
รายงานของรอบระยะเวลา 6 เดือน 
กองทุนเปิด วรรณ นอรท์เอเชีย 10 ฟันด ์(ONE-NORTH10) 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 ธนัวาคม 2562 

ประเภทโครงการ :  กองทุนรวมผสม 
อายโุครงการ :   ไมก่ าหนดอายโุครงการ หรอืเมื่อเกดิเหตุตามเงื่อนไขการเลกิกองทุน  
   คอื 1. เมื่อกองทุนมมีลูคา่หน่วยลงทุนมากกวา่หรอืเท่ากบั 11.03 บาท และ  
   2. มลูคา่หน่วยลงทุนทีจ่ะรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตั ิตอ้งไมต่ ่ากวา่ 11.00 บาท และ  
   3. บรษิทัจดัการสามารถรวบรวมเงนิสดหรอืตราสารสภาพคล่องไดเ้พยีงพอ เพื่อรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
   อตัโนมตัใิหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุในโครงการ 
จ านวนเงินทุนจดทะเบียนของโครงการ : 1,000 ลา้นบาท 
วนัเร่ิมต้นโครงการ :  16 กรกฎาคม 2558 
ระดบัความเส่ียงของกองทุน :  ระดบั 5 (เสีย่งปานกลางคอ่นขา้งสงู) 
นโยบายการลงทุน :  เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรอืกองทุนรวมอทีเีอฟทีล่งทุนในต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ประเทศในภูมภิาคเอเชยีเหนือ โดยทีก่ารกระจายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรอืกองทุนรวมอทีเีอฟต่างประเทศดงักล่าวนัน้  
ขึน้อยูก่บัดลุยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน โดยกองทุนจะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกวา่ร้อยละ 65  
ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม ทัง้น้ี กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน
รวม 
กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) ทีม่ตีวัแปรเป็นอตัราแลกเปลีย่นเงนิ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) 
จากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศโดยไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 90 ของมลูคา่เงนิลงทุนต่างประเทศ แต่กองทุนจะไมล่งทุนในตราสารหน้ีทีม่ลีกัษณะของสญัญา 
ซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ฯลฯ 
ช่ือบริษทัจดัการกองทุนรวม :  บลจ.วรรณ จ ากดั ไดร้บัการรบัรอง CAC 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ :  ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  บลจ.วรรณ จ ากดั 
รอบระยะเวลาบญัชี :  30 มถิุนายน ของทุกปี 
จ านวนเงินสัง่ซ้ือขัน้ต า่ :  5,000 บาท 
จ านวนหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนขัน้ต า่ : ไมก่ าหนด 
ก าหนดเวลาในการขายหน่วยลงทุน : ทุกวนัท าการ ภายในเวลา 12.00 น. (กรณีทีไ่มเ่กดิเหตุตามเงื่อนไขการเลกิกองทุน คอื มมีลูคา่หน่วยลงทุน
มากกวา่หรอืเท่ากบั 11.03 บาท ภายใน 10 เดอืนนบัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม และมลูคา่หน่วยลงทุนทีจ่ะรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนโดย
อตัโนมตั ิตอ้งไมต่ ่ากวา่ 11.00 บาท และบรษิทัจดัการสามารถรวบรวมเงนิสดหรอืตราสารสภาพคล่องไดเ้พยีงพอ เพื่อรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหก้บัผูถ้อื
หน่วยลงทุนตามทีร่ะบุในโครงการ บรษิทัจดัการจะเปิดขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอกีครัง้ในวนัท าการแรกถดัจากวนัครบก าหนดระยะเวลา 10 เดอืนนบัตัง้แต่
วนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม) 
ก าหนดเวลาในการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  ทุกวนัท าการ ภายในเวลา 12.00 น. (กรณีทีไ่มเ่กดิเหตุตามเงื่อนไขการเลกิกองทุน คอื มมีลูคา่หน่วยลงทุน 
มากกวา่หรอืเท่ากบั 11.03 บาท ภายใน 10 เดอืนนบัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม และมลูคา่หน่วยลงทุนทีจ่ะรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนโดย
อตัโนมตั ิตอ้งไมต่ ่ากวา่ 11.00 บาท และบรษิทัจดัการสามารถรวบรวมเงนิสดหรอืตราสารสภาพคล่องไดเ้พยีงพอ เพื่อรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหก้บัผูถ้อื
หน่วยลงทุนตามทีร่ะบุในโครงการ บรษิทัจดัการจะเปิดขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอกีครัง้ในวนัท าการแรกถดัจากวนัครบก าหนดระยะเวลา 10 เดอืนนบัตัง้แต่
วนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม) 
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไมเ่กนิ 2.14% ต่อปีของมลูคา่หน่วยลงทุน (รวม VAT)  
ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไมเ่กนิ 2.14% ต่อปีของมลูคา่หน่วยลงทุน (รวม VAT)  
ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนเข้า : เป็นไปตามคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนออก : เป็นไปตามคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหลกัทรพัย ์: เป็นไปตามคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ :    ไมเ่กนิ 2.675% ต่อปีของ NAV (รวม VAT)  
ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ :  ไมเ่กนิ 0.107% ต่อปีของ NAV (รวม VAT)  
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน : ไมเ่กนิ 1.07% ต่อปีของ NAV (รวม VAT)  
อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) (01/07/2019 - 31/12/2019) :   =  0.19 
หมายเหต ุ:  คา่ธรรมเนียม และคา่ใชจ้า้ยดงักล่าวขา้งตน้เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูคา่เพิม่แลว้ 
NAV หมายถงึ มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 
 
สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมพร้อมรบัหนังสือชี้ชวนได้ท่ี : 
บลจ.วรรณ จ ากดั ชัน้ 9, 24 อาคารสยามพวิรรธน์ทาวเวอร ์โทร. 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ายลูกคา้สมัพนัธแ์ละสนบัสนุนธรุกจิ  
หรอืทีผู่ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากบลจ.วรรณ 

กองทุนเปิด วรรณ นอรท์เอเชีย 10 ฟันด ์(ONE-NORTH10) 



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ 
กองทุนเปิด วรรณ นอรท์เอเชยี 10 ฟันด ์(ONE-NORTH10) 

ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนควรทราบ 

รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก (1 กรกฎาคม 2562 - 31 ธนัวาคม 2562) 
-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. นายวญิญ ูศรวีริยิานนท ์       3. นายสนัธาน เฮงสกุล   4. นายบญัชา จงึวฒันกจิ   
5. นายเกรยีงไกร ท านุทศัน์   6. น.ส.จารุภทัร ์ศรจี าเรญิ  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 ลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลีย่ในรอบระยะเวลาทีก่ าหนดใหแ้สดงขอ้มลูดงักลา่วพรอ้มทัง้เหตุผล :  -ไมม่-ี 
• ขอ้มลูการบนัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักลา่วเป็นศนูยใ์นกรณทีีผู่อ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลกูหนี้แห่งสทิธเิรยีกร้องผดินดัช าระหนี้ 
 หรอืมพีฤตกิารณ์ว่าจะไมสามารถช าระหนี้ได ้(ถา้ม)ี :      -ไมม่-ี  
• ขอ้มลูการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอืน่ (ถา้ม)ี :       -ไมม่-ี  
• รายงานขอ้มลูการถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี :    -ไมม่-ี  
• ขอ้มลูการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏทินิล่าสุด : 
 ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้างเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการที ่http://www.one-asset.com 



แบบ 117-5 

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนเปิด วรรณ นอรท์เอเชีย 10 ฟันด ์(ONE-NORTH10) ใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ (Soft Commission) 

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ 
กองทุนเปิด วรรณ นอรท์เอเชยี 10 ฟันด ์(ONE-NORTH10) 

