ขอมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ 2564
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กองทุนเป/ด แอล เอช โกลบอล ไลฟ5สไตล( อิควิตี้
LH Global Lifestyle Equity Fund (LHGLIFEE)
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
สัดส$วนของประเภททรัพย(สินที่ลงทุน
ค$าธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม$ใช$การฝากเงิน
ผูลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย$างละเอียดถี่ถวนก$อนตัดสินใจลงทุน
หากมีขอสงสัยหรือตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดต$อบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนจะเนนลงทุนในหน+วยลงทุนของกองทุนรวมต+างประเทศ ( หรือ “กองทุนหลัก”(Master Fund) โดยเฉลี่ยในรอบ
ปCบัญชีไม+นอยกว+ารอยละ 80 ของมูลค+าทรัพยสินสุทธิ ซึ่งกองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนคือกองทุน Invesco Global
Consumer Trends Fund ชนิดหน+วยลงทุน C-Acc Share Class ประเภท Accumulation ในสกุลเงินดอลล+าร
สหรัฐฯ (USD) กองทุนหลักจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิรก และ อยู+ภายใต UCITS บริหารและจัดการโดย Invesco
Management S.A.
เงินลงทุนส+วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนทั้งในและต+างประเทศ อาจลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห+งหนี้ ตราสาร
กึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสําคัญแสดงสิทธิ และ/หรือหน+วย private equity ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึง
หลักทรัพย และ/หรือทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไวในโครงการ และ/หรือตามที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือใหความเห็นชอบ
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล+วงหนา (Derivatives) เพื่อปiองกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตรา
แลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน
กองทุนมุ+งหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management) ส+วนกองทุนหลัก (Invesco
Global Consumer Trends Fund) จะมุ+งหวังใหผลประกอบการสูงกว+าดัชนีชี้วัด (Active Management)
ผูลงทุนควรศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับกองทุนต+างประเทศที่กองทุนลงทุนไดในเนื้อหาส+วน "ขอมูลกองทุน
ต+างประเทศ" ในส+วนทายของเอกสารฉบับนี้
“ผูลงทุนควรศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับปpจจัยความเสี่ยงของกองทุนในส+วนทายของเอกสารฉบับนี้”

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
ชนิดสะสมมูลค+า (LHGLIFEE-A) : เหมาะสําหรับผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปqดโอกาสใหผูลงทุนรับรายไดจาก
ส+วนต+างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชนจากการลงทุน (Total return)
▪ ผูลงทุนที่มุ+งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในหน+วยลงทุนของกองทุนต+างประเทศ ที่ลงทุนในตราสารทุน/หุนของ
บริษัทต+าง ๆ ทั่วโลก ที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวของกับการออกแบบ การผลิตรวมถึงจําหน+ายผลิตภัณฑ สินคาและบริการที่
เกี่ยวของกับกิจกรรมสันทนาการต+าง ๆ เกี่ยวกับมีเดียอินเทอรเน็ต และอื่น ๆ ที่สามารถตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคในดานนี้ โดยผูลงทุนสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในต+างประเทศดังกล+าวได
▪ ผูลงทุนที่ สามารถรั บความผันผวนของราคาหรือมูลคค+า หน+วยลงทุนของกองทุ นหลั กหรือกองทุ นต+า งประเทศที่
กองทุนลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ํากว+ามูลค+าที่ลงทุนและทําใหขาดทุนได
▪ ผูที่สามารถลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาวโดยคาดหวังผลตตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว+าการลงทุนในตราสาร
หนี้ทั่วไป
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กองทุนรวมนี้ไม$เหมาะกับใคร
▪ ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แน+นอน หรือรักษาเงินตนใหอยู+ครบ
▪ ผูลงทุนที่ไม+สามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในต+างประเทศได อาทิ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความ
ผันผวนของมูลค+าหน+วยลงทุนของกองทุนหลัก เปtนตน

