
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน 
กองทุนเปิด วรรณ อลัติเมท โกลบอล อิควิต้ี เพื่อการเลี้ยงชีพ (ONE-UGERMF) 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2563 

กองทุนเปิด วรรณ อลัติเมท โกลบอล อิควิต้ี  
เพื่อการเล้ียงชีพ (ONE-UGERMF) 

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี ทีล่งทุนในหน่วยลงทุน 
 ของกองทุนรวมตราสารทุนในต่างประเทศ (Fund of Fund) 
จ านวนเงินทุนจดทะเบียนของโครงการ : 1,000 ลา้นบาท 
วนัเร่ิมต้นโครงการ :  21 ธนัวาคม 2559 
ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 
นายทะเบียนหน่วยลงทนุ : บลจ.วรรณ จาํกดั 
รอบระยะเวลาบญัชี :  30 พฤศจกิายน ของทุกปี 
ระดบัความเส่ียงของกองทุน :  ระดบั 6 (ความเสีย่งสงู) 
นโยบายการลงทุน : กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศทัว่โลก ซึง่จดัตัง้ 
 หรอืมผีูอ้อกหลกัทรพัยอ์ยู่ในต่างประเทศ เพื่อสรา้งผลตอบแทนทีด่ใีนระยะยาว โดยเฉลีย่ 
 ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน สาํหรบัการลงทุน 
 สว่นทีเ่หลอืกองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ ตราสารทุน ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน ตราสารหนี้  
 หรอืเงนิฝาก หรอืหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นทัง้ในและต่างประเทศทีไ่มข่ดัต่อกฎหมาย ก.ล.ต  
 ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน ในสดัสว่นกองทุนละ 
 ไม่เกนิรอ้ยละ 79 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน ซึง่สดัสว่นการลงทุนในกองทุนรวม
 ต่างประเทศจะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจขอผูจ้ดัการกองทุน ตามสภาวะการลงทุนหรอืการคาดการณ์
 สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ  
จ านวนเงินสัง่ซ้ือขัน้ต า่ :   2,000 บาท 
จ านวนหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนขัน้ต า่ :   ไม่กาํหนด 
วนัและเวลาส าหรบัการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน :   ทุกวนัทาํการ ตัง้แต่เวลา 9.00-15.00 น.  
วนัและเวลาส าหรบัการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ :  ทุกวนัทาํการ ตัง้แต่เวลา 9.00-15.00 น. 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ :   ไม่เกนิ 2.675% ต่อปีของ NAV 
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ :   ไม่เกนิ 0.107% ต่อปีของ NAV 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน :   ไม่เกนิ 1.07% ต่อปีของ NAV 
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน :   ไม่เกนิ 2.14% ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :   ไม่เกนิ 2.14% ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน :   เป็นไปตามค่าธรรมเนียมการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) (01/12/2019 - 31/05/2020) :  0.71 
หมายเหต ุ  *NAV หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน  
                 ซึง่ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายต่างๆ เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่แลว้ 
 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมพรอ้มรบัหนังสือช้ีชวนได้ท่ี : 
บลจ.วรรณ จาํกดั ชัน้ 9, 24 อาคารสยามพวิรรธน์ทาวเวอร ์โทร. 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ายลกูคา้สมัพนัธแ์ละสนบัสนุนธุรกจิ  
หรอืทีผู่ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากบลจ.วรรณ 



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ 
กองทุนเปิด วรรณ อลัตเิมท โกลบอล อคิวติี ้เพื่อการเลีย้งชพี (ONE-UGERMF) 

ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุควรทราบ 
รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก (1 ธนัวาคม 2562 - 31 พฤษภาคม 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)ี :    -ไมม่-ี  
• ขอ้มลูการดาํเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏทินิล่าสุด :  -ไมม่-ี  
 ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการดาํเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้างเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการที ่http://www.one-asset.com 



แบบ 117-5 

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทนุเปิด วรรณ อลัติเมท โกลบอล อิควิต้ี เพื่อการเลี้ยงชีพ (ONE-UGERMF) 
ใช้บริการบุคคลอ่ืนๆ (Soft Commission) 

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ 
กองทุนเปิด วรรณ อลัตเิมท โกลบอล อคิวติี ้เพื่อการเลีย้งชพี (ONE-UGERMF) 

