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กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล หุ้นเกาหลี
Principal Korea Stock Fund
30 พฤศจิกายน 2565
ข้อมูลกองทุน
ชื่อย่อ

PRINCIPAL KOS

่ ง
ระดับความเสีย

6 (เสี่ยงสูง)

ประเภทโครงการ

กองทุนตราสารทุน, กองทุนรวมหน่วยลงทุน
ประเภท Feeder Fund

วันที่จดทะเบียนกองทุน

17 มิถุนายน 2557

นโยบายการลงทุนต่างประเทศ มี
การป้องกันความเสี่ยงจาก

ขึ้นอยู่กับดุลยพิ นิจของผู้จัดการกองทุน

อัตราแลกเปลี่ยน
จํานวนเงินลงทุนของโครงการ 1,000 ล้านบาท
จํานวนเงินลงทุนของโครงการ 10.22 ล้านบาท
ปัจจุบัน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ/หน่วย

6.7331 บาท

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

1. ความเสี่ยงด้านตลาด
2. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน
3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
4. ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน
้ ขายล่วงหน้า
5. ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซือ

นโยบายจ่ายเงินปันผล

ไม่มี

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด
(มหาชน)

นายทะเบียน

บลจ. พรินซิเพิ ล จํากัด

ประเภทกองทุนรวมตามที่

Asia Pacific Ex Japan

แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบ
รวม ณ จุดขาย

iShares MSCI South Korea ETF เพี ย ง ก อ ง ทุ น เดี ย ว ซึ่ ง ก อ ง ทุ น ห ลั ก
(Master Fund) มุ่ ง ลงทุ น ให้ เ ป็ น ไป ตามดั ชนี MSCI Korea 25/50 (ดั ชนี
อ้างอิง) ซึ่งประกอบไปด้วยหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เกาหลี ดัชนีท่ีอ้างอิง
คื อ ดั ช นี ที่ ถ่ ว ง นํ้ าห นั ก ด้ ว ย มู ล ค่ าห ลั ก ท รั พ ย์ ต าม ราค าต ล าด (free float
adjusted market capitalization-weighted) การกําหนดนํ้าหนักต่อผู้ออก
หลักทรัพย์แต่ละรายไม่เกิน 25% ของนํ้าหนักดัชนีอ้างอิง และนํ้าหนักของผู้ออก
แต่ ล ะรายที่ เกิ น 5% รวมทั้งหมดจะต้ อ งไม่ เกิน 50% ของนํ้าหนัก ดั ชนี อ้ างอิ ง
ดัชนีอ้างอิงจะรวมถึงบริษัทขนาดใหญ่และขนาดกลาง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ได้เมื่อเวลาผ่านไป
กองทุ น หลั ก จะลงทุ น อย่ างน้ อ ย 80% ของทรัพ ย์ สิ น ในหลั ก ทรั พ ย์ ข องดั ช นี
อ้ างอิ ง และใน depositary receipts ที่ เ ป็ น ตั ว แทนของหลั ก ทรั พ ย์ ในดั ช นี
อ้างอิง ส่ว นที่เหลือ กองทุนอาจไปลงทุนในหลัก ทรัพ ย์ท่ี ไม่ได้เป็ นส่ ว นประกอบ
ของดัชนี อ้างอิ งที่บริษัท จั ดการเชื่อ ว่าจะช่ว ยให้ ก องทุน เป็นไปตามดั ชนี อ้ างอิ ง
และการลงทุ น อื่ น ๆ ซึ่ ง รวมถึ ง สั ญ ญาฟิ ว เจอร์ ออปชั่ น บนสั ญ ญาฟิว เจอร์
ออปชั่น และสวอปประเภทอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับดัชนีอ้างอิง เงินสด และตราสาร
เทียบเท่าเงินสด รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนตลาดเงิน (Money Market
Funds)โด ยก อ งทุ น ห ลั ก มุ่ ง ให้ ผ ล ต อ บ แ ท น เป็ น ไป ต าม ดั ช นี อ้ างอิ งก่ อ น

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
้ /ขายหน่วยลงทุน
ข้อมูลการซือ
ทุกวันทําการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการ
ถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ

1,000 บาท

วันทําการขายคืน

ทุกวันทําการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการ
ถึงเวลา 15.00 น.

มูลค่าขั้นตํ่าของการขาย

ไม่กําหนด

ยอดคงเหลือขั้นตํา่

ไม่กําหนด

รับเงินค่าขายคืน

กองทุนมีนโยบายนําเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน

ผลการดําเนินงานของกองทุน

วันทําการซื้อ

นโยบายการลงทุน

ภายใน 5 วันทําการ นับจากวันคํานวณ NAV
(ประกาศ NAV T+2, คืนเงิน T+6 ธนาคาร
CIMBT เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/ KBANK/
BAY/ TTB/ BBL/ LHBANK/ KK เวลา 13.00
น.)

