
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน 
กองทุนเปิด วรรณ นิปปอน ฟันด ์(ONE-NIPPON) 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2563 
กองทุนเปิด วรรณ นิปปอน ฟันด ์(ONE-NIPPON) 

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมทีล่งทุนในต่างประเทศ ทีล่งทุนในหน่วยลงทุน  
 กองทุนรวมต่างประเทศเพยีงกองทุนเดยีว โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัช ี
 ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน (Feeder Fund) 
จ านวนเงินทุนจดทะเบียนของโครงการ : 1,000 ลา้นบาท 
วนัเร่ิมต้นโครงการ :  18 พฤศจกิายน 2558 
ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 
นายทะเบียนหน่วยลงทนุ : บลจ.วรรณ จาํกดั 
รอบระยะเวลาบญัชี :  31 ตุลาคม ของทุกปี 
ระดบัความเส่ียงของกองทุน :  ระดบั 6 (ความเสีย่งสงู) 
นโยบายการลงทุน : กองทุนเปิด วรรณ นิปปอน ฟันด ์(Feeder Fund) เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
 ต่างประเทศเพยีงกองทุนเดยีว คอื กองทุน NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange 
 Traded Fund (กองทุนหลกั) โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมต่ํ่ากวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ
 ของกองทุน ซึง่กองทุนดงักล่าวเป็นกองทุนเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป (Retail Fund) จดัตัง้และบรหิารจดัการ
 โดย Nomura Asset Management Co., Ltd. ซึง่เป็นกองทุนทีจ่ดัตัง้และจดทะเบยีนในประเทศญีปุ่่ น 
 โดยอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดแูลของ Financial Services Agency ซึง่เป็นสมาชกิของ International 
 Organizations of Securities Commission (IOSCO) และกองทุนหลกัมไิดเ้ป็นกองทุนรวม 
 ประเภทเฮดจฟั์นด ์ทัง้นี้ กองทุนหลกัเป็นกองทุนรวมอทีเีอฟทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย์
 โตเกยีว (Tokyo Stock Exchange) ประเทศญีปุ่่ น มนีโยบายลงทุนในหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสว่นประกอบ
 ของดชันีอา้งองิเพื่อสรา้งผลตอบแทนของกองทุนใหใ้กลเ้คยีงกบัผลตอบแทนของดชันี JPX-Nikkei 
 Index 400 (ดชันีอา้งองิ) โดยดชันีดงักล่าวประกอบดว้ยหลกัทรพัยท์ีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายใน Tokyo 
 Stock Exchange จาํนวน 400 หลกัทรพัย ์
 ทัง้นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 
 แต่กองทุนอาจพจิารณาลงทุนในตราสารหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอืตํ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้ 
 (Non – Investment Grade) และตราสารหนี้ทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอื (Unrated 
 Securities) และตราสารทุนของบรษิทัทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted Securities) 
 ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑห์รอืไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ฯลฯ 
จ านวนเงินสัง่ซ้ือขัน้ต า่ :   5,000 บาท 
จ านวนหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนขัน้ต า่ :   ไม่กาํหนด 
วนัและเวลาส าหรบัการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน :  ทุกวนัทาํการ ตัง้แต่เวลา 9.00-12.00 น.  
วนัและเวลาส าหรบัการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ :  ทุกวนัทาํการ ตัง้แต่เวลา 9.00-12.00 น. 
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน :     ไม่เกนิ 2.14% ของมลูค่าหน่วยลงทุน (รวม VAT) 
ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  ไม่เกนิ 2.14% ของมลูค่าหน่วยลงทุน (รวม VAT) 
ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน :  เป็นไปตามค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ :  ไม่เกนิ 2.675% ต่อปีของ NAV (รวม VAT) 
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ :    ไม่เกนิ 0.107% ต่อปีของ NAV (รวม VAT) 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน :   ไม่เกนิ 1.07% ต่อปีของ NAV (รวม VAT) 
อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) (01/11/2019 - 30/04/2020) :   0.07 
หมายเหต ุ:     ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายต่างๆ เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่แลว้       
NAV หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมพรอ้มรบัหนังสือช้ีชวนได้ท่ี : 
บลจ.วรรณ จาํกดั ชัน้ 9, 24 อาคารสยามพวิรรธน์ทาวเวอร ์โทร. 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ายลกูคา้สมัพนัธแ์ละสนบัสนุนธุรกจิ  
หรอืทีผู่ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากบลจ.วรรณ 