ทําอย$างไรหากยังไม$เขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
อ$านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
อย$าลงทุนหากไม+เขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
คําเตือนที่สําคัญ
▪ เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในหน+วยลงทุนของกองทุนต+างประเทศดวยสกุลเงินดอลล+ารสหรัฐ จึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน ซึ่งกองทุนทําการปiองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต+างประเทศตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน
▪ กองทุนหลักหรือกองทุนต+างประเทศอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล+วงหนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน ซึ่งอาจ
มีความเสี่ยงมากกว+ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะกับผูลงทุนที่ตองการผลตอบแทนสูงและสามารถยอมรับความเสี่ยงไดสูงกว+าผู
ลงทุนทั่วไป ผูลงทุนจึงควรลงทุนในกองทุนนี้เมื่อมีความเขาใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล+วงหนา และผูลงทุนควรพิจารณา
ความเหมาะสมของการลงทุนโดยคํานึงถึงประสบการณลงทุน วัตถุประสงค และฐานะการเงินของผูลงทุนเอง
▪ เนื่องจากกองทุนหลักลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล+วงหนาปiองกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต+างประเทศตามสกุลเงินของประเทศที่ลงทุน ทั้งนี้ ตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน
▪ กองทุนมีนโยบายลงทุนในต+างประเทศ จึงมีความเสี่ยงดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสภาวะตลาด สภาพคล+อง อัตรา
แลกเปลี่ยน กฎหมาย และ/หรือขอจํากัดของประเทศที่กองทุนเขาลงทุน ซึ่งอาจส+งผลต+อมูลค+าหน+วยลงทุน และ/หรือสภาพ
คล+อง
▪ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารหนีท้ ี่มีอันดับความน+าเชื่อถือต่ํากว+าทีส่ ามารถลงทุนได (non - investment grade)
และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม+ไดรับการจัดอันดับความน+าเชื่อถือ (Unrated) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม+ไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
(Unlisted Securities) ผูลงทุนอาจมีความเสีย่ งสูงขึ้นจากการไม+ไดรับชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ย
▪ กองทุนหลักที่กองทุนรวมไปลงทุนมีสัดส+วนการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้น ผูลงทุนจึงควรพิจารณาการ
กระจายความเสี่ยงของพอรตการลงทุนโดยรวมของตนเอง
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แผนภาพแสดงตําแหน$งความเสี่ยงของกองทุนรวม

ปeจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Internet & Direct Marketing Retail 27.40%

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา 67.40%

* คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.lhfund.co.th
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สัดส$วนของประเภททรัพย(สินที่ลงทุน
% ของ NAV
อื่นๆ, -0.94%

Equity Real Estate
Investment Trusts
(REITs), 3.00%

Food & Staples
Retailing, 2.90%

Others, 11.40%
Cash, 0.20%

Household
Durables, 4.80%

Internet & Direct
Marketing Retail,
27.40%

Specialty Retail,
5.80%
Interactive Media
& Services, 7.20%

Hotels, Restaurants
& Leisure, 18.90%

Entertainment,
18.30%

หน$วยลงทุน INVESCO Global
Consumer Trends Fund, 100.94%

หมายเหตุ:
ขอมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ 2564
ทั้งนี้คุณสามารถดูขอมูลที่เปtนปpจจุบันไดที่ www.lhfund.co.th

หมายเหตุ : Factsheet Invesco Global Consumer Trends Fund
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 หรือดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.invesco.com

▪ ชื่อทรัพย(สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
หลักทรัพย(

อันดับความน$าเชื่อถือ/
สถาบันที่จัดอันดับ

% ของ
NAV

หน$วยลงทุน INVESCO Global Consumer Trends Fund

-

บัญชีเงินฝากออมทรัพย( ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

AA+(FITCH)

3.93

-

-4.87

อื่นๆ
หมายเหตุ:

ขอมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ 2564

100.94

ทั้งนี้คุณสามารถดูขอมูลที่เปtนปpจจุบันไดที่ www.lhfund.co.th
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ค$าธรรมเนียม
* ค$าธรรมเนียมมีผลกระทบต$อผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค$าธรรมเนียมดังกล$าวก$อนการลงทุน *
ค$าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต$อป}ของ NAV)
ค$าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง
% ต$อป}ของ NAV

6.0000

สูงสุดไม$เกิน, 5.00

5.0000
4.0000
3.0000
2.0000

สูงสุดไม$เกิน, 2.50
สูงสุดไม$เกิน, 1.90

1.3375

1.0000

สูงสุดไม$เกิน, 0.10

0.0000

การจัดการ

0.0321

ผูดูแลผลประโยชน(

1.6681

สูงสุดไม$เกิน, 0.50
0.2675

0.0310

นายทะเบียน

ค$าใชจ$ายอื่นๆ

รวมค$าใชจ$าย

หมายเหตุ:
1) ค+าธรรมเนียมดังกล+าวขางตนเปtนอัตราที่รวมภาษีมูลค+าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทํานองเดียวกันนี้
2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที่จะปรับเพิ่มอัตราค+าธรรมเนียมหรือค+าใชจ+ายขางตนโดยไม+ถือว+าเปtนการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการในอัตราไม+เกินรอยละ 5 ของ
อัตราค+าธรรมเนียมหรือค+าใชจ+าย ทั้งนี้ เปtนไปตามที่ระบุไวในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
3) ค+าธรรมเนียมค+าใชจ+ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมเมื่อรวมกันทั้งหมดแลว ตองไม+เกินอัตรารอยละ 5.00 ต+อปCของมูลค+าทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
4) สามารถดูค+าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมยอนหลัง 3 ปC เพิ่มเติมไดที่รายละเอียดหนังสือชี้ชวนส+วนขอมูลกองทุนรวม
5) ค+าใชจ+ายอื่น ๆ ระหว+างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
* สามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.lhfund.co.th

