กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม

30 พฤศจิกายน 2565

กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม
Principal Global Fixed Income Fund
30 พฤศจิกายน 2565

ข้อมูลกองทุน
ชื่อย่อ

PRINCIPAL GFIXED

่ ง
ระดับความเสีย

5 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง)

ประเภทโครงการ

กองทุนตราสารหนี้, กองทุนรวมหน่วยลงทุน

นโยบายการลงทุน

ประเภท Feeder Fund

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซ่ง
ึ หน่วยลงทุนของกองทุนรวม

6 ธันวาคม 2560

ต่างประเทศเพี ยงกองทุนเดียวคือ PIMCO GIS Income Fund (กองทุนหลัก)

วันที่จดทะเบียนกองทุน

นโยบายการลงทุนต่างประเทศ มี

ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) I โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ

การป้องกันความเสี่ยงจาก

80 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งจดทะเบียนใน

ขึ้นอยู่กับดุลยพิ นิจของผู้จัดการกองทุน

อัตราแลกเปลี่ยน

ประเทศไอร์แลนด์ โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย PIMCO Global Advisors

จํานวนเงินลงทุนของโครงการ 3,000 ล้านบาท

(Ireland) Limited. กองทุน PIMCO GIS Income Fund (กองทุนหลัก) ชนิด

จํานวนเงินลงทุนของโครงการ 342.30 ล้านบาท

หน่วยลงทุน (Share Class) I มีวัตถุประสงค์หลักเพื่ อแสวงหารายได้ในระดับสูง

ปัจจุบัน

โดยผ่านการบริหารจัดการการลงทุนอย่างรอบคอบ และมีวัตถุประสงค์รองในการ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ/หน่วย

8.9316 บาท

สร้างการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว กองทุนมีหลักการสําคัญในการกระจาย

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

1. ความเสี่ยงด้านตลาด

การลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ และมีระยะเวลาครบกําหนดของตราสารที่

2. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

แตกต่างกัน โดยลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน ทัว
่ โลกอย่างน้อย 2 ใน 3 ของ

่ งทุน
3. ความเสี่ยงของประเทศทีล

มูลค่าทรัพย์สิน กองทุนจะลงทุนสินทรัพย์ในหลายภาคการลงทุน ซึ่งอาจรวมถึง

4. ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน

(1) ตราสารหนี้ภาคเอกชนทั้งที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่

5. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของ
ผู้ออกตราสาร
นโยบายจ่ายเงินปันผล

พิ จารณาจ่ายไม่เกิน 12 ครั้งต่อปี
ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงิน
้ วนส่วนข้อมูลโครงการ
ปันผลเพิ่ มเติมในหนังสือชีช

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

นายทะเบียน

บลจ. พรินซิเพิ ล จํากัด

ประเภทกองทุนรวมตามที่

Global Bond Discretionary F/X Hedge or

แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบ Unhedge

สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และมีอันดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่า
่ ามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ทีอ
่ อกโดย
อันดับทีส
บริษัทเอกชนทัว
่ ประเทศยุโรป, และนอกกลุ่มประเทศ
่ โลกทั้งที่อยู่ภายในกลุม
ยุโรปซึ่งรวมถึงกลุ่มประเทศกําลังพั ฒนา
(2) ตราสารหนี้ภาครัฐที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศภายในกลุ่มประเทศยุโรป และ
ประเทศนอกกลุ่มประเทศยุโรป รวมถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐของ
ประเทศเหล่านั้น
(3) ตราสารที่เกี่ยวข้องกับ mortgage-related และ asset-backed
securities อื่นๆ และ
(4) Foreign currency positions ซึ่งรวมถึงสกุลเงินของประเทศกําลัง

ผลการดําเนินงานของกองทุน

พั ฒนา

รวม ณ จุดขาย
……………………………………………………………………………………

ทั้งนี้ กองทุนหลักสามารถลงทุนใน loan participations และ/หรือ loan
assignments และ/หรือ Credit Default Swap (protection seller)
อย่างไรก็ตาม การปรับสัดส่วนการลงทุนใน Sector ต่าง ๆ อาจมีการ

้ /ขายหน่วยลงทุน
ข้อมูลการซือ
ทุกวันทําการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการ

เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และในการลงทุนเหล่านี้ กองทุนสามารถทําได้ท้ง
ั การ

ถึงเวลา 15.30 น.

