0.02
ค่าธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทุน (advisory fee) ไมม่ี ไมม่ี
ค่านายทะเบียน (registrar fee) 1,988.74             0.15
ค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชี 20.21                 0.00
ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ 41.31                 0.00

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด* 12,252.74              0.95
*ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์
ค่าเฉล่ียของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 1,284,889,784.61  บาท

แบบแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุเปิด วรรณ โกลบอล อีคอมเมิรซ์ (ONE-GECOM)



กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อีคอมเมิรซ์  (ONE-GECOM)
ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2565

มลูค่าทรพัยสิ์นต่อหน่วยลงทุน 9.5968 บาท

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อคีอมเมริซ์  (ONE-GECOM)

หลกัทรพัย์ มลูค่าตาม
หรือทรพัยสิ์นต่างประเทศ จ านวน ราคาตลาด % NAV

(บาท)
หน่วยลงทนุ
     AMPLIFY ONLINE RETAIL ETF 473,410.00 793,340,156.08 69.32%
รวมหน่วยลงทนุ 793,340,156.08     69.32%
หลกัทรพัย์
          AMAZON.COM INC 9,800.00 45,318,297.39 3.96%
          PAYPAL HOLDING PLC 12,450.00 42,435,878.78 3.71%
          EXPEDIA GROUP INC 10,750.00 40,253,017.03 3.52%
          BOOKING HOLDINGS INC 585.00 40,029,091.35 3.50%
          ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 11,500.00 40,024,208.77 3.50%
          TRIP.COM GROUP LTD 38,310.00 35,942,984.47 3.14%
          PINDUODUO INC-ADR 10,700.00 27,829,430.98 2.43%
          NETFLIX INC 3,050.00 24,872,816.12 2.17%
          WAYFAIR INC- CLASS A 11,700.00 22,496,237.95 1.97%
          SHOPIFY INC - CLASS A 17,900.00 20,666,063.73 1.81%
          CHEGG INC 25,852.00 18,558,815.76 1.62%
รวมหลกัทรพัย์ 358,426,842.33     31.32%
เงินฝากธนาคาร
JPMORGAN CHASE & CO  6,220,750.56 0.54%
บมจ.ธ.กสกิรไทย 27,578,451.06 2.41%
รวมเงินฝากธนาคาร 33,799,201.62 2.95%
สนิทรพัย์อืน่ ๆ  (38,319,559.48) -3.35%
หนีส้นิอืน่ ๆ  (2,732,549.02) -0.24%
รวมทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 1,144,514,091.53  100.00%

รายละเอียดการลงทนุ
กองทนุเปิด วรรณ โกลบอล อีคอมเมิรซ์ (ONE-GECOM)

ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2565



หมายเหต ุ: *งบการเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อคีอมเมริซ์  (ONE-GECOM)

2565
สินทรพัย์
     เงนิลงทนุแสดงดว้ยมูลคา่ยตุิธรรม 1,151,766,998.41
     เงนิฝากธนาคาร 33,796,952.89
     ลูกหนี้
          จากดอกเบีย้และเงนิปันผล 2,248.73
                    รวมสนิทรพัย์ 1,185,566,200.03
หน้ีสิน
     เจา้หนี้
          จากการรบัซื้อคนืหน่วยลงทนุ 698,529.94
          จากสญัญาตราสารอนุพนัธ์ 38,319,559.48
     คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,983,170.07
     ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย 337.31
     หนี้สนิอื่น 50,511.70
                    รวมหนี้สนิ 41,052,108.50
สนิทรพัยส์ุทธิ 1,144,514,091.53

สินทรพัยส์ุทธิ:
     ทนุทีไ่ดร้บัจากผู้ถือหน่วยลงทนุ 1,192,589,466.41
     ก าไร(ขาดทนุ)สะสม
          บญัชปีรบัสมดุล 1,078,830,587.72   
          ก าไร(ขาดทนุ)สะสมจากการด าเนินงาน (1,126,905,962.60)  
                    สนิทรพัยส์ุทธิ 1,144,514,091.53

จ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้ปี (หน่วย) 119,258,946.6366
สนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วย 9.5968

กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อีคอมเมิรซ์ (ONE-GECOM)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วนัท่ี  31 สิงหาคม 2565



หมายเหต ุ: *งบการเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อคีอมเมริซ์  (ONE-GECOM)