ค$าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหน$วย (% ของมูลค$าซื้อขาย)
รายการ
ค+าธรรมเนียมการขาย (Front end Fee)
ค+าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back end Fee)
ค+าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน+วยลงทุน
สับเปลี่ยนเขา (Switching in Fee)

สูงสุดไม$เกิน
2.50
2.50

เก็บจริง
1.50
ยกเวน

2.50

ยกเวน
แต+ตองเสียค+าธรรมเนียม
การขาย (ถามี)

สับเปลี่ยนออก (Switching out Fee)

2.50

ยกเวน
แต+ตองเสียค+าธรรมเนียม
การรับซื้อคืน (ถามี)

ค+าธรรมเนียมการโอนหน+วยลงทุน

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

200 บาท/รายการ

หมายเหตุ:
1) ค+าธรรมเนียมดังกล+าวขางตน อาจเรียกเก็บจากผูลงทุนแต+ละกลุ+มหรือแต+ละรายไม+เท+ากัน ขึ้นอยู+กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
2) กรณีสับเปลี่ยนหน+วยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเวนไม+เรียกเก็บค+าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน+วยลงทุนสําหรับการสับเปลี่ยนหน+วยลงทุนระหว+างกองทุนรวม
ภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ แต+จะมีการเรียกเก็บค+าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน+วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกําหนด
3) ค+าธรรมเนียมดังกล+าวขางตนรวมภาษีมูลค+าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว
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ค$าธรรมเนียมของกองทุนหลัก
ค$าธรรมเนียม

อัตรา

ค$าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

Entry charge
Annual management fee
Ongoing charges 2

Up to 5.00%
1.00%
1.37%

ผลการดําเนินงาน
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
1. ดัชนีชี้วัด คือ ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณ
ผลตอบแทน
2. LHGLIFEE-A เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช$วงเวลา 5 ป} คือ -6.68%
3. ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (Standard Deviation) คือ 13.66 % ต$อป}
4. ความผันผวนของส$วนต$างผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) คือ N/A % ต$อป}
5. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Global Equity
6. ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปeกหมุด
ขอมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ( 2564
กองทุน

LHGLIFEE-A
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)
ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน
ความผันผวนของ
ดัชนีชี้วัด

YTD

% ตามช$วงเวลา
Percen
3 เดือน
6 เดือน
tile

% ต$อป}
Percen
tile

1 ป}

Percen
tile

3 ป}

Percen
tile

5 ป}

Percen
Percen
ตั้งแต$จัดตั้ง
10 ป}
tile
tile

12.39
12.60

18.64
18.51

25th
25th

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

30.82
28.84

7.42

8.65

5th

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

13.66

7.64

8.85

5th

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

13.72

หมายเหตุ : วันเพิ่มชนิดหน$วยลงทุน 16 ตุลาคม 2563
* คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปeจจุบันไดที่ www.lhfund.co.th

▪ ตารางแสดงผลการดําเนินงานของกลุ$ม
Peer
Percentile
5th Percentile
25th Percentile
50th Percentile
75th Percentile
95th Percentile

Global Equity
3 เดือน 6 เดือน

18.96 30.22
11.74 20.64
7.80 12.58
4.71 6.96
-1.34 0.97
* คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.aimc.or.th

ขอมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ( 2564

Return (%)
1 ป}
3 ป}

89.99
55.63
32.05
18.35
-1.78

21.53
11.99
8.16
4.59
1.74

5 ป}

10 ป}

Standard Deviation (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ป}
3 ป}
5 ป}

14.61 8.75 9.69
11.66 7.11 12.04
9.68
5.18 14.95
6.20 -3.83 18.18
3.14 - 11.01 27.19

12.84
14.91
17.52
21.00
27.61

22.18
25.65
27.88
30.38
40.88

13.17
14.68
17.31
21.00
30.91

11.23
12.75
13.81
16.56
29.16

10 ป}

11.35
12.46
15.60
21.56
29.22

7. ผลการดําเนินงานยอนหลังของกองทุนหลัก คุณสามารถดูขอมูลไดที่ "ขอมูลกองทุนหลัก" ในส$วนทายของเอกสารฉบับนี้ หรือดูขอมูลเพิ่มเติม
ไดที่ www.invesco.com
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ขอมูลอื่นๆ
นโยบายการจ$ายเงินปeนผล
ผูดูแลผลประโยชน(
มูลค$าโครงการ
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
การซื้อและการขายคืนหน$วยลงทุน