ลงทุนโดยตรงในตราสาร และการลงทุนผ่านตราสารอนุพันธ์กองทุนหลักอาจ

มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ

1,000 บาท*

ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)เพื่ อเพิ่ มประสิทธิภาพการบริหาร

วันทําการขายคืน

ทุกวันทําการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการ

การลงทุน (Efficient Portfolio Management)

ถึงเวลา 15.00 น.

……………………………………………………………………………………

มูลค่าขั้นตํ่าของการขาย

ไม่กําหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถ
้ ือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*

ยอดคงเหลือขั้นตํา่

ไม่กําหนด

ค่าธรรมเนียมขาย

วันทําการซื้อ

รับเงินค่าขายคืน

ไม่เกิน 1.61% (ปัจจุบัน 1.00%)

ภายใน 5 วันทําการ นับจากวันคํานวณ NAV

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน

ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)

(ประกาศ NAV T+2, คืนเงิน T+6 ธนาคาร

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน

้ คืน
อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซือ

CIMBT เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/ KBANK/

หน่วยลงทุน

BAY/ TTB/ BBL/ LHBANK/ KK เวลา 13.00

*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด

น.)

ในทํานองเดียวกันไว้แล้ว

* การปรับขั้นตํ่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค.63 เป็นต้นไป

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

ไม่เกิน 1.61% (ปัจจุบัน 0.9095%)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ไม่เกิน 0.11% (ปัจจุบัน 0.0321%)

นายทะเบียน

ไม่เกิน 0.54% (ปัจจุบัน 0.3209%)

ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ

ไม่เกิน 3.09% (ปัจจุบัน 0.0607%)**

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ไม่เกิน 5.35% (ปัจจุบัน 1.3232%)**

*ข้อมูล 1 ธ.ค. 63 - 30 พ.ย. 64; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมล
ู ค่าเพิ่ ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
่ ระมาณการได้เท่านั้น
**เพดานค่าใช้จา่ ยอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะทีป
ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณ
การไม่ได้
……………………………………………………………………………………

กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม

30 พฤศจิกายน 2565
ชื่อทรัพย์สน
ิ และการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน

่ ทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชือ

% ของ NAV

1. Unit Trust Fixed Income-US Dollar 95.77%
2. สินทรัพย์อน
ื่ (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) 3.05%

PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC :
PIMINIA ID

3. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 1.18%

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)
3.05
หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้ ผูล
้ งทุนสามารถ
ดูข้อมูลทีเ่ ป็นปัจจุบันได้ท่ี www.principal.th

ผลการดําเนินงาน

95.77

*ตัง
้ แต่จัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่ 27 ม.ค. 2563 ลงทุนในกองทุนหลัก
Templeton Global Total Return Fund
ตั้งแต่วน
ั ที่ 28 ม.ค. 2563 เป็นต้นไปลงทุนในกองทุนหลัก
PIMCO GIS Income Fund

*ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้ ผูล
้ งทุนสามารถดู
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ท่ี www.principal.th

GFIXED (%)

YTD
-9.40

3 เดือน
-0.99

Benchmark (%)

ผลการดําเนินงานย้อนหลัง
6 เดือน
1 ปี1
3 ปี1
-2.53
-8.55
-0.46

ตัง
้ แต่จด
ั ตั้งกองทุน1
-2.24

-12.57

-3.08

-4.49

-13.43

-0.75

-0.92

Information Ratio2

0.61

1.74

0.65

0.87

0.04

-0.18

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (%)

