
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพลิ (แฟม) โกลบอล คอมมอดตีิ! 
CIMB-PRINCIPAL (FAM) Global Commodities Fund 

 (CIMB-PRINCIPAL (FAM) GCF) 

รายงานสถานะการลงทุน   
รอบระยะเวลาบญัชี  6  เดือน 

ตั!งแต่วนัที" 1 มกราคม 2561 – 30 มิถุนายน 2561 



 

 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ซีไอเอ็มบี-พรนิซิเพิล จํากดั  �� อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  ชั�น �� ถนนหลงัสวน แขวงลมุพิน ีเขตปทมุวัน กรงุเทพ ����� 

โทรศัพท ์! "#$# %&!!  โทรสาร ! "#&'  ()#'  www.cimb-principal.com. 

CIMB-Principal Asset Management Company Limited  44 CIMB THAI Building  16th Floor Langsuan Road Lumpini Pathumwan  Bangkok 10330 

Telephone 0 2686 9500  Facsimile 0 2657 3167  www.cimb-principal.com 

 

เรยีน  ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 

 

 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการลงทุน ซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ จาํกดั  (บลจ.ซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ)    ขอนําสง่รายงานสาํหรบัระยะเวลา ตั !งแต่
วนัที" 1 มกราคม 2561 ถงึ วนัที" 30 มถุินายน 2561 ของกองทุนเปิดซไีอเอม็บี-พรนิซเิพลิ (แฟม) โกลบอล คอมมอดติี! (“กองทุน”) ลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุน Merrill Lynch MLCX Commodity Enhanced Beta Fund (กองทุนหลกั) ที"มนีโยบายหลกัในการลงทุนในตราสารหนี!
หรอืตราสารทุนที"มกีารดําเนินการดว้ยวธิกีารใดๆเพื"อสรา้งผลการดาํเนินงานของกองทุนใหมม่มีลูคา่ใกลเ้คยีงกบัผลตอบแทนจากการลงทุนใน
ดชันีสนิคา้โภคภณัฑ์ Merrill Lynch Commodity Index eXtra  03 (MLCX03 Index) 

             ในรอบบญัชทีี"ผา่นมา ผลการดาํเนินงานของกองทุนปรบัตวัเพิ"มขึ!น 0.92% โดยในช่วงครึ"งแรกของปี 2561 ราคาสนิคา้โภคภณัฑ์
คอ่นขา้งผนัผวนดว้ยตวัแปรที"ต่างกนั ปจัจยัแรกคอืคา่เงนิ USD ที"มกีารเปลี"ยนแนวโน้มกลบัมาแขง็ค่าชดัเจนในเดอืนเมษายน ซึ"งกดดนัราคา
สนิคา้โภคภณัฑห์ลายชนิด โดยเฉพาะทองคาํ และอกีปจัจยัคอืความกงัวลดา้นนโยบายกดีกนัทางการคา้ของนาย Trump จะสง่ผลใหก้ารคา้และ
เศรษฐกจิโลกกลบัมาชะลอตวั กดดนัราคาสนิคา้โภคภณัฑโ์ดยเฉพาะกลุ่มโลหะ เช่น ทองแดง แต่ปจัจยัขา้งตน้กบัมผีลเพยีงเลก็น้อยต่อราคานํา
มนัดบิ ซึ"งราคาปรบัขึ!นสวนทางโดยเป็นการไต่ระดบัขึ!นอยา่งต่อเนื"องหลงัจากที"สตอ็กนํ!ามนัดบิทั "วโลกปรบัตวัลงชดัเจนในปีนี! ซึ"งเป็นผลจาก
การลดกําลงัผลติของกลุ่มผูผ้ลตินํ!ามนั OPEC และผูผ้ลติรายใหญ่อยา่งรสัเซยี ที"สาํคญัเศรษฐกจิโลกที"ฟื!นตวัอย่างต่อเนื"องสะทอ้นถงึอุปสงค์
นํ!ามนัที"คาดวา่จะยงัคงขยายตวัต่อเนื"องเช่นกนั และอกีปจัจยัสาํคญัที"ผลกัดนัราคานํ!ามนัขึ!นอยา่งต่อเนื"องคอืการถอดตวัของนาย Trump จาก 
Iran Nuclear Deal ช่วงตน้ปี และประกาศที"จะ Sanction การนําเขา้นํ!ามนัจาก Iran อกีครั !งในวนัที" 4 พฤศจกิายน นี! นอกจากนั !นอุปทานนํ!ามนั
ยงัถูกกดดนัจากกําลงัผลติที"หายไปจากเหตุการณ์โจมตใีน Lybia และท่าสง่ออกนํ!ามนัดบิของ Saudi Arabia ในแถบ Red Sea แต่ราคา
นํ!ามนัดบิกป็รบัตวัลงหนกัในช่วงทา้ยหลงัจากที" Saudi Arabia และ Russia เริ"มสง่สญัญาณวา่จะกลบัมาเพิ"มกําลงัการผลติอกีครั !ง 