ไม+มีการจ+ายเงินปpนผล
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
3,000 ลานบาท
30 สิงหาคม 2560
หน+วยลงทุนชนิดสะสมมูลค+า เปqดใหบริการ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2563
ไม+กําหนด
การซื้อหน$วยลงทุน
▪ วันทําการซื้อ: ทุกวันทําการซื้อของกองทุน ระหว+างเวลา 8.30 - 14.00 น.
▪ มูลค+าขั้นต่ําของการซื้อครั้งแรก:
1,000 บาท
▪ มูลค+าขั้นต่ําของการซื้อครั้งถัดไป:
100 บาท
การขายคืนหน$วยลงทุน
▪ วันทําการขายคืน: ทุกวันทําการขายของกองทุน ระหว+างเวลา 8.30 - 14.00 น.
▪ มูลค+าขั้นต่ําของการขายคืน:
ไม+กําหนด
▪ จํานวนหน+วยลงทุนขั้นต่ําของการขายคืน: ไม+กําหนด
▪ ยอดคงเหลือขั้นต่ํา:
100 บาท
▪ จํานวนหน+วยลงทุนคงเหลือขั้นต่ํา:
ไม+กําหนด
▪ ระยะเวลาการรับเงินค+าขายคืน: ภายใน 5 วันทําการนับแต+วันถัดจากวันคํานวณ NAV

รายชื่อผูจัดการกองทุน

อัตราส$วนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)

ปeจจุบันรับเงินค$าขายคืนภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทํารายการ (T*+4)
(T* = วันทําการซื้อขายของกองทุน)
คุณสามารถตรวจสอบมูลค+าทรัพยสินรายวันไดที่: www.lhfund.co.th
ชื่อ - นามสกุล
ขอบเขตหนาที่
วันที่เริ่มบริหารกองทุน
คุณนรี พฤกษยาภัย
ผูจัดการกองทุนตราสารหนี้, 4 ตุลาคม 2561
กองทุนต+างประเทศ
คุณพีรวิชญ ลิ้มเดชาพันธ
ผูจัดการกองทุนตราสารหนี้, 1 กันยายน 2563
กองทุนต+างประเทศ
คุณสร สุรสิทธิ์
ผูจัดการกองทุนตราสารหนี้, 4 มกราคม 2564
กองทุนต+างประเทศ
N/A
กรณีกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตั้งไม+ถึง 1 ปC จะแสดงค+าที่เกิดขึ้นจริงในช+วงเวลาตั้งแต+
วันที่จดทะเบียนถึงวันที่รายงาน

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน+วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต+งตั้งขึ้น (ถามี)

ติดต$อสอบถาม
รับหนังสือชี้ชวน
รองเรียน

บริษัทหลักทรัพย(จัดการกองทุน แลนด( แอนด( เฮาส( จํากัด
ที่อยู+: เลขที่ 11 อาคารคิวเฮาส สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต
แขวงทุ+งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท : 0-2286-3484
website : www.lhfund.co.th
email : Marketing@lhfund.co.th
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ธุรกรรมที่อาจก$อใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชน(

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก+อใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
ไดที่ www.lhfund.co.th

คําอธิบายเพิ่มเติม
ปeจจัยความเสี่ยงของกองทุน

▪ ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร หากผลการ
ดําเนินงานหรือฐานะการเงินของผูออกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการทํากําไรของผูออกตราสารเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจกระทบต+อราคาซื้อขาย
ของตราสาร
▪ ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) : คือความเสี่ยงจากการที่บริษัทผูออกตราสารไม+สามารถชําระ
คืนเงินตน และ/หรือดอกเบี้ยไดตามที่กําหนด หรือไม+ครบตามจํานวนที่ไดสัญญาไว โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานที่ผ+านมาและฐานะการเงินของ
ผูออกตราสาร credit rating ของหุนกูระยะยาวมีความหมายโดยย+อ ดังต+อไปนี้
ระดับ
การลงทุน

ระดับที่
น+าลงทุน

ระดับที่
ต่ํากว+า
น+าลงทุน

TRIS

Fitch

Moody’s

S&P

คําอธิบาย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงต่ําที่สุดที่จะไม+สามารถ
ชําระหนี้ไดตามกําหนด

AA

AA(tha)

Aa

AA

อันดับเครดิตรองลงมาและถือว+ามีความเสี่ยงต่ํามากที่จะไม+
สามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด

A

A(tha)

A

A

ความเสี่ยงต่ําที่จะไม+สามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ต่ํากว+า
BBB

ต่ํากว+า
BBB(tha)

ต่ํากว+า
Baa

ต่ํากว+า
BBB

ความเสี่ยงปานกลางที่จะไม+สามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด
ความเสี่ยงสูงที่จะไม+สามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด

▪ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคา หรือผลตอบแทน
โดยรวมของตราสาร ซึ่งขึ้นอยู+กับปpจจัยต+าง ๆ เช+น แนวโนมของอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของค+าเงิน ปpจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการ
ของบริษัทผูออกตราสาร ปริมาณการซื้อขายหุนหรือตราสารหนี้ เปtนตน ซึ่งส+งผลใหราคาตราสารที่กองทุนไดลงทุนไวอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได
ตลอดเวลา
▪ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล$องของตราสาร (Liquidity Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการไม+สามารถขายตราสารไดในช+วงเวลาที่ตองการ
หรืออาจไม+ไดราคาตามที่คาดหวังเอาไว
▪ ความเสี่ยงจากการลงทุนในต$างประเทศ (Country and Political Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต+างประเทศ กองทุนจึงมี
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน เช+น การเปลี่ยนแปลงของปpจจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค+าเงิน และนโยบายต+างประเทศ โดยปpจจัย
เหล+านี้อาจมีผลกระทบต+อราคาหน+วยลงทุน หรือหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน
▪ ความเสี่ยงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในตราสารต+างประเทศ จึงมี
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายต+างประเทศที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต+างประเทศ และการนําเงินลงทุนกลับเขามาในประเทศได ซึ่ง
อาจส+งผลใหกองทุนไม+สามารถชําระเงินใหผูถือหน+วยลงทุนไดตามจํานวนหรือเวลาที่กําหนด
▪ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไดรับชําระเงินค$าขายคืนหน$วยลงทุนจากกองทุนรวมต$างประเทศล$าชา : คือความเสี่ยงที่เกิดจากวันหยุดทําการของ
ประเทศที่กองทุนลงทุนหรือประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุนอาจหยุดไม+ตรงกับวันหยุดทําการของประเทศไทย ทําใหกองทุนอาจไดรับชําระเงินค+า
ขายคืนหน+วยลงทุนจากกองทุนรวมต+างประเทศที่กองทุนลงทุนล+าชา และส+งผลกระทบต+อการชําระเงินค+าขายคืนหน+วยลงทุนใหกับผูถือหน+วยลงทุน
ในประเทศ
▪ ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต+างประเทศ ซึ่งตองลงทุนเปtนสกุลเงินต+างประเทศ
ทําใหกองทุนมีความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับสกุลเงินบาท ซึ่งมีผลทําใหตอบแทนที่ไดรับมีความผันผวนตาม
▪ ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายล$วงหนา (Derivative) เพื่อปƒองกันความเสี่ยง : การทําสัญญาซื้อขายล+วงหนา (Derivative) เพื่อปiองกัน
ความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนอาจทําใหกองทุนเสียโอกาสในการไดรับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางตรงกันขามกับที่กองทุนคาดการณไว อย+างไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คู+สัญญาไม+ปฏิบัติตามสัญญาดังกล+าว
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อัตราส$วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
ขอมูลอัตราส+วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) แสดงถึงปริมาณการซื้อขายทรัพยสินของกองทุน และ
สะทอนกลยุทธการลงทุนของผูจัดการกองทุนไดดียิ่งขึ้น โดยคํานวณจากมูลค+าที่ต่ํากว+าระหว+างผลรวมของมูลค+าการซื้อทรัพยสินกับผลรวมของมูลค+า
การขายทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ+านมายอนหลัง 1 ปC หารดวยมูลค+าทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา
เดียวกัน
PTR (%)