6.35

7.76

7.30

6.11

7.57

6.06

่ ีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
ผลตอบแทนทีม

1

่ เทียบกับความเสี่ยง
Information Ratio: แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมือ

2

*เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : LBUSTRUU Index adjusted with FX hedging cost 85% + LBUSTRUU Index (THB) 15% (source: Bloomberg ณ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565) มีผลตัง
้ แต่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ก่อนหน้านั้นใช้ benchmark LBUSTRUU Index (THB) 50% + LBUSTRUU
Index adjusted with FX hedging cost 50% (28 มกราคม 2563 – 3 มกราคม 2565)
**ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิง
่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

•

•
•
•
•

การลงทุ นในหน่ วยลงทุ น มิใช่การฝากเงิน และมีค วามเสี่ยงของการลงทุน ผู้ล งทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้ อยกว่ าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ดังนั้น
ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
จากการลงทุนได้
ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผูถ
้ ือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่ อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้
เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่ อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นคําเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทําการซื้อ และ/หรือ
ขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี่ยวกับการทําธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด
ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่ มเติมรับหนังสือชี้ชวน โครงการ และข้อผูกพั นได้ท่บ
ี ริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้ที่
โทร 0-2686-9595 ตั้งแต่ 8.30 น. ถึง 17.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิ ล จํากัด
44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวง ลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 0-2686-9595 เว็บไซต์: www.principal.th

หนั สอชีชวนสวนสรป อมลสา ัญ Factsheet
บริษัทหลั ทรัพย ัด าร อ ทน พรินซิ พิล า ัด

อมล ณ วันที่ 30 พฤศ ิ ายน 2565

อ ทน ปิดพรินซิ พิล โ ลบอล ฟิ ซ อิน ัม
Principal Global Fixed Income Fund

(PRINCIPAL GFIXED)

ประ ภท อ ทนรวม / ลม อ ทนรวม

ระดับ วาม สี่ย

ประเภทกองทุน : กองทุนตราสารหนี้, Feeder Fund
กลุ่มกองทุนรวม : Equity General

ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร noninvestment grade / unrated เกินกว่า 20 %แต่น้อยกว่า 60 % ของ
NAV

นโยบายและ ลยทธ ารล ทน
- กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ PIMCO
GIS Income Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) I โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ โดยกองทุนบริหารและ
จัดการโดย PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited.
กองทุน PIMCO GIS Income Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) I มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
แสวงหารายได้ในระดับสูงโดยผ่านการบริหารจัดการการลงทุนอย่างรอบคอบ และมีวัตถุประสงค์รองในการสร้าง
การเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว กองทุนมีหลักการสาคัญในการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภท
ต่างๆ และมีระยะเวลาครบกาหนดของตราสารที่แตกต่างกัน โดยลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน ทั่วโลกอย่างน้อย 2
ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)
ลยทธใน ารบริหาร ัด ารล ทน

อมล อ ทน
วัน ดทะ บียน อ ทน

วันที่ 6 ธันวาคม 2560

วัน ริ่มตน class

N/A

นโยบาย าร าย ินปันผล

ไม่จ่าย

อาย อ ทน

4 ปี 11 เดือน 12 วัน

ผ ัด าร อ ทน
คุณวิทยา เจนจรัสโชติ วันที่เริ่มบริหาร 6 ธันวาคม 2560

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน PIMCO GIS Income Fund (“กองทุนหลัก”) เพื่อให้ผลตอบแทนเทียบเคียงกับ
กองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

คุณวิริยา โภไคศวรรย์ วันที่เริ่มบริหาร 6 ธันวาคม 2560

ผล ารดา นิน านและดัชนีชีวัดยอนหลั 5 ปีปฏิทิน (%ตอปี)