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ 
กองทุนเปิด วรรณ นิปปอน ฟันด ์(ONE-NIPPON) 

ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุควรทราบ 

รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก (1 พฤศจิกายน 25612- 30 เมษายน 2563) 
-ไมม่-ี 
ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนรวมไดท้ีบ่ลจ.วรรณ จาํกดัโดยตรงหรอืที ่website ของบลจ.วรรณ จาํกดั (http://www.one-asset.com)  
และสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 
ผูจ้ดัการกองทุน 
1. นายมณฑล จุนชยะ   2. นายวญิญ ูศรวีริยิานนท ์       3. นายสนัธาน เฮงสกุล   4. นายบญัชา จงึวฒันกจิ   
5. นายเกรยีงไกร ทาํนุทศัน์   6. น.ส.จารุภทัร ์ศรจีาํเรญิ  7. น.ส.จนัทรเ์พญ็ ชวูงษ์   8. น.ส.พรอุมา เทวาหุด ี
9. น.ส.ประภาภรณ์ ซื่อเจรญิกจิ  10. น.ส.กวศิา เหมเวช  11. นายสุทธโิรจน์  สทิธวิฒันานนท์  12. นายสทิธิ ์จ่างตระกลู  
13. นายธชัธรรม วจิารณกรณ์  
• กรณทีีก่องทุนฯ ลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลีย่ในรอบระยะเวลาทีก่าํหนดใหแ้สดงขอ้มลูดงักลา่วพรอ้มทัง้เหตุผล :  -ไมม่-ี 
• ขอ้มลูการบนัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักลา่วเป็นศนูยใ์นกรณทีีผู่อ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลกูหนี้แห่งสทิธเิรยีกร้องผดินดัชาํระหนี้ 
 หรอืมพีฤตกิารณ์ว่าจะไมสามารถชาํระหนี้ได ้(ถา้ม)ี :      -ไมม่-ี  
• ขอ้มลูการรบัชาํระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอืน่ (ถา้ม)ี :       -ไมม่-ี  
• รายงานขอ้มลูการถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี :   มกีารถอืหน่วยลงทุนของกลุม่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง จาํนวน 1 กลุ่ม  
            โดยกลุ่มที ่1 ถอืหน่วยลงทุน คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 46.69   
• ขอ้มลูการดาํเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏทินิล่าสุด :  -ไมม่-ี  
 ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการดาํเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้างเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการที ่http://www.one-asset.com 



แบบ 117-5 

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนเปิด วรรณ นิปปอน ฟันด ์(ONE-NIPPON) ใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ (Soft Commission) 

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ 
กองทุนเปิด วรรณ นิปปอน ฟันด ์(ONE-NIPPON) 

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รบั เหตผุลในการรบัผลประโยชน์
1 Nomura Asset Management Co., Ltd. ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

แบบแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุเปิด วรรณ นิปปอน ฟันด ์(ONE-NIPPON)
ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 ถงึวนัท่ี 30 เมษายน 2563
ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม จ านวนเงิน ร้อยละของ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (management fee) 166.07               0.53
ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 5.81                  0.02
ค่าธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทุน (advisory fee) ไมม่ี ไมม่ี
ค่านายทะเบียน (registrar fee) 166.07               0.53

ค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชี 17.40                 0.06

ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ 15.62                 0.05
รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด* 370.97                   1.19

*ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์
ค่าเฉล่ียของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 31,183,089.96       บาท

กองทนุเปิด วรรณ นิปปอน ฟันด ์(ONE-NIPPON)

รายช่ือบริษัทนายหน้าท่ีได้รบัค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลกัทรพัย์

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 ถงึวนัท่ี 30 เมษายน 2563

อนัดบั รายช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้าจากการ ร้อยละของ

ซ้ือขายหลกัทรพัย์ ค่านายหน้า

(หน่วย : บาท) ทัง้หมด

- - - -

รวมค่านายหน้าทัง้หมด - -



กองทุนเปิด วรรณ นิปปอน ฟันด ์(ONE-NIPPON) 
ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2563 

มลูค่าทรพัยสิ์นต่อหน่วยลงทุน 8.7025 บาท 

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ 
กองทุนเปิด วรรณ นิปปอน ฟันด ์(ONE-NIPPON) 