……………………………………………………………………………………

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถ
้ ือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
ค่าธรรมเนียมขาย

ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 1.50%)

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน

ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน

้ คืน
อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซือ
หน่วยลงทุน

*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
……………………………………………………………………………………
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

ไม่เกิน 1.61% (ปัจจุบัน 1.60%)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ไม่เกิน 0.11% (ปัจจุบัน 0.03%)

นายทะเบียน

ไม่เกิน 0.75% (ปัจจุบัน 0.54%)

ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ**

ไม่เกิน 2.88% (ปัจจุบัน 0.34%)***

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ไม่เกิน 5.35% (ปัจจุบัน 2.51%)***

*ข้อมูล 1 มิ.ย. 64 - 31 พ.ค. 65; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมล
ู ค่าเพิ่ ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
้ ขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกิดขึ้นจากการซื้อ
**ไม่รวมค่านายหน้าซือ
ขายหลักทรัพย์
***เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น
ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณ
การไม่ได้
……………………………………………………………………………………

กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล หุ้นเกาหลี

30 พฤศจิกายน 2565
ชื่อทรัพย์สน
ิ และการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
1. Exchange Traded Fund - Equity - US
Dollar 96.48%
2. สินทรัพย์อน
ื่ (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)

% ของ NAV

IShares MSCI South Korea Index: EWY US

96.48

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)

2.44

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถ
ดูข้อมูลทีเ่ ป็นปัจจุบันได้ที่ www.principal.th

2.44%
3. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 1.07%

*ตัง
้ แต่จัดตัง
้ กองทุนจนถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2563 ลงทุนในกองทุนหลัก
Mirae Asset Global Discovery Fund
ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไปลงทุนในกองทุนหลัก iShares MSCI

ผลการดําเนินงาน

South Korea ETF

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

3 เดือน
2.35

6 เดือน
-13.18

ผลการดําเนินงานย้อนหลัง
1 ปี1
3 ปี1
-21.40
-1.78

KOS (%)

YTD
-24.89

5 ปี1
-8.00

ตั้งแต่จด
ั ตั้งกองทุน1
-4.57

Benchmark (%)

-23.62

0.31

-13.86

-19.36

Information Ratio2

-0.06

0.20

0.04

-0.09

4.37

n/a

n/a

-0.27

n/a

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (%)

27.10

29.97

27.77

26.55

26.14

n/a

22.52

20.89

่ ีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
ผลตอบแทนทีม

1

่ เทียบกับความเสี่ยง
Information Ratio: แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมือ

2

*เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M1KR2550 Index adjusted with FX hedging cost 85% + M1KR2550 Index (THB) 15% (source: Bloomberg ณ วันที่
30 พฤศจิกายน 2565) มีผลตัง
้ แต่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ก่อนหน้านั้นใช้ M1KR2550 Index (THB) 50% + M1KR2550 Index adjusted with FX
hedging cost 50% (5 ตุลาคม 2563 – 3 มกราคม 2565)
**ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิง
่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

•
•

•
•
•
•

กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศเกาหลี ผู้ลงทุนจึงควรพิ จารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีค วามเสี่ยงของการลงทุน ผู้ล งทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ดังนั้น
ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
จากการลงทุนได้
ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่ อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้
เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่ อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นการทัว
่ ไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นคําเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทําการซื้อ และ/หรือ
ขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี่ยวกับการทําธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ดา้ นการลงทุนของบริษท
ั ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด
้ วน โครงการ และข้อผูกพั นได้ทบ
ผูล
้ งทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่ มเติมรับหนังสือชีช
ี่ ริษัทจัดการและผูส
้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้ที่
โทร 0-2686-9595 ตั้งแต่ 8.30 น. ถึง 17.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิ ล จํากัด
44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน
้ 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 หน าหลี
Principal Korea Stock Fund

(PRINCIPAL KOS)

ประ ภท อ ทนรวม / ลม อ ทนรวม

ระดับ วาม สี่ย

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารทุน/ Feeder Fund
กลุ่มกองทุนรวม : Aggressive Allocation

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80% ของ
NAV

นโยบายและ ลยทธ ารล ทน
- กองทุนมีนโยบายนาเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares MSCI South Korea
ETF เพียงกองทุนเดียว ซึ่งกองทุนหลัก (Master Fund) มุ่งลงทุนให้เป็นไปตามดัชนี MSCI Korea 25/50 (ดัชนีอ้าง
อิง) ซึ่งประกอบไปด้วยหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เกาหลี ดัชนีที่อ้างอิงคือดัชนีที่ถ่วงน้าหนักด้วยมูลค่าหลัก
ทรัพย์ตามราคาตลาด(free float adjusted market capitalization-weighted) การกาหนดน้าหนักต่อผู้ออกหลัก
ทรัพย์แต่ละรายไม่เกิน 25% ของน้าหนักดัชนีอ้างอิง และน้าหนักของผู้ออกแต่ละรายที่เกิน 5% รวมทั้งหมดจะต้อง
ไม่เกิน 50% ของน้าหนักดัชนีอ้างอิง ดัชนีอ้างอิงจะรวมถึงบริษัทขนาดใหญ่และขนาดกลาง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยน
แปลงได้เมื่อเวลาผ่านไป (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)