ดัชนีชีวัด
ดัชนี Bloomberg US Aggregate Bond Index ในสกุลเงิน USD สัด
ส่วน 100% (ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตรา แลกเปลี่ยน
เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 85 และ
ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่า สกุลบาท ณ วันที่คานวณผล
ตอบแทน ประมาณร้อยละ 15)

า ตอน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนิน
งานในอนาคต

ผล ารดา นิน านยอนหลั แบบปั หมด (%ตอปี)
YTD

3 ดอน 6 ดอน
-0.99%

-2.53%

าร ารวมตอตานท ริต :

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั แต ัดตั

-8.55%

-0.46%

N/A

N/A

-2.24%

N/A

N/A

-0.92%

กองทุน

-9.40%

ดัชนีชี้วัด*

-12.57% -3.08%

-4.49% -13.43% -0.75%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน

-10.21% -1.94%

-4.05%

-9.89%

-1.70%

-0.54%

-1.00%

N/A

ความผันผวนกองทุน

6.35%

7.76%

7.30%

6.11%

7.57%

N/A

N/A

6.06%

ความผันผวนดัชนีชี้วัด

7.93%

9.06%

8.78%

7.72%

6.37%

N/A

N/A

5.60%

ได้รับการรับรอง CAC

ัดอันดับ อ ทน Morningstar

ผล ทนสามารถศึ ษา ร่อ มอ

หนั สอชีชวนฉบับ ต็ม

บริหาร วาม สี่ย ดานสภาพ
ลอ ไดในหนั สอชีชวนฉบับ
ต็ม

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไปใช้ LBUSTRUU Index adjusted with FX hedging cost 85% + LBUSTRUU Index (THB) 15%
ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

www.principal.th

PRINCIPAL GFIXED
ารซอหนวยล ทน

าร าย นหนวยล ทน

อมล ชิ สถิติ

วันทา ารซอ :

ทุกวันทาการ

วันทา าร าย น :

ทุกวันทาการ

วลาทา าร :

ตั้งแต่เวลาเริ่มทาการ
ถึงเวลา 15.30 น.

วลาทา าร :

ารซอ รั แร ันต่า :

1,000.00 บาท

าร าย น ันต่า :

ตั้งแต่เวลาเริ่มทาการ Recovering Period
ถึงเวลา 15.00 น.
FX Hedging
ไม่กาหนด
อัตราสวนหมน วียน ารล ทน
ไม่กาหนด
Sharpe Ratio

ารซอ รั ถัดไป ันต่า : 1,000.00 บาท

ยอด

หลอ ันต่า

2.05
-0.10

ประกาศ NAV T+2, คืนเงิน T+6 คือ6 วันทา
การหลังจากวันทารายการขายคืน

Beta

0.35

Tracking Error

N/A

อาย ฉลี่ย อ ตราสารหนี

N/A

Yield to Maturity

N/A

็บ ริ

าร ัด าร

1.610%

0.909%

รวม าใช าย

5.350%

1.323%

หมายเหตุ ข้อมูล 1 ธ.ค. 63 - 30 พ.ย. 64 ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน
ทานองเดียวกันไว้แล้ว
เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่
รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

็บ า ผถอหนวย (% อ มล าซอ าย)

าธรรม นียม

93.74

0.04

ส สดไม ิน

าธรรม นียมที่ รีย

N/A

Alpha

็บ า อ ทนรวม (% ตอปี อ NAV)

าธรรม นียม

-20.89

ระยะ วลา ารรับ ิน า าย น :

หมายเหตุ -

าธรรม นียมที่ รีย

Maximum Drawdown

าร ัดสรร ารล ทนในตา ประ ทศ 5 อันดับแร
ประ ทศ

% อ NAV

IRELAND

95.77

THAILAND

4.23

ที่มา: PIMCO GIS Income Fund 31 ตุลาคม 2565

ผออ ตราสาร 5 อันดับแร
หลั ทรัพยแย ตามผออ

% อ NAV

ส สดไม ิน

็บ ริ

าร าย

1.610%

1.000%

PIMCO Global Advisors Ireland Ltd

95.77

ารรับซอ น

1.070%

ยกเว้น

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)