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รบั เหตผุลในการรบัผลประโยชน์
1 Baillie Gifford & Co Limited ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2 BlackRock Fund Advisors ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3 State Street Global Advisors ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

แบบแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทนุเปิด วรรณ อลัติเมท โกลบอล อิควิต้ี เพ่ือการเล้ียงชีพ (ONE-UGERMF)

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 ถงึวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม จ านวนเงิน ร้อยละของ

(Fund's Direct Expenses) หน่วย : พนับาท มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ

(รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม)

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (management fee) 1,987.96             1.07

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 34.79                 0.02

ค่าธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทุน (advisory fee) ไมม่ี ไมม่ี

ค่านายทะเบียน (registrar fee) 99.40                 0.05

ค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชี 17.50                 0.01

ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ 68.63                 0.04

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด* 2,208.28                1.19

*ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

ค่าเฉล่ียของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 185,680,339.95     บาท

กองทนุเปิด วรรณ อลัติเมท โกลบอล อิควิต้ี เพ่ือการเล้ียงชีพ (ONE-UGERMF)

รายช่ือบริษัทนายหน้าท่ีได้รบัค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลกัทรพัย์

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 ถงึวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563

อนัดบั รายช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้าจากการ ร้อยละของ

ซ้ือขายหลกัทรพัย์ ค่านายหน้า

(หน่วย : บาท) ทัง้หมด

- - - -

รวมค่านายหน้าทัง้หมด - -



กองทุนเปิด วรรณ อลัติเมท โกลบอล อิควิต้ี เพ่ือการเล้ียงชีพ (ONE-UGERMF) 
ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

มลูค่าทรพัยสิ์นต่อหน่วยลงทุน 15.5081 บาท 

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ 
กองทุนเปิด วรรณ อลัตเิมท โกลบอล อคิวติี ้เพื่อการเลีย้งชพี (ONE-UGERMF) 

หลกัทรพัย์ มลูค่าตาม
หรือทรพัยสิ์นต่างประเทศ จ านวน ราคาตลาด % NAV

(บาท)
หลกัทรพัย์
หน่วยลงทนุ
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund 440,903.15 144,333,751.95 68.57%
ผูบ้รหิาร - Baillie Gifford & Co Limited
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF 9,700.00    40,600,196.47   19.29%
ผูบ้รหิาร - State Street Global Advisors
iShares MSCI ACWI ETF 10,040.00   23,064,349.64   10.96%
ผูบ้รหิาร - iShares
รวมหน่วยลงทนุ 207,998,298.06 98.82%
เงินฝากธนาคาร
JPMORGAN CHASE & CO  928,997.43 0.44%
บมจ.ธ.กสกิรไทย  2,192,692.65 1.04%
รวมเงินฝากธนาคาร 3,121,690.08 1.48%
สนิทรพัย์อืน่ ๆ  (198,052.04) -0.09%
หนีส้นิอืน่ ๆ  (443,442.28) -0.21%
รวมทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 210,478,493.82 100.00%

รายละเอียดการลงทนุ
กองทนุเปิด วรรณ อลัติเมท โกลบอล อิควิต้ี เพ่ือการเล้ียงชีพ(ONE-UGERMF)

ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563



หมายเหต ุ:   *งบการเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัช ี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ 
กองทุนเปิด วรรณ อลัตเิมท โกลบอล อคิวติี ้เพื่อการเลีย้งชพี (ONE-UGERMF) 

1 ธ.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

สนิทรพัย์

เงนิลงทนุตามมูลคา่ยตุิธรรม  (ราคาทนุ 179,677,008.89 บาท) 207,998,298.06       

เงนิฝากธนาคาร 3,117,904.18           

ลูกหนี้

จากดอกเบีย้ 3,785.90                 

รวมสนิทรพัย์ 211,119,988.14       

หนี้สนิ

เจา้หนี้

จากการรบัซื้อคนืหน่วยลงทนุ 28,896.50               

จากสญัญาตราสารอนุพนัธ์ 198,052.04             

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 410,051.36             

หนี้สนิอื่น 4,494.42                 

รวมหนี้สนิ 641,494.32             

สนิทรพัยส์ุทธิ 210,478,493.82       

สนิทรพัยส์ุทธ:ิ

ทนุทีไ่ดร้บัจากผู้ถือหน่วยลงทนุ 135,721,104.15       

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม

บญัชปีรบัสมดุล 32,832,230.77         

ก าไรสะสมจากการด าเนินงาน 41,925,158.90         

สนิทรพัยส์ุทธิ 210,478,493.82       

สนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วย 15.5081                  

จ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้ปี (หน่วย) 13,572,110.3722     