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รบั เหตผุลในการรบัผลประโยชน์
1 Daiwa Asset Management Co. Ltd. ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2 BlackRock Fund Advisors ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3 China Asset Management (Hong Kong) Limited ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4 DWS Investments UK Limited ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5 DWS Investment S.A. (ETF) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6 Hang Seng Investment Management Limited ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

กองทนุเปิด วรรณ นอรท์เอเชีย 10 ฟันด ์(ONE-NORTH10)

รายช่ือบริษัทนายหน้าท่ีได้รบัค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลกัทรพัย์

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

อนัดบั รายช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้าจากการ ร้อยละของ

ซ้ือขายหลกัทรพัย์ ค่านายหน้า

(หน่วย : บาท) ทัง้หมด

- - - -

รวมค่านายหน้าทัง้หมด - -

แบบแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุเปิด วรรณ นอรท์เอเชีย 10 ฟันด ์(ONE-NORTH10)

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม จ านวนเงิน ร้อยละของ

(Fund's Direct Expenses) หน่วย : พนับาท มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ

(รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม)

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (management fee) 580.59               1.35

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 10.45                 0.02

ค่าธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทุน (advisory fee) ไมม่ี ไมม่ี

ค่านายทะเบียน (registrar fee) 232.23               0.54

ค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชี 17.60                 0.04

ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ 35.81                 0.08

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด* 876.67                   2.03

*ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

ค่าเฉล่ียของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 43,045,759.75       บาท



กองทุนเปิด วรรณ นอรท์เอเชีย 10 ฟันด ์(ONE-NORTH10) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

มลูค่าทรพัยสิ์นต่อหน่วยลงทุน 9.3470 บาท 

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ 
กองทุนเปิด วรรณ นอรท์เอเชยี 10 ฟันด ์(ONE-NORTH10) 

หลกัทรพัย์ มลูค่าตาม
หรือทรพัยสิ์นต่างประเทศ จ านวน ราคาตลาด % NAV

(บาท)
หน่วยลงทนุ
     DAIWA ETF NIKKEI 225 2,520.00 16,887,795.88 38.27%
     ISHARES ASIA TRUST - MSCI CHINA INDEX ETF 91,620.00 9,626,064.46 21.82%
     CHINAAMC CSI 300 IDX ETF-HKD 44,000.00 7,863,110.64 17.82%
     DB X-TRACKERS MSCI KOREA TRN 1,370.00 2,950,093.06 6.69%
     db x - trackers MSCI TAIWAN TRN INDEX UCITS ETF 2,675.00 2,797,083.58 6.34%
     HANG SENG H-SHARE INDEX ETF_2828 HK 5,330.00 2,338,629.60 5.30%
รวมหน่วยลงทนุ 42,462,777.22 96.23%
เงินฝากธนาคาร
JPMORGAN CHASE & CO  1,667,876.71 3.78%
เงนิฝากบมจ.ธนาคารกสกิรไทย 339,594.80 0.77%
รวมเงินฝากธนาคาร 2,007,471.51 4.55%
สนิทรพัย์อืน่ ๆ  827,334.00 1.87%
หนีส้นิอืน่ ๆ  (1,172,072.12) -2.66%
รวมทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 44,125,510.61 100.00%

รายละเอียดการลงทนุ
กองทนุเปิด วรรณ นอรท์เอเชีย 10 ฟันด ์(ONE-NORTH10)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562



หมายเหต ุ:   *งบการเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัช ี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ 
กองทุนเปิด วรรณ นอรท์เอเชยี 10 ฟันด ์(ONE-NORTH10) 

1 ก.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

สนิทรพัย์

เงนิลงทนุตามมูลคา่ยตุิธรรม  (ราคาทนุ 38,828,273.82 บาท) 42,462,777.22         

เงนิฝากธนาคาร 2,007,446.86          

ลูกหนี้

จากดอกเบีย้และเงนิปันผล 112,306.66             

จากสญัญาตราสารอนุพนัธ์ 715,051.99             

รวมสนิทรพัย์ 45,297,582.73         

หนี้สนิ

เจา้หนี้

จากการรบัซื้อคนืหน่วยลงทนุ 1,007,710.34          

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 160,275.79             

หนี้สนิอื่น 4,085.99                 

รวมหนี้สนิ 1,172,072.12          

สนิทรพัยส์ุทธิ 44,125,510.61         

สนิทรพัยส์ุทธ:ิ

ทนุทีไ่ดร้บัจากผู้ถือหน่วยลงทนุ 47,208,059.03         

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม

บญัชปีรบัสมดุล 11,208,281.01         

ขาดทนุสะสมจากการด าเนินงาน (14,290,829.43)        

