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ประเภทกองทนุ กองทุนรวมตราสารทุน (Feeder Fund), กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม 

อายโุครงการ ไม่ก าหนด ระดับความเส่ียงของผู้ลงทุน 

Customer Suitability Score 

4 

เสี่ยงสูง 

ขนาดกองทนุ 3,000 ล้านบาท (Greenshoe 15%) ความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียน มีความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน 

วันเปิดเสนอขายหน่วยลงทุน

ครั้งแรก (IPO) 

   1 – 8 ตุลาคม 2563 

วันจดทะเบียน    12 ตุลาคม 2563 (ประมาณการ) 

นโยบายการลงทนุ กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ WisdomTree 

Cloud Computing UCITs ETF (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) USD Acc โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London 

Stock Exchange), ประเทศสหราชอาณาจักร (UK) โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย WisdomTree Management Ltd. 

กองทุน WisdomTree Cloud Computing UCITs ETF (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) USD Acc 

กองทุนจะบริหารจัดการแบบเชิงรับ (Passive Management) โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนท่ีเป็น

ส่วนประกอบ หรือเป็นตัวแทนของหลักทรัพย์ท่ีเป็นส่วนประกอบของดัชนี BVP NASDAQ Emerging Cloud Index (ดัชนี

อ้างอิง) ซึ่งออกแบบมาเพ่ือให้ผลตอบแทนเป็นไปตามผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนท่ีเกิดใหม่ (Emerging Public 

Companies) ซึ่งเป็นบริษัทท่ีเกี่ยวข้องหรือจัดหาซอฟต์แวร์และให้บริการเกี่ยวกับระบบคลาวด์ให้กับลูกค้าเป็นหลัก 

(Emerging Cloud Company) ตามท่ีก าหนดโดย Bessemer Venture Partners (BVP) 

นโยบายการจ่ายปันผล   ไม่มี 

สกุลเงินที่ลงทุน USD 

การปอ้งกันความเส่ียงของ

อัตราแลกเปล่ียน 

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ท่ีอาจ

เกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการ

กองทุน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ 

ดัชนีเปรียบเทยีบ ดัชนี BVP NASDAQ Emerging Cloud NTR ในสกุลเงิน USD ซึ่งเป็นดัชนีช้ีวัดเดียวกับกองทุนหลักท่ีลงทุน โดยบริษัทจะ

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพ่ือเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีลงทุน ตามสัดส่วนการท า

สัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 50% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบกับค่าสกุลบาท ณ 

วันท่ีค านวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนท่ีไม่ได้ท าสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 50% 

เหมาะส าหรับ ◆ ผู้ท่ีต้องการการลงทุนในระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวท่ีดีกว่าการลงทุนในตราสารหน้ีท่ัวไป 

◆ ผู้ท่ีต้องการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศและสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศโดย

ยอมรับความผันผวนท้ังในระยะสั้นและระยะยาวได้ 

◆ ผู้ลงทุนท่ีสามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นท่ีกองทุนต่างประเทศไปลงทุนซึ่งอาจจะปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้นหรือลดลงจนต ่า

กว่ามูลค่าทีลงทุนและท าให้ขาดทุนได้ 

◆ เหมาะกับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา ท่ีต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสม

ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

มุมมองการลงทนุ 

(Market Outlook) 

◆ ในปี 2020 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของธุรกิจ และผู้บริโภคเข้าสู่โลกออนไลน์นับว่ามีความชัดเจนขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 

ท่ามกลางการระบาดของโรค COVID-19 ท่ีเข้ามาเป็นตัวเร่งการวิถีชิวิตแบบดิจิทัล (Digital Transformation)   

◆ โดยการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วิถีชีวิตแบบดิจิทัลนับเป็นหน่ึงใน Megatrend ของโลก ท่ีท าให้บริมาณข้อมูลอิเล็กทรอนิคใน

ทศวรรศท่ีผ่านมาเติบโตอย่างมีนัยส าคัญ และยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเน่ืองไปพร้อมกับปริมาณสิ่งอ านวยความ

สะดวกและระยะเวลาท่ีผู้บริโภคใช้บนโลกออนไลน์ท่ีเพ่ิมมากขึ้น  

◆ งานบริการรูปแบบ Cloud ซึ่งเป็นระบบจัดการข้อมูลท่ีช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถจัดเก็บข้อมูล เข้าถึงข้อมูล และประมวณผล