อมล อ ทน
วัน ดทะ บียน อ ทน

วันที่ 17 มิถุนายน 2557

วัน ริ่มตน class

N/A

นโยบาย าร าย ินปันผล

ไม่จ่าย

อาย อ ทน

8 ปี 5 เดือน 19 วัน

ผ ัด าร อ ทน

ลยทธใน ารบริหาร ัด ารล ทน

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares MSCI South Korea ETF (“กองทุนหลัก”) เพื่อให้ผลตอบแทนเทียบเคียง คุณวิทยา เจนจรัสโชติ วันที่เริ่มบริหาร 17 มิถุนายน 2557
กับกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลัก มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive
คุณวิริยา โภไคศวรรย์ วันที่เริ่มบริหาร 2 พฤษภาคม 2560
Management/Index Tracking)

ดัชนีชีวัด

ผล ารดา นิน านและดัชนีชีวัดยอนหลั 5 ปีปฏิทิน (%ตอปี)

ดัชนี MSCI Korea 25/50 ในสกุลเงิน USD สัดส่วน 100% (ปรับด้วย
ต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตรา แลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงิน
บาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 85 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
เพื่อเทียบกับค่า สกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ
15)

า ตอน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนิน
งานในอนาคต

ผล ารดา นิน านยอนหลั แบบปั หมด (%ตอปี)
YTD

3 ดอน 6 ดอน

1 ปี

าร ารวมตอตานท ริต :
3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั แต ัดตั

-8.00%

N/A

-4.57%

กองทุน

-24.89%

2.35%

-13.18% -21.40% -1.78%

ดัชนีชี้วัด*

-23.62%

0.31%

-13.86% -19.36%

4.37%

N/A

N/A

N/A

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน

-20.76% -3.68%

-8.93% -20.37%

1.59%

-1.76%

3.09%

N/A

ความผันผวนกองทุน

27.10% 29.97% 27.77% 26.55% 26.14% 22.52%

N/A

20.89%

ความผันผวนดัชนีชี้วัด

26.92% 32.08% 28.93% 26.40% 26.09%

N/A

N/A

N/A

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 M1KR2550 Index (THB) 15% + M1KR2550 Index adjusted with FX hedging cost 85%
ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

www.principal.th

PRINCIPAL KOS
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

7.04
0.04

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

Beta

0.95

Tracking Error

N/A

อาย ฉลี่ย อ ตราสารหนี

N/A

Yield to Maturity

N/A

็บ ริ

าร ัด าร

1.610%

1.600%

รวม าใช าย

5.350%

2.510%

หมายเหตุ ข้อมูล 1 มิ.ย. 64 – 31 พ.ค. 65 ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ในทานองเดียวกันไว้แล้ว
เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่
รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

็บ า ผถอหนวย (% อ มล าซอ าย)

าธรรม นียม

81.60

-6.09

ส สดไม ิน

าธรรม นียมที่ รีย

0 ปี 9 เดือน

Alpha

็บ า อ ทนรวม (% ตอปี อ NAV)

าธรรม นียม

-56.80

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

UNITED STATES

96.48

THAILAND

3.00

SINGAPORE

0.52

ที่มา: iShares MSCI South Korea ETF 31 ตุลาคม 2565

าร ัดสรร ารล ทนใน ลมอตสาห รรม 5 อันดับแร

ส สดไม ิน

็บ ริ

าร าย

2.140%

1.500%

ารรับซอ น

1.070%

ยกเว้น

Information Technology

35.84

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทน า

2.140%

1.500%

Industrials

11.31

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทนออ

1.070%

ยกเว้น

Materials

10.72

Financials

10.47

Consumer Discretionary

10.19

ารโอนหนวย

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว

หลั ทรัพยแย ตาม ลมอตสาห รรม

% อ NAV

ที่มา: iShares MSCI South Korea ETF 31 ตุลาคม 2565

สัดสวนประ ภททรัพยสินที่ล ทน
าร ระ าย ารล ทน

ทรัพยสินที่ล ทน 5 อันดับแร
% อ NAV

ช่อทรัพยสิน

% อ NAV

Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar

96.48

SAMSUNG ELECTRONICS LTD

23.51

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)

