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กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล โกลบอล แมเนจ โวลาติลต
ิ ี้ อิควิต้ี
Principal Global Managed Volatility Equity Fund
30 พฤศจิกายน 2565
ข้อมูลกองทุน
่ ย่อ
ชือ

่ ง
ระดับความเสีย
ประเภทโครงการ

วันที่จดทะเบียนกองทุน

Class A

Class C

Class X

PRINCIPAL GMV
่ งสูง)
6 (เสีย
กองทุนตราสารทุน,
กองทุนรวมหน่วยลงทุนกองทุน
ประเภท Feeder Fund

นโยบายการลงทุน

2 มีนาคม 2561

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ

นโยบายการลงทุนต่างประเทศ มี
่ งจาก
การป้องกันความเสีย
ขึ้นอยู่กับดุลยพิ นิจของผู้จัดการกองทุน
่ น
อัตราแลกเปลีย

เพี ยงกองทุนเดียวคือ iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS

จํานวนเงินลงทุนของโครงการ 5,000 ล้านบาท

ETF (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) USD Accumulation โดยเฉลี่ย
ในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder
่ จดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย
Fund) ซึง

จํานวนเงินลงทุนของโครงการ 86.44 ล้านบาท

BlackRock Asset Management Ireland Limited

ปัจจุบัน

กองทุน iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (กองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ/หน่วย
ชนิดสะสมมูลค่า

หลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) USD Accumulation มีวัตถุประสงค์เพื่ อส่ง
่ ะท้อนกับผลตอบแทนจากดัชนี MSCI World
มอบผลตอบแทนจากการลงทุนทีส
่ เป็นหลักทรัพย์ที่เป็น
Minimum Volatility โดยมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนซึง

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม
ชนิดผู้ลงทุนพิ เศษ
่ งทีเ่ กีย
่ วข้อง
ความเสีย

10.4691 บาท
10.4694 บาท
10.6300 บาท
1. ความเสี่ยงด้านตลาด
่ งด้านสภาพคล่อง
2. ความเสีย
่ งของประเทศทีล
่ งทุน
3. ความเสีย
4. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
่ น
แลกเปลีย

นโยบายจ่ายเงินปันผล

ไม่มี

ผู้ดูแลผลประโยชน์
นายทะเบียน

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
บลจ. พรินซิเพิ ล จํากัด

ประเภทกองทุนรวมตามที่
Global Equity
แสดงในข้อมูลทีใ่ ช้เปรียบเทียบ
ผลการดําเนินงานของกองทุน
รวม ณ จุดขาย
……………………………………………………………………………………
้ /ขายหน่วยลงทุน
ข้อมูลการซือ
วันทําการซื้อ
ทุกวันทําการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการ

่ เป็นดัชนีมาตรฐานของ
ส่วนประกอบของดัชนี MSCI World Minimum Volatility ซึง
กองทุน โดยใช้เทคนิคในการปรับให้เหมาะสมเพื่ อให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนี
มาตรฐาน
………………………………………………………………………………………………
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
ค่าธรรมเนียมขาย
ชนิดสะสมมูลค่า

ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 1.50%)

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

ไม่เกิน 2.14% (ยกเว้น)

ชนิดผู้ลงทุนพิ เศษ

ไม่เกิน 2.14% (ยกเว้น)

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดผู้ลงทุนพิ เศษ

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน

ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
้ คืนหน่วย
อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซือ

ลงทุน
*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด

ถึงเวลา 15.30 น.

ในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
……………………………………………………………………………………………

ชนิดสะสมมูลค่า

1,000 บาท

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*

ชนิดผูล
้ งทุนกลุ่ม
ชนิดผู้ลงทุนพิ เศษ

1 บาท
1 บาท

มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ

วันทําการขายคืน
มูลค่าขั้นตํ่าของการขาย
ยอดคงเหลือขั้นตํา่
รับเงินค่าขายคืน

ทุกวันทําการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการ
ถึงเวลา 15.00 น.
ไม่กําหนด
ไม่กําหนด
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.)
……………………………………………………………………………………

ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 1.6052%)
ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 1.605%)

ชนิดผู้ลงทุนพิ เศษ

ไม่เกิน 2.14% (ยกเว้น)

ผู้ดแ
ู ลผลประโยชน์
ชนิดสะสมมูลค่า

ไม่เกิน 0.33% (ปัจจุบัน 0.0321%)

