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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จํากัด

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดีย อิควิตี้
TISCO India Equity Fund
TISCOIN

A

ประเภทกองทุนรวม/กลุ่มกองทุนรวม
 กองทุนรวมตราสารทุน
 กองทุนรวมฟีดเดอร์
 กลุ่ม India Equity

ระดับความเสี่ยง
ต่ํา

สูง
เสี่ยงสูง

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า
80% ของ NAV

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

 ลงทุ นในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น iShares MSCI India ETF ซึ่ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ในการลงทุ น เพื่ อ สร้ า ง
ผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี MSCI India Total Return บริหารและจัดการโดย
BlackRock Fund Advisors
 มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักใช้กลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวัง
ให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด

ข้อมูลกองทุนรวม
วันจดทะเบียนกองทุน
วันเริ่มต้น class
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
อายุกองทุน

16 ก.พ. 59
ไม่จ่าย
ไม่กําหนด

ผู้จัดการกองทุนรวม
นายสากล รัตนวรี (ตั้งแต่ 26 ธ.ค. 59)
นายธีระศักดิ์ บุญญาเสถียร (ตั้งแต่ 2 ก.ค. 61)

ผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)

ดัชนีชี้วัด
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหลักปรับด้วยอัตรา
แลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท
สัดส่วน 100%

ผลการดําเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (% ต่อปี)
กองทุน
ดัชนีชี้วัด
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน
ความผันผวนกองทุน
ความผันผวนดัชนีชี้วัด
กองทุน
ดัชนีชี้วัด
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน
ความผันผวนกองทุน
ความผันผวนดัชนีชี้วัด

YTD
1.78
2.84
-6.56
22.85
18.72
3 ปี
16.90
19.51
12.78
29.65
24.41

3 เดือน
10.14
10.77
5.58
21.48
17.68
5 ปี
6.66
8.80
5.27
25.61
21.32

6 เดือน
9.23
10.03
0.80
23.02
18.84
10 ปี
n.a.
n.a.
8.93
n.a.
n.a.

1 ปี
4.10
6.62
-6.68
20.31
16.80
ตั้งแต่จัดตั้ง
8.89
11.57
n.a.
23.78
19.86

คําเตือน

 การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
 ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่ง
ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC
หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม
“ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ได้ที่หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม”
ประกาศความเป็นส่วนตัว
(Privacy Notice)

www.tiscoasset.com

TISCOIN
การซื้อหน่วยลงทุน

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทําการซื้อ : ทุกวันทําการ
เวลาทําการ : 8.30 น. - 15.00 น.
การซื้อครั้งแรกขั้นต่ํา : 1,000 บาท
การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ํา : 1,000 บาท

วันทําการขายคืน : ทุกวันทําการ
เวลาทําการ : 8.30 น. - 15.00 น.
การขายคืนขั้นต่ํา : ไม่กําหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ํา : 100 หน่วย
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : T+4 (ธ.ทิสโก้)

ข้อมูลเชิงสถิติ

T+5 (ธ.อื่น)
หมายเหตุ : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ําของการซื้อครั้งถัดไป ซึ่งจะคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศการเปลี่ยนแปลงและแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)
ค่าธรรมเนียม
การจัดการ
รวมค่าใช้จ่าย

สูงสุดไม่เกิน
2.6750
4.8150

เก็บจริง
0.1605
1.2060

หมายเหตุ : บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
ค่าธรรมเนียม
การขาย
การรับซื้อคืน
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
การโอนหน่วย

สูงสุดไม่เกิน
2.00
2.00
ไม่มี
ไม่มี
30 บาทต่อ 10,000 หน่วย

เก็บจริง
1.00
ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ
ไม่มี
ไม่มี
ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ

หมายเหตุ : บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ประเภททรัพย์สิน
เงินฝากธนาคาร
หน่วยลงทุน
หนี้สินอื่น

% NAV
2.29
98.00
-0.29

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน
ISHARES MSCI INDIA ETF

% NAV
98.00

Maximum Drawdown
Recovering Period
FX Hedging
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
Sharpe Ratio
Alpha
Beta
Yield to Maturity

-44.48%
10 เดือน
0.00%
0.35 เท่า
0.55
-2.61%
0.99
-

TISCOIN
การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20%
ชื่อกองทุน : iShares MSCI India ETF

ISIN code : US46429B5984
Bloomberg code : INDA:US

คําอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึง
จุดต่ําสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคํานวณจากมูลค่าที่ต่ํากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับผลรวม
ของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อ
ขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทาให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขาย
หลักทรัพย์ดังกล่าว
Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบ
แทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับ
เพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วน
เพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน
Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจาก
ประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ต
การลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ํา หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับ
ดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกาหนดอายุ ซึ่งคํานวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนํามาคิดลด
เป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คํานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก
Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนาไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกําหนดอายุและมี
ลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จํากัด
โทรศัพท์ 02 633 7777 โทรสาร 02 633 7300
48/16-17 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