3.05

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทน า

1.610%

1.000%

ธนาคารกสิกรไทย จากัด(มหาชน)

1.18

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทนออ

1.070%

ยกเว้น

ารโอนหนวย

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว

สัดสวนประ ภททรัพยสินที่ล ทน
าร ระ าย ารล ทน

ทรัพยสินที่ล ทน 5 อันดับแร
% อ NAV

ช่อทรัพยสิน

% อ NAV

Unit Trust Fixed Income-US Dollar

95.77

FNMA TBA 3.5% AUG 30YR

7.80

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)

3.05

FNMA TBA 4.0% AUG 30YR

4.60

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

1.18

FNMA TBA 3.0% AUG 30YR

4.00

BNP PARIBAS ISSUANCE BV SR SEC **ABS**

2.90

FNMA TBA 3.5% JUL 30YR

1.80

ที่มา: PIMCO GIS Income Fund 31 ตุลาคม 2565

PRINCIPAL GFIXED
ารล ทนใน อ ทนอ่นที่ล ทน ิน 20% อ NAV
ช่อ อ ทน :

PIMCO GIS Income Fund

ISIN code :

IE00B87KCF77

Bloomberg code:

PIMINIA

าอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไป
จนถึงจุดต่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราสวนหมน วียน ารล ทน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคานวณจากมูลค่าที่ต่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับ
ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้
ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทาให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่า
ของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผล
ตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวม
ควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผล
ตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน
Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจาก
ประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ใน
พอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลง
ทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียง
กับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกาหนดอายุ ซึ่งคานวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นามาคิด
ลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหน้กของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่อง
จาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนาไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวามตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบ
กาหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้
บริษัทหลั ทรัพย ัด าร อ ทน พรินซิ พิล า ัด
ล ที่ 44 อา ารธนา ารซีไอ อ็มบี ไทย ชัน 16 ถนนหลั สวน แ ว ลมพินี ตปทมวัน ร ทพฯ 10330 โทร (662) 686-9500 ว็บไซต: www.principal.th