หลกัทรพัย์ มลูค่าตาม
หรือทรพัยสิ์นต่างประเทศ จ านวน ราคาตลาด % NAV

(บาท)
หลกัทรพัย์
หน่วยลงทนุ
NOMURA NEXT F JPX NIKKEI 400 9,020.00    35,859,743.15   97.15%
ผูบ้รหิาร - Nomura Asset Management Co., Ltd. 
รวมหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 35,859,743.15 97.15%
เงินฝากธนาคาร
JPMORGAN CHASE & CO  26,981.49 0.07%
บมจ.ธ.กสกิรไทย  1,578,922.68 4.28%
รวมเงินฝากธนาคาร 1,605,904.17 4.35%
สนิทรพัย์อืน่ ๆ  (469,765.41) -1.27%
หนีส้นิอืน่ ๆ  (84,344.06) -0.23%
รวมทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 36,911,537.85   100.00%

รายละเอียดการลงทนุ
กองทนุเปิด วรรณ นิปปอน ฟันด ์(ONE-NIPPON)

ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2563



หมายเหต ุ:   *งบการเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัช ี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ 
กองทุนเปิด วรรณ นิปปอน ฟันด ์(ONE-NIPPON) 

1 พ.ย. 62 - 30 เม.ย. 63

สนิทรพัย์

เงนิลงทนุตามมูลคา่ยตุิธรรม  (ราคาทนุ 40,217,947.95 บาท) 35,859,743.15          

เงนิฝากธนาคาร 1,605,268.56            

ลูกหนี้

จากดอกเบีย้ 382,022.70              

รวมสนิทรพัย์ 37,847,034.41          

หนี้สนิ

เจา้หนี้

จากสญัญาตราสารอนุพนัธ์ 851,152.50              

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 83,300.68                

หนี้สนิอื่น 1,043.38                  

รวมหนี้สนิ 935,496.56              

สนิทรพัยส์ุทธิ 36,911,537.85          

สนิทรพัยส์ุทธ:ิ

ทนุทีไ่ดร้บัจากผู้ถือหน่วยลงทนุ 42,414,709.35          

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม

บญัชปีรบัสมดุล 6,159,195.91            

ขาดทนุสะสมจากการด าเนินงาน (11,662,367.41)         

สนิทรพัยส์ุทธิ 36,911,537.85          

สนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วย 8.7025                     

จ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้ปี (หน่วย) 4,241,470.9325        

กองทุนเปิด วรรณ นิปปอน ฟันด(์ONE-NIPPON)

งบดลุ

ณ  วนัท่ี  30 เมษายน 2563



หมายเหต ุ:   *งบการเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัช ี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ 
กองทุนเปิด วรรณ นิปปอน ฟันด ์(ONE-NIPPON) 

1 พ.ย. 62 - 30 เม.ย. 63

รายไดจ้ากการลงทนุ 

รายไดเ้งนิปันผล 382,598.24              

รายไดด้อกเบีย้ 853.55                     

รวมรายได้ 383,451.79              

คา่ใชจ่้าย

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 166,069.20              

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 5,812.48                  

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 166,069.20              

คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 17,404.66                

คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน 15,617.03                

รวมคา่ใชจ่้าย 370,972.57              

รายไดจ้ากการลงทนุสุทธิ 12,479.22                

รายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธจิากเงนิลงทนุ

รายการขาดทนุสุทธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทนุ (329,392.45)             

รายการขาดทนุสุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจากเงนิลงทนุ (5,399,302.03)           

รายการขาดทนุสุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจากสญัญาตราสารอนุพนัธ์ (1,600,508.15)           

รายการก าไรสุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจากสญัญาตราสารอนุพนัธ์ 2,350,622.03            

รวมรายการขาดทนุจากเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้และทีย่งัไม่เกดิขึน้ (4,978,580.60)           

การลดลงในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงาน (4,966,101.38)           

กองทุนเปิด วรรณ นิปปอน ฟันด(์ONE-NIPPON)

งบก าไรขาดทุน

ส าหรบัระยะเวลา 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 2563



หมายเหต ุ:   *งบการเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัช ี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ 
กองทุนเปิด วรรณ นิปปอน ฟันด ์(ONE-NIPPON) 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใช้การจดักลุม่ตามประเภทของเงินลงทนุ

เงินต้น / มลูค่ายติุธรรม ร้อยละของ

จ านวนหน่วย (บาท) มลูค่าเงินลงทนุ

เงินลงทนุในต่างประเทศ 35,859,743.15  100.00                  

หน่วยลงทนุ 35,859,743.15  100.00                  

     NOMURA NEXT F JPX NIKKEI 400 9,020.0000    35,859,743.15  100.00              

รวมเงินลงทนุ  (ราคาทนุ 40,217,947.95 บาท) 35,859,743.15  100.00                  

กองทนุเปิด วรรณ นิปปอน ฟันด์(ONE-NIPPON)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ

ณ  วนัท่ี  30 เมษายน 2563



รายงานความเหน็ของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั 
ในฐานะบริษทัจดัการของกองทุนเปิด วรรณ นิปปอน ฟันด ์(ONE-NIPPON) 

เรยีน  ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วรรณ นิปปอน ฟันด ์(ONE-NIPPON) 
 
 บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จํากัด  (บลจ.วรรณ จํากัด)  ขอนําส่งรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก ตัง้แต่วันที ่ 
1 พฤศจกิายน 2562 ถงึวนัที ่30 เมษายน 2563 ของกองทุนเปิด วรรณ นิปปอน ฟันด ์(ONE-NIPPON) 
 ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมากองทุนเปิด วรรณ นิปปอน ฟันด์ (ONE-NIPPON) สร้างผลตอบแทนได้ร้อยละ -11.18 เปรยีบเทยีบกบั
เกณฑ์มาตรฐานอยู่ทีร่อ้ยละ -10.59  ซึ่งคํานวณจากอตัราผลตอบแทนของ JPX-Nikkei 400 TR JPY Index (JPNK400D) ซึ่งเป็นดชันีชี้วดัของกองทุน
หลกั ปรบัด้วยต้นทุนการป้องกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบาท ณ วนัที่ลงทุน ตามสดัส่วนการทํา hedging 
ประมาณรอ้ยละ 85 ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน และอตัราผลตอบแทนของ JPX-Nikkei 400 TR JPY Index (JPNK400D)  ปรบัดว้ยอตัรา
แลกเปลีย่นเพือ่เทยีบกบัค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัทีค่าํนวณผลตอบแทนในส่วนทีเ่หลอืทีไ่มไ่ดท้าํสญัญาป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่น (รายละเอยีดจาก
ตารางผลตอบแทนของกองทุน) 
 กองทุนเปิด วรรณ นิปปอน ฟันด ์(Feeder Fund) เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพยีงกองทุนเดยีว คอื กองทุน 
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (กองทุนหลกั) โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมต่ํ่ากว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง
กองทุน ซึ่งกองทุนดงักล่าวเป็นกองทุนเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป (Retail Fund) จดัตัง้และบรหิารจดัการโดย Nomura Asset Management Co., Ltd. ซึ่งเป็น
กองทุนที่จดัตัง้และจดทะเบยีนในประเทศญี่ปุ่ น โดยอยู่ภายใต้การกํากบัดูแลของ Financial Services Agency ซึ่งเป็นสมาชิกของ International 
Organizations of Securities Commission (IOSCO) และกองทุนหลกัมไิดเ้ป็นกองทุนรวมประเภทเฮดจ์ฟันด์ ทัง้นี้ กองทุนหลกัเป็นกองทุนรวมอทีเีอฟที่
จดทะเบยีนซื้อขายในตลาดหลกัทรพัยโ์ตเกยีว (Tokyo Stock Exchange) ประเทศญีปุ่่ น มนีโยบายลงทุนในหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นส่วนประกอบของดชันีอ้างองิ
เพือ่สรา้งผลตอบแทนของกองทุนใหใ้กลเ้คยีงกบัผลตอบแทนของดชัน ีJPX-Nikkei Index 400 (ดชันีอา้งองิ) โดยดชันีดงักล่าวประกอบดว้ยหลกัทรพัยท์ีจ่ด
ทะเบยีนซื้อขายใน Tokyo Stock Exchange จาํนวน 400 หลกัทรพัย ์ฯลฯ 
 ตลาดหุน้ญี่ปุ่ นในช่วง 6 เดอืนทีผ่่านมาปรบัตวัลดลง โดยดชันี Nikkei 225 ปรบัตวัลดลง 11.63% ในช่วงทีผ่่านมา ตัง้แต่ช่วงปลายปี 
2562 ถงึเดอืนมกราคม 2563 ตลาดหุน้ญีปุ่่ นปรบัตวัสงูขึน้ โดยตลาดหลกัทรพัยญ์ีปุ่่ นปรบัตวัสงูขึน้เหนือระดบั 24,000 จุดในช่วงกลางเดอืนมกราคม 2563 