สนิทรพัยส์ุทธิ 44,125,510.61         

สนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วย 9.3470                   

จ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้ปี (หน่วย) 4,720,805.9085       

กองทุนเปิด วรรณ นอรท์เอเชีย 10 ฟันด ์(ONE-NORTH10)

งบดลุ

ณ  วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2562



หมายเหต ุ:   *งบการเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัช ี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ 
กองทุนเปิด วรรณ นอรท์เอเชยี 10 ฟันด ์(ONE-NORTH10) 

1 ก.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

รายไดจ้ากการลงทนุ 

รายไดเ้งนิปันผล 492,595.54             

รายไดด้อกเบีย้ 930.35                   

รวมรายได้ 493,525.89             

คา่ใชจ่้าย

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 580,586.45             

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 10,450.53               

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 232,234.60             

คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 17,595.92               

คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน 35,806.95               

รวมคา่ใชจ่้าย 876,674.45             

ขาดทนุจากการลงทนุสุทธิ (383,148.56)            

รายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธจิากเงนิลงทนุ

รายการขาดทนุสุทธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทนุ (251,597.23)            

รายการก าไรสุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจากเงนิลงทนุ 3,183,436.01          

รายการก าไรสุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจากสญัญาตราสารอนุพนัธ์ 191,796.38             

รายการขาดทนุสุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจากสญัญาตราสารอนุพนัธ์ (131,217.81)            

รวมรายการก าไรจากเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้และทีย่งัไม่เกดิขึน้ 2,992,417.35          

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงาน 2,609,268.79          

กองทุนเปิด วรรณ นอรท์เอเชีย 10 ฟันด ์(ONE-NORTH10)

งบก าไรขาดทุน

ส าหรบัระยะเวลา 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562



หมายเหต ุ:   *งบการเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัช ี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ 
กองทุนเปิด วรรณ นอรท์เอเชยี 10 ฟันด ์(ONE-NORTH10) 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใช้การจดักลุม่ตามประเภทของเงินลงทนุ

เงินต้น / มลูค่ายติุธรรม ร้อยละของ

จ านวนหน่วย (บาท) มลูค่าเงินลงทนุ

เงินลงทนุในต่างประเทศ 42,462,777.22  100.00                  

หน่วยลงทนุ 42,462,777.22  100.00                  

     CHINAAMC CSI 300 IDX ETF-HKD 44,000.00      7,863,110.64    18.52                    

     DAIWA ETF NIKKEI 225 2,520.00        16,887,795.88  39.77                    

     db x - trackers MSCI TAIWAN TRN INDEX UCITS ETF 2,675.00        2,797,083.58    6.59                       

     DB X-TRACKERS MSCI KOREA TRN 1,370.00        2,950,093.06    6.95                       

     HANG SENG H-SHARE INDEX ETF_2828 HK 5,330.00        2,338,629.60    5.50                       

     ISHARES ASIA TRUST - MSCI CHINA INDEX ETF 91,620.00      9,626,064.46    22.67                    

รวมเงินลงทนุ  (ราคาทนุ 38,828,273.82 บาท) 42,462,777.22  100.00                  

กองทนุเปิด วรรณ นอรท์เอเชีย 10 ฟันด ์(ONE-NORTH10)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ

ณ  วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2562



รายงานความเหน็ของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ วรรณ จ ากดั 
ในฐานะบริษทัจดัการของกองทนุเปิด วรรณ นอรท์เอเชีย 10 ฟันด ์(ONE-NORTH10) 