=

Min (ซื้อหุน , ขายหุน)
Avg. NAV

ขอมูลกองทุนหลัก
▪ ชื่อกองทุน : Invesco Global Consumer Trends Fund ชนิดหน+วยลงทุน “C Share Class” ประเภท Accumulation ในสกุลเงินดอลล+าร
สหรัฐฯ (USD) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิรก ภายใตกฎหมายของประเทศลักเซมเบิรก และอยู+ภายใต UCITS บริหารและจัดการโดย
Invesco Management S.A.
▪ นโยบายการลงทุน : กองทุน Invesco Global Consumer Trends Fund เปtนกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนที่จะแสวงหาการเติบโตของเงินทุน
ในระยะยาวผ+านการลงทุนอย+างนอย 70% ของมูลค+าทรัพยสุทธิของกองทุนในตราสารทุน/หุนของบริษัทต+าง ๆ ทั่วโลก ที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวของกับ
การออกแบบ การผลิต รวมไปถึงการจัดจําหน+ายผลิตภัณฑ ทั้งสินคาและบริการ ของสินคาในกลุ+มกิจกรรมสันทนาการต+าง ๆ ทั้งนี้อาจรวมถึงกลุ+ม
บริษัทรถยนต กลุ+มสินคาคงทน บริษัทเกี่ยวกับการสื่อสาร อินเทอรเน็ต และบริษัทอื่น ๆ ที่สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคในดานนี้ได
นอกจากนี้ กองทุนจะลงทุนในเงินสด และตราสารเทียบเท+าเงินสด ตราสารตลาดเงิน หรือลงทุนในตราสารหนี้ (รวมถึงหุนกูแปลงสภาพ) หรือตราสาร
ทุน/หุนของบริษัทอื่น ๆ นอกเหนือจากกลุ+มบริษัทขางตน ในสัดส+วนไม+เกินรอยละ 30 ของมูลค+าทรัพยสินสุทธิของกองทุน
และส+วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย และ/หรือตราสารของบริษัทไม+ไดรับการจัดอันดับความน+าเชื่อถือ (Unrated) (ตราสารหนี้ที่
ยังไม+ไดรับการจัดอันดับความน+าเชื่อถือจากหน+วยงานระหว+างประเทศ เช+น Moody’s, Standard & Poor’s และ Fitch) และ/หรือหลักทรัพย
และ/หรือตราสารที่มีอันดับความน+าเชื่อถือที่ต่ํากว+า BBB- จาก Standard & Poor's และ Ficth หรืออันดับต่ํากว+า Baa3 จาก Moody's หรือ
เทียบเท+าจากสถาบันจัดอันดับที่เปtนที่รูจักในระดับสากล) ในสัดส+วนไม+เกินรอยละ 10 ของมูลค+าทรัพยสินสุทธิของกองทุน
อนึ่ง กองทุน Invesco Global Consumer Trends Fund อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล+วงหนา (Derivative) เพื่อปiองกันความเสี่ยงและเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management : EPM) รวมถึงกองทุนอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายล+วงหนาโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อปiองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน
▪ บริษัทจัดการ : Invesco Management S.A. ซึ่งอยู+ภายใตเกณฑ UCITS
▪ ผูจัดการการลงทุน : Invesco Advisers, Inc.
▪ ตัวแทนขายหน$วยลงทุน : Invesco Hong Kong Limited
▪ ผูดูแลผลประโยชน(/ผูเก็บรักษาทรัพย(สิน : The Bank of New York Mellon (International) Limited,
▪ สกุลเงิน : ดอลล+ารสหรัฐ (US Dollar)
▪ วันที่จัดตั้งกองทุน :3 ตุลาคม 2537
▪ วันที่จัดตั้งหน$วยลงทุน C-Acc Share class : 9 สิงหาคม 2542
▪ วันทําการซื้อขายหน$วยลงทุน : ทุกวันทําการ (Daily trade)
▪ ขนาดกองทุน : 484,575,609 ลานเหรียญดอลล+ารสหรัฐ (ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2560)
▪ อายุกองทุน : ไม+กําหนด
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▪ นโยบายการจ$ายเงินปeนผล : ไม+มี (แต+จะนําเงินปpนผล รายได/รายรับอื่นใดที่เกิดจากการลงทุนของกองทุนไปลงทุนต+อ (reinvestment))
▪ ค$าธรรมเนียม :
Entry charge Up to 5.00%
Annual management fee 1.00%
Ongoing charges 1.37%
▪ ดัชนีอางอิง : MSCI World Consumer Discretionary Index-ND
▪ ISIN Codes : LU0100598878
▪ Bloomberg Ticker codes : INVPGLC LX
▪ แหล+งขอมูลกองทุนหลัก : www.invesco.com

การลงทุนในหน+วยลงทุนไม+ใช+การฝากเงิน รวมทั้งไม+ไดอยู+ภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู
ลงทุนอาจไม+ไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยู+ภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.
การพิจารณาร+างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน+วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปtนการแสดงว+าสํานักงาน ก.ล.ต. ไดรับรองถึงความถูกตองของ
ขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน+วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได
สอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนส+วนสรุปขอมูลสําคัญ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ 2564 แลวดวยความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการ
ดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว+าขอมูลดังกล+าวถูกตองไม+เปtนเท็จ และไม+ทําใหผูอื่นสําคัญผิด
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Summary of fund objective

Fund Strategy

The Fund aims to achieve long-term capital
growth from a global portfolio of
investments in companies predominantly
engaged in the design, production or
distribution of products and services
related to the discretionary consumer
needs of individuals. For the full objectives
and investment policy please consult the
current prospectus.

The Fund is an actively managed global portfolio focused on consumer trends driven by
changes in standards of living, demographics and connectivity. The investment team believes
consumer habits are rapidly changing with the introduction of new technology. Technology is
changing where and how we shop, how we consume media, how we travel, and as a result:
how we spend our discretionary income. These changes are global, not regional, and are
driving large shifts in market share between companies, creating winners and losers and an
excellent environment for bottom-up fundamental research – the keystone of our investment
process. The investment team employs a three pillar approach to the investment process: 1)
research-driven security selection applied through fundamental analysis, valuation and
timeliness; 2) portfolio construction determined by consistent diversification practices and
strict sell disciplines; 3) risk management and analysis of external thematic factors integrated
at every stage of the investment process.

Key facts

Indexed performance*
Fund

Benchmark

320
Ido Cohen
Houston
Managed fund since
May 2011

Juan Hartsfield
Houston
Managed fund since
January 2009

Share class launch
09 August 1999
Original fund launch
03 October 1994
Legal status
Luxembourg SICAV with UCITS status
Share class currency
USD
Share class type
Accumulation
Fund size
USD 4.99 bn
Reference Benchmark
MSCI World Consumer Discretionary IndexND
Bloomberg code
INVPGLC LX
ISIN code
LU0100598878
Settlement date
Trade Date + 3 Days
Morningstar RatingTM
AAAAA

280
240
200
160
120
80
40
01/16

01/17

01/18

01/19

01/20

01/21

The performance period shown here starts on the last day of the first indicated month and ends on the
last day of the last indicated month.