ความเสี่ยงและแนวทางการบริ หารความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม
1. ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)
ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ราคา หรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวขึ้นลง เนื่องจากความผันผวนของปั จจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน อัตราแลกเปลีย่ น อัตราดอกเบีย้ เป็ นต้น
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง :
กองทุนจะวิเคราะห์จากข้อมูลพื้นฐานของตราสาร และภาวะของตลาด และพิจารณากระจายการลงทุนในตราสารต่าง ๆ แต่ละรายบริษทั เพื่อ
กํ า หนดสัด ส่ ว นการลงทุ น ที่เ หมาะสมและสอดคล้องกับ นโยบายการลงทุ น ของแต่ ล ะกองทุ น โดยคัด เลือกตราสารที่น่ า สนใจลงทุ น ตาม
ปั จจัยพืน้ ฐานและศักยภาพของผูอ้ อกตราสาร โดยคํานึงถึงภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงิน และตลาดทุนซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อ
การลงทุนในตราสารดังกล่าว
2. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
เป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ไม่สามารถขายหน่ วยลงทุน หรือตราสารที่กองทุนได้ลงทุนไว้ได้ เนื่องจากกองทุน หรือตราสารของกองทุน
อสังหาริมทรัพย์มสี ภาพคล่องน้อย กองทุนจึงอาจขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวไม่ได้ในช่วงเวลาทีต่ อ้ งการหรืออาจไม่ได้ราคาตามทีต่ อ้ งการ
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง :
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited ซึง่ เป็ นผูบ้ ริหารกองทุน PIMCO GIS Income Fund จะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ทม่ี สี ภาพคล่องอย่าง
เพียงพอเพื่อลดความเสีย่ งในส่วนนี้
3. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk):
เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรือตราสารของกองทุนรวมในต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสีย่ งของประเทศที่ลงทุน
เช่น การเปลี่ยนแปลงของปั จจัยพืน้ ฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปั จจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อ
ราคาหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ทก่ี องทุนลงทุน
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง :
กองทุนได้มกี ารวิเคราะห์ความเสีย่ งทางด้านปั จจัยพืน้ ฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ ของประเทศทีล่ งทุน
อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่ งในส่วนนี้
4 ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลีย่ น (Currency Risk)
เนื่องจากกองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรือตราสารในต่างประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ จึงเป็ นความ
เสีย่ งของค่าเงินทีเ่ กิดจากการลงทุน ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าเงินต่างประเทศที่ลงทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่ วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดังนัน้ ผู้
ลงทุนอาจได้รบั กําไร หรือขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศทีล่ งทุนได้
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรือเครื่องมือป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นตามความเหมาะสม โดยจะใช้การ
วิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เพื่อคาดการณ์ทศิ ทางอัตราแลกเปลีย่ น เพื่อลดความเสีย่ งในส่วนนี้
5. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ ของผูอ้ อกตราสาร (Credit Risk)
กองทุนหลักสามารถลงทุนในตราสารแห่งหนี้ทม่ี อี นั ดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) หรือ ทีไ่ ม่มกี าร
จัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) ซึง่ ตราสารดังกล่าวอาจไม่สามารถชําระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ ตามจํานวนหรือ เวลาทีก่ ําหนด ผูล้ งทุน
อาจมีความเสีย่ งจากการผิดนัดชําระหนี้ของผูอ้ อกตราสาร ซึง่ ส่งผลให้ผลู้ งทุนขาดทุนจากการลงทุนได้
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของกองทุนหลัก
1.

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)
กองทุนรวมทีล่ งทุนในตราสารหนี้จะมีความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ มูลค่าของตราสารหนี้โดยทัวไปจะเพิ
่
ม่ ขึน้ เมื่ออัตราดอกเบีย้ ลดลง และมี
มูลค่าลดลงเมื่อมีการปรับขึน้ อัตราดอกเบี้ย มีความเป็ นไปได้ท่คี วามเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจะส่งผลกระทบในทางลบต่อ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือในมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ตราสารหนี้ทม่ี รี ะยะเวลาครบกําหนดในระยะยาวมักมีความอ่อนไหวต่อการ
เปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ มากกว่าหลักทรัพย์ระยะสัน้

2.

ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)
ความเสีย่ งจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูอ้ อกตราสาร เป็ นโอกาสทีผ่ อู้ อกตราสารจะไม่ชําระหนี้เงินต้นและดอกเบีย้ เมื่อครบกําหนด
ผู้ออกตราสารที่มคี วามเสีย่ งจากความสามารถในการชําระหนี้ของผู้ออกตราสารสูง มักให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นตามความเสีย่ งที่เพิม่ ขึน้
ในทางตรงกันข้าม ผูอ้ อกตราสารที่มคี วามเสีย่ งจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูอ้ อกตราสารตํ่า มักให้ผลตอบแทนที่ต่ําลงไปด้วย
โดยทัวไปหลั
่
กทรัพย์ของรัฐบาลถือเป็ นหลักทรัพย์ทป่ี ลอดภัยทีส่ ดุ ในขณะทีต่ ราสารทีอ่ อกโดยบริษทั เอกชน ทีม่ อี นั ดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่า

มีความเสีย่ งด้านเครดิตมากทีส่ ุด ทัง้ นี้ การเปลีย่ นแปลงสภาวะทางการเงินของผูอ้ อกตราสาร สภาพเศรษฐกิจและการเมืองโดยทัวไป
่ หรือ
การเปลีย่ นแปลงสภาวะทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็ นปั จจัยทีอ่ าจมีผลกระทบต่อคุณภาพเครดิตของผูอ้ อก
3.