ข้อมูลบนระบบอินเตอร์เน็ตจากท้ังในและนอกสถานท่ี โดยไม่จ าเป็นต้องลงทุนกับ Server น้ันๆ จึงนับเป็น Solution ท่ีตอบ

โจทย์ผู้บริโภคในยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดี 

◆ นอกจากน้ี ท่ามกลางสถานการณ์ต่างๆ ณ ปัจจุบันท่ียังคงมีความไม่แน่นอนสูง การเลือกลงทุนในอุตสาหกรรมท่ีมีโอกาส

เติบโตได้โดยมีปัจจัยพ้ืนฐานในระยะยาวท่ีสนันสนุน นับว่าเป็นกลยุทธ์ท่ีจะสามารถช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนหาก

เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่น การหยุด/ชะลอกิจกรรมทางเศรษฐกิจ มาตราการ social distancing ฯลฯ 

นโยบายการลงทนุตา่งประเทศ การปอ้งกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียน 

มี ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน  

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลาวด์ คอมพิวติ้ง 

ชนิดสะสมมูลค่า:  

สูง 

ระดับความเสี่ยงของกองทุน : 7 

ต ่า

 

สูง

 

กองทนุนี้ลงทุนกระจกุตัวในหมวดอตุสาหกรรมเทคโนโลย ีจึงมคีวามเส่ียงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทนุจ านวนมาก 
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ผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามท่ีปรากฏในในเอกสารฉบับน้ี และไม่ถือเป็นการให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าเกี่ยวกับการท าธุรกรรมท่ีเกี่ยวขอ้งกับ

ผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามท่ีระบุไว้ในเอกสารน้ีแต่อย่างใด 

 

จุดเด่นของกองทนุ กองทุน Principal Global Cloud Computing Fund เป็นกองทุนหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีท่ีได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมผู้บริโภคเข้าสู่วิถีชิวิตดิจิทัล การเติบโตของ Big Data และวิธีการเปลี่ยนแบบการจัดการข้อมูลอิเล็กทรอนิค

โดยตรง ลงทุนในกองทุนหลัก WisdomTree Cloud Computing UCITs ETF ท่ีเน้นสร้างผลตอบแทนใหใ้กล้เคียงกับดัชนี

อ้างอิง BVP Nasdaq Emerging Cloud Index Methodology ซึ่ง 

• เน้นลงทุนในหุ้นของธุรกิจท่ีมีรายได้หลักจาก Cloud Services (Pure Play) บนหลักเกณฑ์การคัดเลือกหุ้นของบริษัท

คุณภาพท่ีมีแนวโน้มการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ท้ังในธุรกิจท่ีใช้บริการ Cloud ในการจัดประชุมอย่าง Zoom ธุรกิจท่ีใช้ 

Cloud ในการช่วยร้านค้าในการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์อย่าง Shopify ฯลฯ 

• มีการจัดสรรน ้าหนักการลงทุนแบบ Equal-weighted Allocation ช่วยกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนแต่เพียงในกลุ่ม

หุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ และเพ่ิมโอกาสสร้างผลตอบแทนในภาวะท่ีกลุ่มอุตสาหกรรมมีการเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง 

• มีประวัติผลการด าเนินงานย้อนหลังท่ีโดดเด่นเหนือหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีท่ัวไป ท้ังในระยะเวลานับแต่ต้นปี และ นับแต่จัดต้ัง

กองทุน  

รายละเอียดกองทนุ 

การท ารายการหลังการเปดิเสนอขายครั้งแรก (After IPO) 

วันเสนอขายหน่วยลงทุน ทุกวันท าการ, ต้ังแต่เปิดท าการ – 15.30 น. โดยเร่ิมต้ังแต่ 19 ตุลาคม 2563* เป็นต้นไป 

วันรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ทุกวันท าการ, ต้ังแต่เปิดท าการ – 15.00 น. โดยเร่ิมต้ังแต่ 16 พฤศจิกายน 2563* เป็นต้นไป 

* ท้ังน้ี หากตรงกับวันหยุดท าการให้เลื่อนเป็นวันท าการถัดไป 

การช าระค่าขายคืน 

 

มูลค่าข้ันต ่าของการส่ังซ้ือคร้ังแรก 

มูลค่าข้ันต ่าของการส่ังซ้ือคร้ังถดัไป 

มูลค่าข้ันต ่าของการส่ังขายคืน 

ภายใน 5 วันท าการนับจากวันค านวณมูลค่าทรัพย์สินกองทุน (T+6)     