2565
รายได้
        รายไดด้อกเบีย้ 4,862.46            
              รวมรายได้ 4,862.46            
ค่าใช้จา่ย
        คา่ธรรมเนียมการจดัการ 9,959,879.73      
        คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 242,600.05         
        คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 1,988,736.93      
        คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 20,211.76          
        คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน 41,307.49          
        ต้นทนุการท ารายการ 248,599.83         
              รวมคา่ใชจ่้าย 12,501,335.79    
รายได(้ขาดทนุ)สุทธิ (12,496,473.33)   

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
        รายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทนุ (167,608,417.48) 
        รายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทนุ (502,453,560.59) 
        รายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากสญัญาตราสารอนุพนัธ์ (49,810,806.82)   
        รายการก าไร(ขาดทนุ)ทีเ่กดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 197,006,076.05  
รวมรายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธจิากเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้และทีย่งัไม่เกดิขึน้ (522,866,708.84) 

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงานกอ่นภาษีเงนิได้ (535,363,182.17) 
หกั ภาษีเงนิได้ (729.37)              
การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงานหลงัหกัภาษีเงนิได้ (535,363,911.54) 

กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อีคอมเมิรซ์ (ONE-GECOM)
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็

ส าหรบัระยะเวลา 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหาคม 2565



หมายเหต ุ: *งบการเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อคีอมเมริซ์  (ONE-GECOM)

การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใช้การจดักลุม่ตามประเภทของเงินลงทนุ

เงินต้น / มลูค่ายติุธรรม ร้อยละของ

จ านวนหน่วย (บาท) มลูค่าเงินลงทนุ

เงินลงทนุในต่างประเทศ 1,151,766,998.41  100.00                  

หุ้นสามญั 358,426,842.33     31.12                    

          CHEGG INC 25,852          18,558,815.76      1.61                 

          NETFLIX INC 3,050            24,872,816.12      2.16                 

          AMAZON.COM INC 9,800            45,318,297.39      3.93                 

          BOOKING HOLDINGS INC 585               40,029,091.35      3.48                 

          EXPEDIA GROUP INC 10,750          40,253,017.03      3.49                 

          PINDUODUO INC-ADR 10,700          27,829,430.98      2.42                 

          TRIP.COM GROUP LTD 38,310          35,942,984.47      3.12                 

          WAYFAIR INC- CLASS A 11,700          22,496,237.95      1.95                 

          ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 11,500          40,024,208.77      3.48                 

          PAYPAL HOLDING PLC 12,450          42,435,878.78      3.68                 

          SHOPIFY INC - CLASS A 17,900          20,666,063.73      1.80                 

หน่วยลงทนุ 793,340,156.08     68.88                    

     AMPLIFY ONLINE RETAIL ETF 473,410         793,340,156.08    68.88               
รวมเงินลงทุน  (ราคาทุน 2,585,018,092.13 บาท) 1,151,766,998.41  100.00                  

กองทนุเปิด วรรณ โกลบอล อีคอมเมิรซ์ (ONE-GECOM)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ

ณ  วนัท่ี  31 สิงหาคม 2565



รายงานความเหน็ของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ วรรณ จ ากดั
ในฐานะบริษทัจดัการของกองทนุเปิด วรรณ โกลบอล อีคอมเมิรซ์  (ONE-GECOM)

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อคีอมเมริซ์  (ONE-GECOM)

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั (บลจ. วรรณ) ขอน าสง่รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรก ตัง้แต่วนัที ่1 มนีาคม 2565 ถงึ
วนัที ่31 สงิหาคม 2565 ของกองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อคีอมเมริซ์  (ONE-GECOM)

กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อคีอมเมริ์ซ (ONE-GECOM) สรา้งผลตอบแทนได้รอ้ยละ -31.66 เปรยีบเทยีบกบัเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่
รอ้ยละ -33.81 ซึ่งค านวณจากอตัราผลตอบแทนของดชันี EQM Online Retail ปรบัด้วยต้นทุนการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นเพื่อค านวณ
ผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน ตามสดัส่วนการท า hedging ประมาณรอ้ยละ 90 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน และอตัราผลตอบแทน
ของดชันี EQM Online Retail ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพือ่เทยีบกบัค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทน ตามสดัส่วนทีไ่ม่ไดท้ าสญัญาป้องกนั
ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นประมาณรอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน (รายละเอยีดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน)

กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อคีอมเมริซ์  (ONE-GECOM) กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุนในประเทศต่างๆ ทัว่โลก โดยทีผู่้ออกตรา
สารประกอบธุรกจิ หรอืมรีายได ้หรอืไดร้บัประโยชน์จากธุรกจิอคีอมเมริซ์ (e-commerce) ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น บรษิทัทีท่ าการซื้อขายสนิคา้หรอื
ใหบ้รกิารทางออนไลน์ บรษิทัทีเ่ป็นชอ่งทางใหผู้อ้ื่นมาซื้อหรอืขายสนิคา้หรอืใหบ้รกิารทางออนไลน์ บรษิทัโลจสิตกิ บรษิทัขนส่ง และ/หรอืบรษิทัคลงัสนิคา้
ทีใ่หบ้รกิารขนส่งหรอืจดัเกบ็สนิคา้ที่มกีารสัง่ซื้อหรอืขายผ่านทางออนไลน์เป็นหลกั บรษิทัเทคโนโลยทีีใ่หบ้รกิารเกีย่ว เนื่องกบัการซื้อหรอืขายสนิคา้หรอื
ผลติภณัฑ์ผ่านทางออนไลน์ และ/หรอืออกแบบและพฒันาเทคโนโลยทีี่ใหบ้รกิารเกีย่วกบัระบบช าระค่าบรกิาร/สนิคา้ผ่านทางออนไลน์ เป็นต้น รวมถงึ
บรษิทัทีท่ าธุรกจิเกีย่วกบัอคีอมเมริซ์ (e-commerce) ซึ่งในอนาคตอาจมคีุณสมบตัทิีแ่ตกต่างจากทีก่ าหนดขา้งตน้ ทัง้นี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนอทีเีอฟ (ETF) ต่างประเทศ ที่มนีโยบายการลงทุนในตราสารทุนที่มคีุณสมบตัติามที่ก าหนดโดยกองทุนจะม ีnet exposure ในตราสารทุน
ต่างประเทศตามลกัษณะขา้งตน้ รวมกนัโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน ฯลฯ

ในชว่ง 6 เดอืนทีผ่า่นมาดชันี S&P500 ปรบัตวัลดลง 9.35% จากระดบั 4363.14 จุด ณ วนัที ่1 มนีาคม 2565 มาสู่ระดบั 3955.00 จุด 
ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2565 โดยดชันฯี ปรบัตวัลงอยา่งต่อเนื่องในช่วงเดอืนเมษายน ถงึเดอืนมถุินายน 2565 จากความกงัวลเรือ่งเงนิเฟ้อเร่งตวัทีม่มีากขึน้ 
ทัง้เงนิเฟ้อจากฝัง่อุปทาน หลงัจากความขดัแยง้ระหว่างรสัเซยี-ยเูครนมมีากขึน้อย่างต่อเนื่อง และน าไปสู่การใชก้ าลงัทางทหารต่อกนั จนเป็นผลใหร้าคา
พลงังานทัว่โลกและราคาพลงังานในสหรฐัฯ ปรบัตวัเพิม่ขึน้ในเวลาต่อมา ประกอบกบัปัญหาห่วงโซ่อุปทานในจนีเริม่ส่งผลต่อการผลิตสนิคา้ทัว่โลกอกีครัง้ 
หลงัจากการกลบัมาปิดเมอืงในหลายๆ เมอืงของจนี ในขณะทีเ่งนิเฟ้อจากฝัง่อุปสงคเ์ริม่เร่งตวัเช่นกนั จากราคาสนิคา้หลายประเภท เช่น รถยนตรม์อืสอง
และค่าใชจ้่ายที่เกีย่วกบัอสงัหรมิทรพัย์ในสหรฐัฯ เริม่ปรบัตวัเพิม่ขึน้ จนท าใหธ้นาคารกลางสหรฐัฯ (Fed) เริม่ส่งสญัญาณในการใชน้โยบายการเงนิที่
เขม้งวดมากขึน้ ทัง้นี้ Fed ไดป้รบัดอกเบีย้นโยบายขึน้ 0.50% ในเดอืนพฤษภาคม 2565 และขึน้ 0.75% อกี 2 ครัง้ในการประชุมเดอืนมถุินายน และเดอืน
กรกฎาคม 2565 พรอ้มทัง้ดงึเงนิออกจากระบบเศรษฐกจิเพือ่ลดสภาพคล่องในตลาด (Quantitative Tightening) ส่งผลใหเ้กดิแรงเทขายหุน้ในหลายๆ กลุ่ม
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะหุน้เตบิโตสงูทีป่รบัตวัลดลงรนุแรง