              สาํหรบัมมุมองในอนาคตการคาดวา่ราคาสนิคา้โภคภณัฑใ์นช่วงครึ"งหลงัของปี 2561 จะยงัคงผนัผวน เนื"องจากปจัจบุนัตวัเลขทาง
เศรษฐกจิยงัไมส่ะทอ้นถงึผลกระทบจากนโยบายกดีกนัทางการคา้ระหวา่งสหรฐัและจนี ซึ"งยงัไมแ่น่นอนวา่จะกระทบต่ออุปสงคข์องสนิคา้โภค
ภณัฑม์ากน้อยเพยีงใด ในขณะที"ราคานํ!ามนัยงัคงตอ้งจบัตามองผลกระทบจากการ sanction Iran ของสหรฐัในเดอืนพฤศจกิายน และท่าทขีอง
กลุ่มผูผ้ลตินํ!ามนั OPEC และผูผ้ลติรายใหญ่นอกกลุ่ม OPEC อยา่งรสัเซยีและสหรฐั ที"สาํคญัคา่เงนิ USD หากแขง็ค่าขึ!นอยา่งต่อเนื"องจะส่งผล
กระทบทางออ้มแก่อุปสงคแ์ละกดดนัราคาสนิคา้โภคภณัฑท์างออ้ม  
 

 
 

 สดุทา้ยนี! บลจ.ซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ ขอขอบคณุท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกท่าน ที"ไดม้อบความไวว้างใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. 
ซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ 

 

ขอแสดงความนบัถอื 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ จาํกดั 

 





 

 

 

 

 

                        

  

Fund Name: CIMBP(F)GCF

Balance Date: ศ. 29 ม.ิย. 2018

Inception: ศ. 2 ก.พ. 2007

ผลการดาํเนนิงาน ณ วนัที  29 มถินุายน 2561

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิ (บาท) 31,384,105.58

มลูคา่หนว่ยลงทนุ (บาท) 6.6789

ผลตอบแทนยอ้นหลงั
ผลตอบแทนของ

กองทนุ
เกณฑม์าตรฐาน*

คา่เบี ยงเบน
มาตรฐาน

Information Ratio

3 เดอืน 1.79% n/a 4.92% n/a

6 เดอืน 0.92% n/a 6.33% n/a

1 ปี1 13.25% n/a 9.09% n/a

3 ปี1 -1.26% n/a 12.41% n/a

5 ปี1 -4.72% n/a 11.76% n/a

10 ปี1 -8.35% n/a 18.91% n/a

YTD 0.92% n/a 6.33% n/a

ตั  งแตจั่ดตั  งกองทนุ2 -2.54% n/a 65.08% n/a

1
 % ตอ่ปี (Annualized Return)

2
 % ตอ่ปี (Annualized Return) หากกองทนุจัดตั  งมาแลว้ 1 ปีขึ นไป

*เกณฑม์าตรฐานที!ใชปั้จจบุัน  MLCX03TR Index (THB) 100.00% (source: Bloomberg)  



29 Jun 18

*Performance calculated from 18 Sept 2009 when the share class was launched.

Based on unaudited month-end valuations. Source: Bank of America Merrill Lynch
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Fund performance is based on official daily valuations. 