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วรรณ นอรท์เอเชยี 10 ฟันด ์(ONE-NORTH10) 
 
 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั (บลจ. วรรณ) ขอน าส่งรายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรก ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2562  
ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ของกองทุนเปิด วรรณ นอรท์เอเชยี 10 ฟันด ์(ONE-NORTH10) 
 ในรอบระยะเวลาที่ผ่ านมากองทุนเปิด วรรณ นอร์ทเอ เชีย 10 ฟันด์ (ONE-NORTH10)  มีผลตอบแทนย้อนหลัง  อยู่ที่ 
รอ้ยละ 6.07 เปรยีบเทยีบกบัเกณฑ์มาตรฐานอยู่ทีร่อ้ยละ 6.41  ซึ่งค านวณจากอตัราผลตอบแทนถ่วงน ้าหนักระหว่างดชันี MSCI AC Asia Pacific NET 
TR USD Index (M1AP) ในสดัส่วน 80% และอตัราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารในตลาดลอนดอนระยะเวลา 3 เดอืน (3M-LIBOR) บวกดว้ยส่วนต่างอตัรา
ผลตอบแทนรอ้ยละ 0.50 ต่อปี ในสดัส่วน 20% โดยอตัราผลตอบแทนเฉลีย่ขา้งตน้จะปรบัตน้ทุนการป้องกนัความเสีย่งดว้ยอตัราแลกเปลีย่น เพื่อค านวณ
ผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทน (รายละเอยีดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน) 
 กองทุนเปิด วรรณ นอรท์เอเชยี 10 ฟันด์ (ONE-NORTH10) เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรอืกองทุนรวมอทีเีอฟที่
ลงทุนในต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเทศในภมูภิาคเอเชยีเหนือ โดยทีก่ารกระจายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรอืกองทุน
รวมอทีเีอฟต่างประเทศดงักล่าวนัน้ ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน โดยกองทุนจะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโดยเฉลีย่ในรอบ
ปีบญัชไีมน้่อยกว่ารอ้ยละ 65 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม ทัง้นี้ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 
ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม  กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ทีม่ตีวัแปรเป็นอตัราแลกเปลีย่นเงนิ โดยมี
วตัถุประสงคเ์พือ่ป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) จากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศโดยไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของมลูค่าเงนิลงทุนต่างประเทศ แต่
กองทุนจะไมล่งทุนในตราสารหนี้ทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ฯลฯ 
 ในช่วงวนัที ่1 กรกฎาคม 2562 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ตลาดหลกัทรพัย์เอเชยีเหนือปรบัตวัเพิม่ขึน้โดยดชันี Hang Seng China 
Enterprises ณ วนัที ่2 กรกฎาคม 2562 อยู่ที ่10,981.23 จุด และปรบัตวัเพิม่ขึน้มาปิดที่ 11,168.06 จุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ปรบัตวัเพิม่ขึ้น
ประมาณ 1.70% ทัง้นี้ ในช่วงเดอืนสงิหาคม ดชันีปรบัตวัลดลงอย่างมาก โดยไดร้บัแรงกดดนัจากประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสงครามการคา้ระหว่างสหรฐัฯ กบั