ทัง้นี้การประกาศตวัเลข CPI ของสหรฐัฯ ในเดอืนมถุินายนปรบัตวัเพิม่ขึน้ 9.1% สงูสุดในรอบเกอืบ 41 ปี และสงูกว่าทีต่ลาดประเมนิไว้
ที ่8.8% ขณะทีต่วัเลข CPI เดอืนพฤษภาคมเพิม่ขึน้ 8.6%  อย่างไรกต็าม ตลาดหุน้สหรฐัฯ ปรบัตวัขึน้เลก็น้อยในช่วงเดอืนกรกฎาคม เนื่องจาก ตลาดใน
ขณะนัน้มองวา่เงนิเฟ้อนัน้ไดผ้า่นจุดสงูสดุแลว้ ในขณะที ่ตวัเลข Dot Plot ชีว้่า Fed จะปรบัเพิม่ดอกเบี้ยไปอยู่ที ่3.4%-3.5% ในสิน้ปี 2565 ส่งผลใหต้ลาด
ปรบัตวัเพิม่ขึน้เลก็น้อยในเดอืนดงักล่าว 

บลจ.วรรณ มองว่าตลาดหุน้สหรฐัฯ มโีอกาสเผชญิกบัความผนัผวนได้ในระยะสัน้ จากความกงัวลต่อเงนิเฟ้อที่ปรบัตวัเพิ่มขึน้ ซึง่จะ
สง่ผลต่อการด าเนนินโยบายทางการเงนิของ Fed ใหเ้ขม้งวดมากขึน้ และอาจจะส่งผลต่อเศรษฐกจิสหรฐัฯ ใหช้ะลอตวัลงได ้อย่างไรกต็าม บลจ.วรรณ คาด
ว่าการชะลอตวัดงักล่าวน่าจะเป็นผลกระทบระยะสัน้และไม่กระทบรุนแรงในลกัษณะทีเ่ป็นวกิฤตทิางเศรษฐกจิครัง้ใหญ่ โดยในระยะยาวเศรษฐกจิสหรฐัฯ
น่าจะยงัเตบิโตไดห้ลงัจากกลบัมาใชช้วีติปกตหิลงัผ่านพน้โรคระบาด ประกอบกบัตวัเลขการจา้งงานนอกภาคการเกษตรของสหรฐัฯ (Non-Farm Payroll) 
ทีย่งัคงอยู่ในระดบัสูง ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึตลาดแรงงานในสหรฐัฯ ยงัคงแขง็แกรงอยู่ อกีทัง้ผลประกอบการบรษิทัสหรฐัฯ และบรษิทัทัว่โลกยงัออกมาได้ดี
อยา่งต่อเนื่อง บลจ.วรรณ จงึยงัคงมมีุมมองเชงิบวกต่อตลาดหลกัทรพัยส์หรฐัฯ ในระยะยาว โดยเฉพาะหุน้ทีม่ปัีจจยัพืน้ฐานทีด่ีและมแีนวโน้มทีจ่ะสามารถ
เตบิโตไดใ้นอนาคต ทัง้นี้ บลจ.วรรณยงัคงมมีมุมองเชงิบวกต่อธุรกจิอคีอมเมริซ์ (e-commerce) ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการะบาดของ COVID-19 น้อย และ
เป็นกลุม่อุตสาหกรรมแหง่อนาคต ทีจ่ะสามารถเตบิโตไดด้ใีนระยะยาว 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั ขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกท่านทีไ่ดม้อบหมายความไวว้างใจใหบ้รษิทัดูแล
เงนิลงทุนของท่าน  ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะยงัคงมุง่มัน่บรหิารเงนิลงทุนของผูล้งทุนดว้ยความรอบคอบระมดัระวงัและมปีระสทิธภิาพ เพือ่ประโยชน์สงูสุดของท่าน
ผูถ้อืหน่วยลงทุน

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อคีอมเมริซ์  (ONE-GECOM)