Source: Bank of America Merrill Lynch

1 The performance figures contained herein are net of fees. The returns shown are based on share class USD B (Acc) and therefore such historical information does not represent actual returns that an investor in share classes other than USD B (Acc) may receive but is for 

information purposes to illustrate the performance of the Merrill Lynch MLCX Commodity Enhanced Beta Fund (the “Fund”) and should be interpreted accordingly. Past performance of this fund or or of other funds managed by Merrill Lynch is not an indication of future 

performance or actual realised returns on an investment in the Fund (which may be affected by a number of factors including, but not limited to, applicable fees and the timing of subscriptions and redemptions in the Fund).  

2 Please note that in accordance with the updated prospectus dated October 2010 and with effective NAV date October 6th, MLCX Commodity Enhanced Beta Fund (formely known as Merrill Lynch Commodity Index Extra Fund) changed fund base currency from EUR to 

USD and rebased all share class NAV's to 100.00.

3 The initial NAV as of the 18th September 2009 was $ 85.64.

4 Commentary is provided by Merrill Lynch International. Neither the past performance of the Fund or of Merrill Lynch strategies in other investment vehicles are indicative of future results of the fund.

Based on unaudited month-end valuations. Source: Bank of America Merrill Lynch

Performance calculated from 18 Sept 2009 when the share class was launched

Fund performance is based on official daily valuations. Source: Bank of America Merrill Lynch

The BCOM Index formerly known as Dow Jones UBS Commodity Index (SM) ("DJUBS Index") is a broadly diversified index that allows investors to track commodity futures through a single, simple measure. The index is composed of commodities traded on U.S. exchanges, 

with the exception of cooper, aluminum, nickel and zinc, which trade on the London Metal Exchange (LME).



1 The performance figures contained herein are net of fees. The returns shown are based on share class USD B (Acc) and therefore such historical information does not represent actual returns that an investor in share classes other than USD B (Acc) may receive but is for 

information purposes to illustrate the performance of the Merrill Lynch MLCX Commodity Enhanced Beta Fund (the “Fund”) and should be interpreted accordingly. Past performance of this fund or or of other funds managed by Merrill Lynch is not an indication of future 

performance or actual realised returns on an investment in the Fund (which may be affected by a number of factors including, but not limited to, applicable fees and the timing of subscriptions and redemptions in the Fund).   

2 Please note that in accordance with the updated prospectus dated October 2010 and with effective NAV date October 6th, MLCX Commodity Enhanced Beta Fund (formely known as Merrill Lynch Commodity Index Extra Fund) changed fund base currency from EUR to 

USD and rebased all share class NAV's to 100.00.

3 Investment in the fund is subject to the Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) Subscription Tax of 0.01% p.a. for Institutional Share Classes and 0.05% p.a. for Retail Share Classes.

The BCOM Index formerly known as Dow Jones UBS Commodity Index (SM) ("DJUBS Index") is a broadly diversified index that allows investors to track commodity futures through a single, simple measure. The index is composed of commodities traded on U.S. exchanges, 

with the exception of cooper, aluminum, nickel and zinc, which trade on the London Metal Exchange (LME).

From Restructuring to Date

All statistics are annualized.

Source: Bank of America Merrill Lynch

Source: Bank of America Merrill Lynch

Source: Bank of America Merrill Lynch Source: Bank of America Merrill Lynch





















รายงานรอบ � เดอืน  สิ�นสุด �� มถุินายน ���!   กองทุนเปิดซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ (แฟม) โกลบอล คอมมอดติี� � 

1. รายชื�อบุคคลที�เกี�ยวข้องที�มีการทาํธรุกรรมกบักองทุนรวม 

รายชื�อบุคคลที�เกี�ยวข้องที�มีการทาํธรุกรรมกบักองทุนรวม 

กองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล (แฟม) โกลบอล คอมมอดิตี! 
ตั !งแต่วนัที�  1  มกราคม  2561  ถึงวนัที�  30  มิถนุายน  2561 

 

- ไม่ม ี- 
           

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกบับุคคลที"เกี"ยวขอ้งกบักองทุนรวมไดท้ี" บรษิัทจดัการ
โดยตรง หรอืที" website ของบรษิทัจดัการ (www.cimb-principal.com) และสาํนกังาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)  

 

2. รายงานการรบัผลประโยชน์ตอบแทนเนื�องจากการที�กองทุนใช้บริการบุคคลอื�น (Soft Commission) 

- ไม่มกีารรบัผลประโยชน์ตอบแทนจากการใชบ้รกิารบุคคลอื"น (Soft Commission) - 

 

3.  ค่านายหน้าทั !งหมดจากการที�บริษทัสั �งซื!อขายหลกัทรพัยฯ์ 

 - ไม่ม ี- (ซื�อหน่วยลงทุน) 

 

4. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 

ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2561 

รายละเอียดการลงทุน 

กองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล (แฟม) โกลบอล คอมมอดิตี! 