ส าหรับ CIMBT / SCB / KBANK /BAY / TMB / BBL / LHBANK / TBANK / KK 

1,000 บาท 

1,000 บาท  

ไม่ก าหนด 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากผูถ้ือหนว่ยลงทุน (ของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

การขายหน่วยลงทุน-สับเปล่ียนเข้า ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบันเก็บ 1.50%) 

การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน-สับเปล่ียนออก 

การซ้ือขายหลักทรัพย์ (Brokerage Fee) 

 

ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น) 

ไม่เกิน 0.54% (ยกเว้น) 

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกันไว้แลว้ 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากกองทุน  

(ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหักด้วยหน้ีสนิก่อนหกัค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทุน) 

การจดัการ ไม่เกิน 2.14% ต่อปี (เกบ็จริง 1.605% ต่อปี) 

ผู้ดูแลผลประโยชน ์ ไม่เกิน 0.33% ต่อป ี

นายทะเบียน ไม่เกิน 0.54% ต่อปี (เก็บจริง 0.321% ต่อปี) 

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกันไว้แลว้ 

บริหารจัดการโดย 

บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุ พรนิซิเพิล จ ากัด 
44 อาคาร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ช้ัน16 ถ. หลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทร ) .02(  686-9595 โทรสาร ) .02 ( 657-3167 

Website www.principal.th 
ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เง่ือนไข ผลตอบแทน และ ความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน 
กองทุนอาจใช้สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนของกองทุน (Hedging) โดยข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของ       

ผุ้จัดการกองทุน 
กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนมีความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน ผู้ลงทุนอาจได้รับก าไร หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนหรือได้รับเงินคืน    
ต ่ากว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ 

กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย 
กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจ านวนมาก 
กองทุนหลักมีการกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี (Technology Sector) ซ่ึงมีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค และความ

ล้าสมัยของสินค้า ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าวผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจานวนมาก และอาจมีความเส่ียงและความผันผวน
ของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายหลายอุตสาหกรรม  
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน 

ผลการด าเนินงานในอดีตมิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงใน
หลักทรัพย์และทรัพย์สิน ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศได้ หรือกลับมาเป็นกองทุน Feeder Fund ได้โดยไม่ท าให้ระดับความเส่ียงของการลงทุนเพ่ิมข้ึน 

ทั้งนี้ ให้เป็นตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 

  Disclaimer 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จ ากัด (“บริษัทจัดการ”) จัดท าเอกสารฉบับน้ีขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็น การท่ัวไป โดยไม่ได้มุ่งหมาย  
ให้ถือเป็นค าเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดท าการซื้อ และ/หรือ ขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามท่ีปรากฏในในเอกสารฉบับน้ี และไม่ถือเป็นการ  
ให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าเกี่ยวกับการท าธุรกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามท่ีระบุไว้ในเอกสารน้ีแต่อย่างใด  

แม้บริษัทจัดการจะได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพ่ือให้ขอ้มูล ดังกล่าวมีความถูกต้องและตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดท าเอกสารน้ี บริษัทจัดการและพนักงาน
ของบริษัทจัดการไม่มีความรับผิดและจะไม่รับผิดส าหรับความผิดพลาด ของข้อมูลใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม รวมท้ังจะไม่รับผิดส าหรับ        การกระท า
ใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นบนพ้ืนฐานของความเห็นหรือข้อมูลท่ีปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับน้ี บริษัทจัดการไม่ได้ให้ค ารับรองหรือรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย 

เกี่ยวกับความถูกต้อง แม่นย า น่าเช่ือถือ ทันต่อเหตุการณ์ หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวในกรณีใด ๆ ท้ังสิ้น  
บริษัทจัดการขอปฏิเสธความรับผิดท้ังปวงท่ีเกิดหรืออาจเกิดขึ้นในทุกกรณี ท้ังน้ี ความเห็น บทวิเคราะห์หรือการคาดคะเนต่าง ๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือผลการ
ด าเนินงานในอนาคตท่ีปรากฏในเอกสารน้ี ไม่ถือเป็นเคร่ืองยืนยันและอาจแตกต่างจากเหตุการณ์หรือผลประกอบการท่ีเกิดขึ้นจริงได้  

ส าหรับนักลงทุนท่ีต้องการทราบข้อมูลหรือรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือรับหนังสือช้ีชวน สามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้ด าเนินการขายท่ีท่านใช้บริการ 