ทัง้นี้ ตลาดไดร้บัแรงสนบัสนุนจากประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสงครามการคา้ระหว่างสหรฐัฯ กบัจนีทีม่คีวามคบืหน้ามากขึน้ ประกอบกบัรฐับาลญี่ปุ่ นไดม้กีาร
อนุมตังิบกระตุน้เศรษฐกจิกว่า 26 ลา้นลา้นเยนซึง่เน้นการกระตุ้นการใชจ้่ายผูบ้รโิภคโดยหนุนการชําระเงนิแบบดจิติอล และการลงทุนโครงสรา้งพื้นฐาน 
ขณะทีธ่นาคารกลางญีปุ่่ นยงัคงดาํเนินนโยบายผ่อนคลายทางการเงนิ เช่นเดยีวกนักบั FED ทีย่งัคงมที่าททีีจ่ะดําเนินนโยบายการเงนิแบบผ่อนคลาย หลงั
ในปี 2562 ทีผ่่านมา FED ไดม้กีารปรบัลดอตัราดอกเบีย้นโยบายลงไปแลว้ 3 ครัง้ และส่งสญัญาณทีจ่ะคงอตัราดอกเบีย้ต่อในปี 2563  
 อย่างไรก็ตาม ตัง้แต่ช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ ถึงมนีาคม 2563 ตลาดหุ้นญี่ปุ่ นปรบัตวัลดลงอย่างมาก โดยลดลงไปอยู่ที่ระดบัตํ่าสุดที ่
16,552.83 จุดในช่วงกลางเดอืนมนีาคม 2563 หลงัไดร้บัแรงกดดนัจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทีย่งัคงมคีวามรุนแรงทัว่โลก ซึง่ญีปุ่่ นกเ็ป็นประเทศ
หนึ่งทีม่กีารแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างรวดเรว็ ส่งผลใหป้ระเทศญีปุ่่ นมกีารประกาศสถานการณ์ฉุกเฉนิ รวมถงึมกีารเลือ่นการจดักฬีาโอลมิปิกไปอกี 
1 ปี หรอืในปี 2564 ทัง้นี้ ในช่วงเดอืนเมษายน ตลาดหุน้ญี่ปุ่ นกฟ้ื็นตวัขึน้ หลงัธนาคารกลางญี่ปุ่ นได้ออกมาตรการผ่อนคลายทางการเงนิอย่างต่อเนื่อง 
เช่นเดยีวกนักบัรฐับาลญี่ปุ่ นทีม่กีารอนุมตังิบประมาณฉุกเฉินเพื่อเยยีวยา และช่วยเหลอืผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจาก COVID-19 ซึ่งมมีูลค่ากว่า 20% ของ 
GDP 
 ในระยะถดัไป คาดว่าตลาดหุน้ญีปุ่่ นจะยงัคงมคีวามผนัผวน แมว้่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่ นเริม่อยู่
ภายใตก้ารควบคุม และการทีธ่นาคารกลางญีปุ่่ น รวมถงึรฐับาลญีปุ่่ นไดม้กีารออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจยัสนับสนุนใหต้ลาด
หุน้ญีปุ่่ นสามารถฟ้ืนตวัไดใ้นระยะถดัไป แต่สถานการณ์การแพรร่ะบาดของ COVID-19 ยงัคงเป็นปัจจยัเสีย่งสาํคญัทีย่งัตอ้งจบัตามอง รวมไปถงึผลกระทบ
จาก COVID-19 ทีส่่งผลใหอุ้ปสงคท์ัว่โลกยงัคงอ่อนแอ ขณะทีภ่าคการท่องเทีย่วของญีปุ่่ นหดตวัลง จากผลกระทบของ COVID-19 เช่นกนั ซึง่อาจส่งผลให้
เศรษฐกจิญี่ปุ่ นชะลอตวัลงในอนาคต ทัง้นี้ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิต่างๆ ที่ได้มกีารประกาศออกมาเพื่อช่วยเหลอืภาคธุรกจิและประชาชน จ ะช่วย
บรรเทาความเสยีหายต่อเศรษฐกจิได ้
 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จาํกดั ขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกท่านทีไ่ดม้อบหมายความไวว้างใจใหบ้รษิทัดูแล
เงนิลงทุนของท่าน  ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะยงัคงมุง่ม ัน่บรหิารเงนิลงทุนของผูล้งทุนดว้ยความรอบคอบระมดัระวงัและมปีระสทิธภิาพ เพือ่ประโยชน์สงูสุดของท่าน
ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 
     บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั 

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ 
กองทุนเปิด วรรณ นิปปอน ฟันด ์(ONE-NIPPON) 