จนีที่มคีวามตึงเครยีดมากขึ้น ขณะเดยีวกนั การประท้วงของกลุ่มผู้ชุมนุมในฮ่องกงที่ยดืเยื้อ และมคีวามรุนแรงมากขึ้น เป็นอีกปัจจยัที่ กดดนัตลาด
หลกัทรพัยจ์นี ประกอบกบั GDP ของจนีไตรมาสที ่3 ขยายตวั 6.0% แมจ้ะเป็นไปตามเป้าหมายของทางการจนีที ่6.0-6.5% แต่กเ็ป็นการขยายตวัทีช่ะลอ
ตวัลงจากไตรมาสก่อนหน้า แต่อย่างไรก็ตาม การเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหรฐัฯ กบัจีนที่มคีวามคืบหน้ามากขึ้น และประสบ
ความส าเรจ็ในขอ้ตกลงการคา้ Phase 1 ในเดอืนธนัวาคม 2562 เป็นปัจจยัส าคญัทีช่่วยสนบัสนุนบรรยากาศการลงทุน ท าใหด้ชันีปรบัตวัสูงขึน้มากในช่วง
เดอืนธนัวาคม 2562 
 ขณะเดยีวกนั ประเด็นที่เกี่ยวขอ้งกบัสงครามการคา้ระหว่างสหรฐัฯ กบัจนีที่มแีนวโน้มเป็นบวกมากขึน้เป็นปัจจยัสนับสนุนใหต้ลาด
หลกัทรพัยญ์ีปุ่่ นปรบัตวัสงูขึน้เช่นกนั โดยตลาดหลกัทรพัยญ์ีปุ่่ นปรบัตวัสงูขึน้ สู่ระดบั 23,656.62 จุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 จากระดบั 21,729.97 จุด 
ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2562 คดิเป็นการปรบัตวัสูงขึน้ประมาณ 8.87% ทัง้นี้ ในช่วงปลายปี 2562 รฐับาลญี่ปุ่ นไดอ้นุมตังิบกระตุ้นเศรษฐกจิกว่า 26 ลา้น
ลา้นเยนซึง่เน้นการกระตุน้การใชจ้่ายผูบ้รโิภคโดยหนุนการช าระเงนิแบบดจิติอล และการลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐาน รวมถงึการใหเ้งนิอุดหนุน SMEs ขณะที่
ธนาคารกลางญีปุ่่ นทีย่งัคงด าเนินนโยบายผ่อนคลายทางการเงนิ เพือ่ชดเชยก าลงัซื้อทีล่ดลงจากการปรบัขึน้ภาษีการบรโิภคจาก 8% เป็น 10% เมือ่เดอืน
ตุลาคม 2562  
 บลจ.วรรณมองว่าตลาดหลกัทรพัยจ์นีอาจจะยงัคงมคีวามผนัผวนไดใ้นอนาคต แมส้หรฐัฯ กบัจนีจะบรรลุขอ้ตกลงการคา้ Phase 1 ไป
แลว้ในเดอืนธนัวาคม 2562 และคาดว่าจะมกีารลงนามกนัในเดอืนมกราคม 2563 แต่ขอ้ตกลงการคา้ Phase 2 ยงัคงมคีวามไม่แน่นอน และอาจจะยงัไม่
ประสบความส าเรจ็ในระยะใกลน้ี้ ขณะเดยีวกนั เศรษฐกจิจนีทีม่แีนวโน้มชะลอตวัลง จากการลงทุนของภาคเอกชน และการส่งออกทีไ่ดร้บัผลกระทบจาก
สงครามการคา้ ซึง่อาจจะตอ้งใชเ้วลาในการฟ้ืนตวั ประกอบกบัการระบาดของโรคปอดอกัเสบในเมอืงอู่ฮ ัน่ ประเทศจนีในช่วงเดอืนธนัวาคม อาจเป็นปัจจยั
ทีก่ดดนัตลาดหลกัทรพัย์จนีในอนาคต ในขณะทีเ่ศรษฐกจิญี่ปุ่ นน่าจะสามารถขยายตวัต่อไปได ้โดยมปัีจจยัสนับสนุนจากการเป็นเจา้ภาพจดัการ แข่งขนั
กฬีาโอลมิปิกในปี 2563 
 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั ขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกท่านทีไ่ดม้อบหมายความไวว้างใจใหบ้รษิทัดูแล
เงนิลงทุนของท่าน  ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะยงัคงมุง่ม ัน่บรหิารเงนิลงทุนของผูล้งทุนดว้ยความรอบคอบระมดัระวงัและมปีระสทิธภิาพ เพือ่ประโยชน์สงูสุดของท่าน
ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั 

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ 
กองทุนเปิด วรรณ นอรท์เอเชยี 10 ฟันด ์(ONE-NORTH10) 