Cumulative performance*
in %

YTD

1 month

1 year

3 years

5 years

Fund

4.44

4.44

67.97

74.21

212.40

Benchmark

-0.57

-0.57

36.68

50.48

121.44

Calendar year performance*
in %

2016

2017

2018

2019

2020

Fund

9.63

34.95

-10.67

26.15

61.63

Benchmark

3.14

23.69

-5.51

26.57

36.62

Standardised rolling 12 month performance*
31.01.16
31.01.17

31.01.17
31.01.18

31.01.18
31.01.19

31.01.19
31.01.20

31.01.20
31.01.21

Fund

27.25

40.92

-7.66

12.32

67.97

Benchmark

13.98

29.11

-4.47

15.25

36.68

in %

Past performance is not a guide to future returns. The performance shown does not take account of
the commissions and costs incurred on the issue and redemption of units.

*Source: © 2021 Morningstar. Indexed performance: Performance of an investment of 100 in share class currency. Gross income re-invested to 31 January 2021
unless otherwise stated. The figures do not reflect the entry charge payable by individual investors. All performance data on this factsheet is in the currency of the
share class. Reference Benchmark Source: RIMES.
Confidential: This document is intended to be used only by the eligible persons to whom Invesco has directly provided. Not for further distribution.
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Holdings and active weights*
Top 10 holdings

(total holdings: 73)
%

Top 10 overweight

+

Top 10 underweight

-

Amazon

9.7

Penn National Gaming

7.1

Amazon

Penn National Gaming

7.1

Caesars Entertainment

4.3

Tesla

9.5

Caesars Entertainment

4.3

Alibaba ADR

4.2

Home Depot

4.7

Alibaba ADR

4.2

Farfetch 'A'

3.7

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton

2.7

Farfetch 'A'

3.7

EPR Properties

3.0

NIKE 'B'

2.7

EPR Properties

3.0

JD.com ADR

3.0

McDonalds

2.5

JD.com ADR

3.0

Sea ADR

2.8

Toyota Motor

2.4

Sea ADR

2.8

Nintendo

2.3

Starbucks

1.8

Sony

2.7

Activision Blizzard

2.1

Target

1.5

Nintendo

2.3

Wyndham Destinations

2.0

TJX

1.2

Geographical weightings of the fund in %*
United States
 China
 Japan
 United Kingdom
 Taiwan
 Germany
 Russia
 France
 Others
 Cash

Geographical weightings*



Sector weightings of the fund in %*
Internet & Direct
Marketing Retail
 Hotels, Restaurants &
Leisure
 Entertainment
 Interactive Media &
Services
 Specialty Retail
 Household Durables
 Equity Real Estate
Investment Trusts (REITs)
 Food & Staples Retailing
 Others
 Cash


NAV and fees
Current NAV
USD 111.65
12 month price high
USD 114.14 (25/01/2021)
12 month price low
USD 44.10 (19/03/2020)
Minimum investment 1
USD 1,000,000
Entry charge
Up to 5.00%
Annual management fee
1.0%
Ongoing charges 2
1.37%

in %

United States

12.3

Sector weightings*

Fund

Bench
mark

67.4

67.1

China

9.8

0.0

Japan

7.2

11.5

United Kingdom

3.7

2.4

Taiwan

2.8

0.0

Germany

2.4

4.8

Russia

1.5

0.0

France

1.0

5.8

Others

3.9

8.5

Cash

0.2

0.0

Fund

Bench
mark

Internet & Direct
Marketing Retail

27.4

28.8

Hotels, Restaurants &
Leisure

18.9

12.1

Entertainment

in %

18.3

0.0

Interactive Media &
Services

7.2

0.0

Specialty Retail

5.8

13.8

Household Durables

4.8

5.7

Equity Real Estate
Investment Trusts (REITs)

3.0

0.0

Food & Staples Retailing
Others
Cash

2.9

0.0

11.4

39.5

0.2

0.0

Financial characteristics*
Average weighted market capitalisation
Median market capitalisation

USD 248.15 bn
USD 14.60 bn

3 year characteristics**
Alpha

3.24

Beta

1.18

Correlation

0.96

Information ratio

0.59

Sharpe ratio

0.69

Tracking error in %
Volatility in

8.47
26.99

Source: *Invesco. Portfolio weightings and allocations are subject to change. The weightings for each breakdown are rounded to the nearest tenth or
hundredth of a percent; therefore, the aggregate weights for each breakdown may not equal 100%. The top 10 overweight and underweight positions
represent the largest weighting differences between the fund and the benchmark. **Morningstar.
Confidential: This document is intended to be used only by the eligible persons to whom Invesco has directly provided. Not for further distribution.
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Risk Warnings
The value of investments and any income will fluctuate (this may partly be the result of exchange rate fluctuations) and investors may not
get back the full amount invested. As this fund is invested in a particular sector, you should be prepared to accept greater fluctuations in
the value of the fund than for a fund with a broader investment mandate.