กองทุนเปิด วรรณ อลัติเมท โกลบอล อิควิต้ี เพ่ือการเล้ียงชีพ (ONE-UGERMF)

งบดลุ

ณ  วนัท่ี  31 พฤษภาคม 2563



หมายเหต ุ:   *งบการเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัช ี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ 
กองทุนเปิด วรรณ อลัตเิมท โกลบอล อคิวติี ้เพื่อการเลีย้งชพี (ONE-UGERMF) 

1 ธ.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

รายไดจ้ากการลงทนุ 

รายไดเ้งนิปันผล 267,495.26             

รายไดด้อกเบีย้ 4,637.75                 

รายไดอ้ื่น 18,263.26               

รวมรายได้ 290,396.27             

คา่ใชจ่้าย

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 1,987,958.04           

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 34,789.26               

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 99,397.93               

คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 17,500.29               

คา่ใชจ่้ายรอการตดับญัชตีดัจ่าย -                         

คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน 68,634.55               

รวมคา่ใชจ่้าย 2,208,280.07           

ขาดทนุจากการลงทนุสุทธิ (1,917,883.80)          

รายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธจิากเงนิลงทนุ

รายการก าไรสุทธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทนุ 11,211,762.09         

รายการก าไรสุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจากเงนิลงทนุ 15,519,965.87         

รายการขาดทนุสุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจากสญัญาตราสารอนุพนัธ์ (187,308.96)            

รายการก าไรสุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจากสญัญาตราสารอนุพนัธ์ 3,551,219.23           

รวมรายการก าไรจากเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้และทีย่งัไม่เกดิขึน้ 30,095,638.23         

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงาน 28,177,754.43         

กองทุนเปิด วรรณ อลัติเมท โกลบอล อิควิต้ี เพ่ือการเล้ียงชีพ (ONE-UGERMF)

งบก าไรขาดทุน

ส าหรบัระยะเวลา 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563



หมายเหต ุ:   *งบการเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัช ี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ 
กองทุนเปิด วรรณ อลัตเิมท โกลบอล อคิวติี ้เพื่อการเลีย้งชพี (ONE-UGERMF) 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใช้การจดักลุม่ตามประเภทของเงินลงทนุ

เงินต้น / มลูค่ายติุธรรม ร้อยละของ

จ านวนหน่วย (บาท) มลูค่าเงินลงทนุ

เงินลงทนุในต่างประเทศ

หน่วยลงทนุ 207,998,298.06  100.00                  

     Baillie Gifford Long Term Global Growth Investment Fund 440,903.1490 144,333,751.95 69.39               

     iShares MSCI ACWI ETF 10,040.0000   23,064,349.64   11.09               

     SPDR MSCI ACWI UCITS ETF 9,700.0000     40,600,196.47   19.52               

รวมเงินลงทนุ  (ราคาทนุ 179,677,008.89 บาท) 207,998,298.06  100.00                  

กองทนุเปิด วรรณ อลัติเมท โกลบอล อิควิต้ี เพ่ือการเล้ียงชีพ (ONE-UGERMF)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ

ณ  วนัท่ี  31 พฤษภาคม 2563



รายงานความเหน็ของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั 
ในฐานะบริษทัจดัการของกองทุนเปิด วรรณ อลัติเมท โกลบอล อิควิต้ี เพ่ือการเล้ียงชีพ (ONE-UGERMF) 

เรยีน  ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วรรณ อลัตเิมท โกลบอล อคิวติี้ เพือ่การเลีย้งชพี (ONE-UGERMF) 
 
 บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จํากัด  (บลจ.วรรณ จํากัด)  ขอนําส่งรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก ตัง้แต่วันที ่ 
1 ธนัวาคม 2562 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2563 ของกองทุนเปิด วรรณ อลัตเิมท โกลบอล อคิวติี้ เพือ่การเลีย้งชพี (ONE-UGERMF) 
 ในรอบระยะเวลาทีผ่่านมากองทุนเปิด วรรณ อลัตเิมท โกลบอล อคิวติี้ เพือ่การเลีย้งชพี (ONE-UGERMF) สรา้งผลตอบแทนไดร้อ้ยละ 
16.64 เปรยีบเทยีบกบัเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ร้อยละ -1.04  ซึ่งคํานวณจากอตัราผลตอบแทนของดชันี MSCI AC World Net TR USD Index 
(NDUEACWF)  ซึ่งเป็นตวัชี้วดัของกองทุนหลกัในสกุลเงนิดอลลาร์สหรฐัปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบาท ณ วนัที่
คาํนวณผลตอบแทน (รายละเอยีดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน) 
 กองทุนเปิด วรรณ อลัตเิมท โกลบอล อคิวติี้ เพือ่การเลีย้งชพี (ONE-UGERMF) กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตรา
สารทุนต่างประเทศทัว่โลก ซึง่จดัตัง้หรอืมผีูอ้อกหลกัทรพัยอ์ยู่ในต่างประเทศ เพือ่สรา้งผลตอบแทนทีด่ใีนระยะยาว โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีมน้่อยกว่ารอ้ย
ละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน สาํหรบัการลงทุนส่วนทีเ่หลอืกองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ ตราสารทุน ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน ตราสารหนี้ หรอื
เงนิฝาก หรอืหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นทัง้ในและต่างประเทศทีไ่มข่ดัต่อกฎหมาย ก.ล.ต ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอย่างน้อย 
2 กองทุน ในสดัส่วนกองทุนละไมเ่กนิรอ้ยละ 79 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน ซึง่สดัส่วนการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศจะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจ
ขอผูจ้ดัการกองทุน ตามสภาวะการลงทุนหรอืการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ ฯลฯ 
 ในช่วงระหว่างวนัที ่1 ธนัวาคม 2562 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2563 ดชันี MSCI ACWI มกีารปรบัตวัลดลง 6.79% โดยในช่วงปลายปี 
2562 ดชันีฯ ยงัไดร้บัแรงสนับสนุนจากความคบืหน้าของการเจรจาการคา้ระหว่างสหรฐัฯ และจนีทีบ่รรลุขอ้ตกลงระยะทีห่นึ่ง  (Phase 1) ซึ่งเป็นปัจจยั
สนบัสนุนสําคญัทีท่ําใหด้ชันีฯ ปรบัตวัเพิม่ขึน้ แต่ยงัมแีรงกดดนัจากความเสีย่งดา้นภูมศิาสตร์และการเมอืง (Geopolitical Risk) ทัง้การทีส่หรฐัฯ ทําการ
ออกกฎหมายสนบัสนุนการประทว้งในฮ่องกง รวมถงึในช่วงตน้ปี 2563 ทีส่หรฐัฯ ลอบสงัหารนายพล Soleimani นายพลคนสําคญัของอหิร่าน และอหิร่าน
ไดต้อบโต้กลบัด้วยการยงิขปีนาวุธถล่มฐานทพัของสหรฐัฯ ในอริกั จากนัน้สถานการณ์เริม่ดขี ึน้หลงัสหรฐัฯ ไม่ไดส้่งสญัญาณตอบโต้โดยการใช้กําลงั