เอกสารฉบับน้ีขึน้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็น การท่ัวไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นค าเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดท าการซือ้ และ/หรือ ขาย

ผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามท่ีปรากฏในในเอกสารฉบับน้ี และไม่ถือเป็นการให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าเกี่ยวกับการท าธุรกรรมท่ีเกี่ยวขอ้งกับ

ผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามท่ีระบุไว้ในเอกสารน้ีแต่อย่างใด 

 

ข้อมูลกองทุนหลัก 

ชื่อกองทนุ WisdomTree Cloud Computing UCITs ETF 

ชนดิหน่วยลงทุน USD Acc 

ประเภท กองทุนรวมตราสารทุน 

อายโุครงการ ไม่ก าหนด 

วันจัดตั้งกองทุน 3 กันยายน 2562 

จดทะเบียนประเทศ ประเทศสหราชอาณาจักร (London Stock Exchange, LSE) 

สกุลเงินของกองทุน USD 

วันท าการซ้ือขาย   ทุกวันท าการซื้อขายของกองทุนหลัก 

การจา่ยปันผล ไม่จ่าย 

บริษัทจัดการ WisdomTree Management Ltd. 

ผู้บริหารเงินลงทุน Irish Life Investment Managers 

ผู้เก็บรกัษาทรัพย์สนิของกองทุน State Street Custodial Services (Ireland) Limited 

นโยบายการลงทนุ กองทุนจะบริหารจัดการแบบเชิงรับ (Passive Management) โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนท่ีเป็น

ส่วนประกอบ หรือเป็นตัวแทนของหลักทรัพย์ท่ีเป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง 

กองทุนจะมุ่งลงทุนท้ังหมด หรือเกือบท้ังหมดในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีเป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง อย่างไรก็ตาม 

การใช้กลยุทธ์แบบใช้ตัวแทนของหลักทรัพย์ (representative sampling strategy) ซึ่งเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์

บางส่วน (sample of Index constituents) ท าให้ความเสี่ยง ผลตอบแทน และลักษณะอื่นๆใกลเ้คียงกับดัชนีอ้างอิง ดังน้ัน 

แม้ว่ากองทุนมุ่งลงทุนท้ังหมดในส่วนประกอบของดัชนีแต่ไม่ได้หมายความว่ากองทุนจะถือหลักทรัพย์ท้ังหมด หรือมีน ้าหนัก

การลงทุนของหลักทรัพย์ท่ีเหมือนกับดัชนีอ้างอิงทุกคร้ัง  

กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารทุน หรือท่ีเกี่ยวข้องกับตราสารทุนท่ีจดทะเบียนซื้อขายในตลาดท่ีมีการควบคุม (Regulated 

Market) (เช่น หุ้นขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรือขนาดเล็ก หรือหุ้นบุริมสิทธิ และ Depositary Receipts) และหน่วยลงทุน

ของกองทุนเปิด 

ดัชนี BVP NASDAQ Emerging Cloud Index (ดัชนีอ้างอิง) ออกแบบมาเพ่ือให้ผลตอบแทนเป็นไปตามผลตอบแทนของ

บริษัทจดทะเบียนท่ีเกิดใหม่ (Emerging Public Companies) ซึ่งเป็นบริษทัท่ีเกี่ยวข้องหรือจัดหาซอฟต์แวร์และให้บริการ

เกี่ยวกบัระบบคลาวด์ใหก้ับลกูค้าเป็นหลัก (Emerging Cloud Company) ตามท่ีก าหนดโดย Bessemer Venture 

Partners (BVP) 

ตัวชี้วัด (benchmark) BVP NASDAQ Emerging Cloud NTR Index 

Bloomberg ticker WCLD LN 

ISIN IE00BJGWQN72 

Reuters Code WCLD.L 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมการส่ังซ้ือหน่วย

ลงทุน (Entry Charge) 

ไม่เกิน 3.00% 

ค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วย

ลงทุน (Exit Charge) 

ไม่เกิน 3.00% 

Ongoing Fee 0.40% ต่อป ี

 

 

ผู้สนใจลงทนุสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนหลักเพ่ิมเตมิได้ที ่ 

https://www.wisdomtree.eu/en-gb/etfs/thematic/wcld---wisdomtree-cloud-computing-ucits-etf---usd-acc 

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจกอ่นตดัสินใจลงทุน 

 

 