    

มูลค่าตามราคาตลาด 
(บาท)*1

 

 

% NAV 

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยสิ์นในประเทศ       

 

เงนิฝากธนาคาร 
 

            1,982,802.02  

 

       6.32  

 

เงนิฝากธนาคารสกุลต่างประเทศ                     358.77  

 

       0.00  

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยสิ์นต่างประเทศ       

 

หน่วยลงทุน*2
  

 

          36,281,331.74  

 

    115.61  

อื�น ๆ             

 

ทรพัยส์นิอื"น 

 

                  9,894.16  

 

       0.03  

 

หนี�สนิอื"น 

 

(6,890,778.22) 

 

(21.96) 

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ            31,383,608.47        100.00  

หมายเหตุ : *1
 มลูค่าตามราคาตลาดที"รวมดอกเบี�ยคา้งรบัแลว้ 

  

  

*2
 หน่วยลงทุนกองทุน MLBC02 LX-USD 

    



รายงานรอบ � เดอืน  สิ�นสุด �� มถุินายน ���!   กองทุนเปิดซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ (แฟม) โกลบอล คอมมอดติี� � 

 

รายงานสรปุจาํนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี� เงินฝากหรอืตราสารกึ งหนี�กึ งทุน ของกองทุนรวม 

รายงานสรปุเงินลงทุน 

กองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล (แฟม) โกลบอล คอมมอดิตี� 
   

กลุ่มของตราสาร 

มูลค่าตาม   

ราคาตลาด % NAV 

(บาท)*   

 (ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ 

        - ตราสารภาครฐัไทย  - ไม่ม ี-   - ไม่ม ี-  
      - ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  - ไม่ม ี-   - ไม่ม ี-  
 (ข) ตราสารที"ธนาคารที"มกีฎหมายเฉพาะจดัตั �งขึ�น ธนาคารพาณิชย ์หรอืบรษิทัเงนิทุน   

        เป็นผูอ้อก ผูส้ ั "งจ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้ํ�าประกนั        1,983,160.79          6.32  

 (ค) ตราสารที"มอีนัดบัความน่าเชื"อถอือยู่ในอนัดบัที"สามารถลงทุนได ้(investment grade)  - ไม่ม ี-   - ไม่ม ี-  
 (ง) ตราสารที"มอีนัดบัความน่าเชื"อถอือยู่ในอนัดบัตํ"ากว่าอนัดบัที"สามารถลงทุนได ้ 

        (investment grade) หรอืตราสารที"ไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื"อถอื - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
สดัส่วนเงินลงทุนขั �นสงู (upper limit) ที บริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง)15% NAV 

  หมายเหตุ :* มลูค่าตามราคาตลาดที"รวมดอกเบี�ยคา้งรบัแลว้ 
 

  

 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเชื อถือของตราสารทุกตวัใน Port 

  

กองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล (แฟม) โกลบอล คอมมอดิตี� 
         

  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ํ�า/ 
ผู้

รบัรอง/ 
ผูส้ลกั
หลงั 

วนัครบ
กาํหนด 

อนัดบั 

ความ 

น่าเชื"อถอื 

 จาํนวนเงนิ
ตน้/ 

มลูค่าหน้าตั #ว  

มลูค่าตาม 

ราคาตลาด 
*1
 

1 เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั 
(มหาชน) 

- - AA 1,982,475.69 1,982,802.02 

2 เงนิฝากธนาคาร
สกุลต่างประเทศ 

ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั 
(มหาชน) 

- - AA 358.77 358.77 

 

หมายเหตุ : *1
 มลูค่าตามราคาตลาดที"รวมดอกเบี�ยคา้งรบัแลว้ 

     

 

5.  สดัส่วนผูถื้อหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)    
          -  รอ้ยละ  ……. 

 