เพิม่เตมิ อย่างไรกต็าม ในช่วงกุมภาพนัธ์ จนถงึกลางเดอืนมนีาคม 2563  ตลาดหุน้ทัว่โลกไดร้บัผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดของ COVID-19 ซึ่ง
เริม่เกดิการระบาดในเมอืงอู่ฮ ัน่ประเทศจนี ก่อนทีจ่ะลุกลามไปทัว่โลก ส่งผลใหห้ลายประเทศต้องใชม้าตรการปิดประเทศ หรอืปิดเมอืง (Lock Down) เพื่อ
หยุดการระบาดของเชือ้ไวรสัดงักล่าว ซึง่ทาํใหก้จิกรรมทางเศรษฐกจิหยุดชะงกั และนักลงทุนเทขายสนิทรพัย์เสีย่งเช่นหุน้ และเขา้ถอืสนิทรพัย์ปลอดภยั 
เช่นดอลลารส์หรฐัฯ หรอืพนัธบตัรรฐับาลประเทศต่างๆ ทัง้นี้ ดชันีฯ ปรบัตวัตํ่าสุดในช่วงเวลาดงักล่าว ที ่379.00 จุด ณ วนัที ่23 มนีาคม 2563   
 ในช่วงปลายเดอืนมนีาคม 2563 ตลาดหุน้ทัว่โลกกลบัมาฟ้ืนตวัอกีครัง้ หลงัจากทีธ่นาคารกลางสหรฐัฯ (FED) ไดม้กีารปรบัลดอตัรา
ดอกเบี้ยนโยบายลง 100 bps ลงมาอยู่ทีร่ะดบั 0.00-0.25% ในการประชุมฉุกเฉิน ณ วนัที ่15 มนีาคม 2563 และต่อมาไดป้ระกาศขยายวงเงนิการซื้อ
สนิทรพัยเ์ป็นแบบไมจ่าํกดัวงเงนิและไมก่าํหนดวนัสิน้สุด อกีทัง้ ธนาคารกลางอื่นทัว่โลกกไ็ดอ้อกมาตรการผ่อนคลายทางการเงนิอย่างต่อเนื่ อง สนับสนุน
ใหด้ชันีฯ ปรบัตวัเพิม่ขึน้อกีครัง้หนึ่ง 
 บลจ.วรรณ มองว่าตลาดหุน้ทัว่โลกมโีอกาสทีจ่ะเผชญิกบัความผนัผวนไดใ้นระยะถดัไป ทัง้จากตวัเลขเศรษฐกจิทีม่แีนวโน้มชะลอตวัลง
จากการระบาดของ COVID – 19 ทีส่่งผลกระทบต่อภาคการผลติและการบรโิภคของทัง้โลก อกีทัง้ตลาดฯ ยงัมโีอกาสเผชญิกบัความผนัผวนจากตวัเลข
กาํไรของบรษิทัจดทะเบยีนในประเทศต่างๆ ทัว่โลก ทีม่โีอกาสไดร้บัผลกระทบจากการระบาดดงักล่าว อย่างไรกต็าม บลจ.วรรณ ยงัคงมมีมุมองเชงิบวกต่อ
ตลาดหุน้ทัว่โลกในระยะยาว โดยเฉพาะการลงทุนในกองทุน Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund  ซึ่งเป็นหนึ่งในกองทุนที ่กองทุน  
ONE-UGERMF ไดล้งทุน เนื่องจาก เป็นกองทุนทีเ่น้นการลงทุนในหุน้ทีม่กีารเตบิโตสงู และมนีวตักรรมทีส่ามารถปฏริูปอุตสาหกรรมและเขา้ไปมบีทบาท
ต่อวถิชีวีติของคนในอนาคตได ้ ซึง่จะเป็นผลดต่ีอกองทุนฯ ในระยะยาว  ประกอบกบัธนาคารกลางในหลายๆ ประเทศทัว่โลก มแีนวโน้มทีจ่ะใชน้โ ยบาย
การเงนิแบบขยายตวัในระยะเวลาถดัไป  อกีทัง้การทีร่ฐับาลกลางในหลายๆ ประเทศกม็แีนวโน้มทีจ่ะออกมาตราการกระตุน้เศรษฐกจิอย่างต่อเนื่อง จะเป็น
อกีปัจจยัหนึ่งทีจ่ะสนบัสนุนตลาดหุน้ทัว่โลกได ้ต่อไป 
 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จาํกดั ขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกท่านทีไ่ดม้อบหมายความไวว้างใจใหบ้รษิทัดูแล
เงนิลงทุนของท่าน  ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะยงัคงมุง่ม ัน่บรหิารเงนิลงทุนของผูล้งทุนดว้ยความรอบคอบระมดัระวงัและมปีระสทิธภิาพ เพือ่ประโยชน์สงูสุดของท่าน
ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 
 
     บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั 

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ 
กองทุนเปิด วรรณ อลัตเิมท โกลบอล อคิวติี ้เพื่อการเลีย้งชพี (ONE-UGERMF) 