2.44

SK HYNIX INC

4.95

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

1.07

SAMSUNG SDI LTD

4.55

LG CHEM LTD

3.36

HYUNDAI MOTOR

2.61

ที่มา: iShares MSCI South Korea ETF 31 ตุลาคม 2565

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

iShares MSCI South Korea ETF

ISIN code :

464286772 (CUSIP)

Bloomberg code:

EWY US

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) : เป็ นความเสีย่ งที่เกิดจากการทีร่ าคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวขึน้ ลง เนื่องจากความผันผวน
ของปั จจัยต่างๆที่เกีย่ วข้อง เช่น อัตราดอกเบีย้ ดัชนีอ้างอิง และอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้ราคาของตราสารต่างประเทศ
เพิม่ ขึน้ หรือลดลงได้ตลอดเวลา
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง : BlackRock Investments, LLC ซึ่งเป็ นผูบ้ ริหารกองทุน iShare MSCI South Korea ETF จะเป็ นผูพ้ จิ ารณา
กระจายความเสี่ย งในการลงทุ น ในตราสารทุ น ในหลายอุ ต สาหกรรม ซึ่ง จะเป็ น การลดผลกระทบจากความผัน ผวนของราคาหุ้น ในกลุ่ ม
อุตสาหกรรมใดอุสาหกรรมหนึ่งได้

2.

ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) : กองทุนจะลงทุนในตราสารทุน และ ตราสารทีเ่ กีย่ วข้องกับตราสารทุน ทีเ่ ป็ นของบริษทั ที่
จดทะเบียนในประเทศเกาหลี กองทุนจึงมีความเสีย่ งของประเทศทีล่ งทุน เช่น การเปลีย่ นแปลงของปั จจัยพืน้ ฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง
ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปั จจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ทก่ี องทุนลงทุน
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง : BlackRock Investments, LLC ซึ่งเป็ นผูบ้ ริหารกองทุน iShare MSCI South Korea ETF ได้มกี ารวิเคราะห์
ความเสีย่ งทางด้านปั จจัยพืน้ ฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ ของประเทศที่ลงทุนอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อลด
ความเสีย่ งในส่วนนี้

3.

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) : เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีไ่ ม่สามารถขายตราสารทีก่ องทุนได้ลงทุนไว้ได้ หรือขายตราสาร
ได้แต่ไม่ได้ตามราคาหรือตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ได้ หรือตราสารที่มสี ภาพคล่องน้อย ทัง้ นี้สภาพคล่องของตราสารอาจจะขึ้นอยู่กบั สภาพ
ขนาดของตลาดตราสารทุนของแต่ละประเทศทีก่ องทุนเข้าไปลงทุน
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง : BlackRock Investments, LLC ซึ่งเป็ นผูบ้ ริหารกองทุน iShare MSCI South Korea ETF จะเน้ นลงทุนใน
หลักทรัพย์ทม่ี สี ภาพคล่องอย่างเพียงพอเพื่อลดความเสีย่ งในส่วนนี้

4.

ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) : เนื่องจากเป็ นกองทุนต่างประเทศโดยกองทุนจะลงทุนเปลีย่ นสกุลเงินบาทเป็ นดอลลาร์
สหรัฐ (USD) จึงเป็ นความเสีย่ งของค่าเงินที่เกิดจากการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าเงินต่างประเทศทีล่ งทุนอ่อนค่า มูลค่า
หน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดังนัน้ ผูล้ งทุนอาจได้รบั กําไร หรือขาดทุนจากการเคลือ่ นไหวของเงินตราต่างประเทศทีล่ งทุนได้
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง : กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรือเครื่องมือป้ องกัน
ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน โดยจะใช้การวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เพื่อคาดการณ์
ทิศทางอัตราแลกเปลีย่ น เพื่อลดความเสีย่ งในส่วนนี้

5.

ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) : สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีความผันผวน (Volatile) มากกว่า
หลักทรัพย์พน้ื ฐาน ดังนัน้ หากกองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวย่อมทําให้สนิ ทรัพย์มคี วามผันผวนมากกว่าการลงทุ นใน
หลักทรัพย์พน้ื ฐาน (Underlying Security)
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง : กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มตี วั แปรเป็ นอัตราแลกเปลีย่ น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความ
เสี่ยงเท่านัน้ ทัง้ นี้ การป้ องกันความเสีย่ งดังกล่าว อาจทําให้กองทุนเสียโอกาสที่จะได้รบั ผลตอบแทนที่เพิม่ ขึ้น หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการ
เปลีย่ นแปลงไปในทางตรงข้ามกับทีก่ องทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสีย่ งจากการทีค่ ู่สญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาดังกล่าว
ดังนัน้ เพื่อลดความเสีย่ งดังกล่าวกองทุนจะทําธุรกรรมดังกล่าวกับธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ หรือธนาคารพาณิชย์

6.

ความเสี่ยงของกองทุนหลักที่ลงทุนสามารถดูได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