ความเสี่ยงจากตราสารประเภท High Yield (High Yield Risk)
กองทุนทีล่ งทุนในหลักทรัพย์ทใ่ี ห้ผลตอบแทนสูงซึง่ มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตํ่าว่าอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ อาจจะต้องเผชิญกับความ
เสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ ความเสีย่ งจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูอ้ อกตราสาร และความเสีย่ งด้านสภาพคล่องมากกว่ากองทุนทีไ่ ม่
ลงทุนในหลักทรัพย์ดงั กล่าว โดยหลักทรัพย์ดงั กล่าวจะเป็ นหลักทรัพย์เพื่อการเก็งกําไรโดยคํานึงถึงความสามารถที่จะจ่ายเงินต้นและ
ดอกเบีย้ ของผูอ้ อกหลักทรัพย์ และจะมีความผันผวนมากกว่าหลักทรัพย์ทม่ี กี ารจัดอันดับความน่าเชื่อถือทีส่ งู กว่าในกรณีทต่ี ราสารมีวนั ครบ
กําหนดเท่ากัน

4.

ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)
ราคาของหลักทรัพย์ท่กี องทุนอาจจะขึน้ หรือลงก็ได้ และคาดเดาไม่ได้ หลักทรัพย์อาจจะมีมลู ค่าที่ลดลงเนื่องจากปั จจัยทีก่ ระทบหลักทรัพย์
ซึ่งไม่เกี่ยวกับตัวบริษทั โดยเฉพาะ เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ การเปลี่ยนแปลงของ
ค่ า เงิน หรืออาจจะเกิดขึ้นจากปั จ จัยที่ส่งผลกระทบต่ออุ ตสาหกรรม เช่ น การขาดแคลนแรงงาน หรือการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการผลิต
สถานการณ์การแข่งขันในอุตสาหกรรม เป็ นต้น ซึง่ โดยปกติแล้วตราสารทุนจะมีความผันผวนทางราคามากกว่าตราสารหนี้

5.

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
ความเสีย่ งนี้จะเกิดขึน้ เมื่อหลักทรัพย์นนั ้ มีการซื้อหรือขายยาก การลงทุนในหลักทรัพย์ทส่ี ภาพคล่องตํ่าอาจจะทําให้ผลตอบแทนของกองทุน
ลดลงเนื่องจากอาจจะไม่สามารถขายหลักทรัพย์ได้ในราคาและเวลาทีเ่ หมาะสมได้ซง่ึ จะส่งผลให้กองทุนไม่สามารถหาโอกาสในการลงทุนได้
อย่างเหมาะสม โดยความเสีย่ งดังกล่าวอาจมาจากผลทางด้านสภาวะเศรษฐกิจด้วย กองทุนทีม่ กี ารลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ และตรา
สารอนุพนั ธ์ จะมีความเสีย่ งด้านนี้สงู และโดยทัวไปแล้
่
วตราสารหนี้ทม่ี รี ะยะเวลาครบกําหนดทีย่ าวนานกว่า จะมีความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง
สูงกว่าตราสารหนี้ทร่ี ะยะเวลาครบกําหนดทีส่ นั ้ กว่า

6.

ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives Risk)
การทีก่ องทุนลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์อาจจะมีความเสีย่ งทีแ่ ตกต่างหรืออาจจะมากกว่าการลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์นนั ้ เช่น ความเสีย่ ง
ด้านสภาพคล่อง ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ ความเสีย่ งด้านตลาด เช่นเดียวกับการเพิม่ ขึน้ ของความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการเปลี่ยนแปลงใน
วงเงิน margin และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ย นแปลงในมูล ค่าของตราสารอนุ พนั ธ์อาจจะไม่มีความสัม พัน ธ์โดยสมบูรณ์ กบั
หลักทรัพย์ท่ผี ูกติดกับตราสารอนุ พนั ธ์นัน้ ๆ (underlying asset) ก็ได้ การที่กองทุนลงทุนในตราสารอนุ พนั ธ์อาจจะสูญเสียเงินมากกว่าเงิน
ต้นทีไ่ ด้ลงทุนและการใช้ตราสารอนุพนั ธ์อาจทําให้กองทุนมีความผันผวนมากขึน้

7.