Important Information
1
The minimum investment amounts are: USD 1,000,000 / EUR 800,000 / GBP 600,000 / CHF 1,000,000 / SEK 7,000,000.
Please contact us or refer to the most up to date Prospectus for details of minimum investment amounts in other currencies.
2
The ongoing charges figure is based on annualised expenses for the period ending August 2020. This figure may vary from year
to year. It excludes portfolio transaction costs except in the case of an entry or exit charge paid by the Fund when buying or
selling shares/units in another fund.

Page1 Profile = [Page1Profile]
Page2 Profile = [Page2Profile]

Page3 Profile = [Page3Profile]
ISIN = [ISIN]

Fund Reg Loc = [Locale]
DeskNet Job ID = Not in Data to Tag
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202002(AP176)

The performance data shown relates to a past period. Past performance is not a guide to future returns. Where individuals or the business
have expressed opinions, they are based on current market conditions, they may differ from those of other investment professionals and
are subject to change without notice and are not to be construed as investment advice. This marketing document is not an invitation to
subscribe for shares in the fund and is by way of information only, it should not be considered financial advice. This does not constitute an
offer or solicitation by anyone in any jurisdiction in which such an offer is not authorised or to any person to whom it is unlawful to make
such an offer or solicitation. Persons interested in acquiring the fund should inform themselves as to (i) the legal requirements in the
countries of their nationality, residence, ordinary residence or domicile; (ii) any foreign exchange controls and (iii) any relevant tax
consequences. As with all investments, there are associated risks. This document is by way of information only. Asset management
services are provided by Invesco in accordance with appropriate local legislation and regulations. The fund is available only in jurisdictions
where its promotion and sale is permitted. Not all share classes of this fund may be available for public sale in all jurisdictions and not all
share classes are the same nor do they necessarily suit every investor. Fee structure and minimum investment levels may vary dependent
on share class chosen. Please check the most recent version of the fund prospectus in relation to the criteria for the individual share
classes and contact your local Invesco office for full details of the fund registration status in your jurisdiction. Any scheme provided by the
Cyprus regulatory system, for the protection of retail clients, does not apply to offshore investments. Compensation under any such
scheme will not be available. The Invesco Global Consumer Trends Fund is subject to the provisions of the European Directive
2009/65/EC. Forecasts are not reliable indicators of future performance. For more information on our funds, please refer to the most up
to date relevant fund and share class-specific Key Investor Information Documents, the latest Annual or Interim Reports and the latest
Prospectus, and constituent documents. This information is available in English using the contact details of the issuer and is without
charge. Further information on our products is available using the contact details shown.
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Important Information
All data is as of the date of this document and sourced from Invesco unless otherwise stated. Portfolio weightings and allocations are
subject to change.
This document is intended to be used only by the eligible persons to whom Invesco has directly provided. It is for discussion and illustrative
purposes only. It should not be distributed to or relied upon by members of the public or retail investors. Circulation, disclosure, or
dissemination of all or any part of this document to any unauthorized person is prohibited.
The fund(s) or the investment strategy(ies) mentioned in this document is available only in jurisdictions where its promotion and sales are
permitted under applicable law and regulations. It does not constitute an offer to public, whether by sale or subscription. Persons into
whose possession this document may come are required to inform themselves about and to comply with any relevant restrictions. This
does not constitute an offer or solicitation to buy or sell any securities, investment advisory services or to adopt any investment strategy
by anyone in any jurisdiction in which such an offer or solicitation is not authorised or lawful.
Where Invesco has expressed views and opinions, these are based on current market conditions and subject to change without notice. The
value of investments and any income will fluctuate (this may partly be the result of exchange-rate fluctuations, adverse issuer, political,
regulatory, market and/or economic developments) and can be more volatile than, and can perform differently from the market as a
whole. Investors may not get back the full amount invested. Past performance is not a guide to future returns.
Holdings are subject to change without notice. There is no guarantee that the securities/industries/regions mentioned above are currently
held or will be held by Invesco funds in the future. It does not represent a recommendation to buy/hold/ sell the securities/
industries/regions. It must not be seen as investment advice.
As with all investments, there are associated inherit risks and may not be suitable for an investor's goals, objectives and risk tolerance.
Please read offering documents carefully before investing. Invesco does not provide legal or tax advice and we encourage you to consult
your own lawyer, accountant or other advisor before making an investment.
Invesco does not assume any duty to update any forward-looking statements in this document which are based on certain assumptions of
future events and information available on the date hereof. There can be no assurance that forward-looking statements will be materialized
or the intended objectives or targets being achieved. Whilst great care has been taken to ensure that the information contained herein is
accurate and the data or information supplied by outside sources are reliable, Invesco does not accept any responsibility for any errors,
mistakes or omissions or for any action in reliance thereon.
All trademarks and service marks included herein belong to Invesco or an affiliate, except third-party trademarks and service marks, which
belong to their respective owners.
©2021 Morningstar, Inc. All rights reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content
providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is provided for reference purposes only. Neither Morningstar nor its content
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offered or sold in the PRC to or for the benefit of, legal or natural persons of the PRC unless such parties have received all prior PRC’s
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