ความเสี่ยงของตราสารประเภท Mortgage (Mortgage Risk)
กองทุนที่ซ้ือหลักทรัพย์ท่เี กี่ยวข้องกับ Mortgage จะมีความเสีย่ งจากการที่การเพิม่ ขึ้นของอัตราดอกเบี้ยจะทําให้ดูเรชันของหลั
่
กทรัพย์
ดังกล่าวเพิม่ ขึน้ โดยทําให้มคี วามอ่อนไหวต่อการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ ผลลัพธ์ดงั กล่าว อย่างเช่นในช่วงที่อตั ราดอกเบีย้ เพิม่ ขึน้
กองทุนที่ถอื หลักทรัพย์ดงั กล่าวจะมีความผันผวนทีส่ งู ขึน้ (extension risk) ส่วนกรณีเมื่ออัตราดอกเบีย้ ลดลง อาจมีการชําระเงินคืนได้ก่อน
กําหนด ซึง่ จะลดผลตอบแทนของกองทุนลงเพราะว่ากองทุนจะต้องนําเงินนัน้ ไปลงทุนต่อด้วยอัตราดอกเบีย้ ทีล่ ดลง

8.

ความเสี่ยงที่เกิ ดจากตลาดเกิ ดใหม่ (Emerging Markets Risk)
การลงทุนในหลักทรัพย์ในตลาดเกิดใหม่อาจจะมีความเสีย่ งด้านตลาด ความเสีย่ งด้านเครดิต ความเสีย่ งด้านค่าเงิน ความเสีย่ งด้านสภาพ
คล่อง ความเสีย่ งด้านกฎหมายและการเมือง ทีแ่ ตกต่างไปจากการลงทุนในหลักทรัพย์ของประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว โดยการลงทุนในหลักทรัพย์
ในตลาดเกิดใหม่อาจมีขอ้ จํากัดในการชดเชยความสูญเสียหรือมีความสามารถในการทํากําไรทีน่ ้อยกว่า เนื่องจากตลาดดังกล่าวมีความผัน
ผวนที่สูง สภาพคล่องตํ่า และมีมลู ค่าทีร่ ะบุได้ยากเมื่อเทียบกับหลักทรัพย์ในประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว เหตุผลหนึ่งก็เนื่องจากระบบการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของตลาดเกิดใหม่นนั ้ อาจมีระบบทีล่ า้ หลังและความโปร่งใสตํ่า

9.

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
การเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นอาจทําให้กองทุนมีมลู ค่าทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือลดลงก็ได้ ซึ่งอัตราแลกเปลีย่ นอาจผันผวนอย่างมีนัยสําคัญใน
ช่วงเวลาต่างๆ ซึ่งโดยหลักแล้วจะเป็ นผลมาจากอุปสงค์และอุปทานในตลาดแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ และอาจเป็ นผลมาจากอัตรา
ดอกเบีย้ รวมทัง้ การแทรกแซงค่าเงินโดยรัฐบาลหรือธนาคารกลาง และในกรณีท่กี องทุนมีการลงทุนในสกุลเงินต่างๆแต่พอถึงเวลากลับนํา
เงินนัน้ ออกนอกประเทศไม่ได้ หรือกรณีทไ่ี ม่ได้รบั อนุญาตให้กองทุนลงทุนในสกุลเงินต่างๆ จะส่งผลให้กองทุนมีสภาพคล่องทีต่ ่าํ ลงด้วย