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม
ชนิดผู้ลงทุนพิ เศษ

ไม่เกิน 0.33% (ปัจจุบัน 0.0321%)
ไม่เกิน 0.33% (ปัจจุบัน 0.0003%)

นายทะเบียน
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม
ชนิดผู้ลงทุนพิ เศษ
ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ**
ชนิดสะสมมูลค่า

ไม่เกิน 0.54% (ปัจจุบัน 0.3210%)
ไม่เกิน 0.54% (ปัจจุบัน 0.3210%)
ไม่เกิน 0.54% (ยกเว้น)
ไม่เกิน 3.21% (ปัจจุบัน 0.0747%)***

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

ไม่เกิน 3.21% ***

ชนิดผู้ลงทุนพิ เศษ

ไม่เกิน 3.21% (ปัจจุบัน 0.0747%)***

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ชนิดสะสมมูลค่า

ไม่เกิน 6.22% (ปัจจุบัน 2.033%)***

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

ไม่เกิน 6.22% (ปัจจุบัน1.9581)***

ชนิดผู้ลงทุนพิ เศษ

ไม่เกิน 6.22% (ปัจจุบัน 0.075%)***

*ข้อมูล 1 มี.ค. 64 – 28 ก.พ. 65; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
**ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
***เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่
่ วมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้
เรียกเก็บจริงเป็นอัตราทีร

…………………………………………………………………………………………
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

1. Exchange Traded Fund - Equity - US
Dollar 95.68%
2. สินทรัพย์อน
ื่ (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) 3.11%
3. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 1.21%

่ ทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชือ
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility
UCITS ETF USD (Acc): MVOL LN

% ของ NAV
95.68

สินทรัพย์อน
ื่ (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)
3.11
หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้ ผูล
้ งทุนสามารถ
ดูข้อมูลทีเ่ ป็นปัจจุบันได้ที่ www.principal.th

ผลการดําเนินงาน
*ตัง
้ แต่จัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่ 24 พ.ย. 2562 ลงทุนในกองทุนหลัก
Acadian Global Managed Volatility Equity UCITS Fund
ตั้งแต่วน
ั ที่ 25 พ.ย. 2562 เป็นต้นไปลงทุนในกองทุนหลัก iShares
Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

*ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้ ผูล
้ งทุน
สามารถดูขอ
้ มูลทีเ่ ป็นปัจจุบันได้ท่ี www.principal.th

ผลการดําเนินงานย้อนหลัง
YTD
-10.94

GMV-A (%)

3 เดือน
0.95

6 เดือน
-2.03

1 ปี1
-6.54

3 ปี1
0.67

ตั้งแต่จัดตัง
้ กองทุน1
0.97

Benchmark (%)

-8.01

3.44

-0.01

-3.24

4.81

4.07

Information Ratio2

-0.31

-0.87

-0.40

-0.31

-0.37

-0.33

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน(%)

15.73

16.64

15.76

15.60

13.14

14.25

GMV-C (%)

n/a

0.95

-2.03

n/a

n/a

-1.80

Benchmark (%)

n/a

3.44

-0.01

n/a

n/a

6.92

Information Ratio2

n/a

-0.87

-0.40

n/a

n/a

-0.31

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน(%)

n/a

16.63

15.76

n/a

n/a

15.65

GMV-X (%)

n/a

1.44

-1.06

n/a

n/a

2.93

Benchmark (%)

n/a

3.44

-0.01

n/a

n/a

6.92

Information Ratio2

n/a

-0.70

-0.21

n/a

n/a

0.05

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน(%)

n/a

16.65

15.77

n/a

n/a

14.86

1

่ ีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
ผลตอบแทนทีม

่ ง
Information Ratio: แสดงความสามารถของผู้จด
ั การกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสีย
*เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M00IWO$O Index adjusted with FX hedging cost 85% + M00IWO$O Index (THB) 15% (source: Bloomberg ณ วันที่

2

30 พฤศจิกายน 2565) มีผลตัง
้ แต่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ก่อนหน้านัน
้ ใช้ benchmark M00IWO$O Index (THB) 50% + M00IWO$O Index
adjusted with FX hedging cost 50% (25 พฤศจิกายน 2562 – 3 มกราคม 2565)
**ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
•

กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิ จารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย

•

การลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น มิ ใ ช่ ก ารฝากเงิ น และมี ค วามเสี่ ย งของการลงทุ น ผู้ ล งทุ น อาจได้ รั บ เงิ น ลงทุ น คื น มากกว่ า หรื อ น้ อ ยกว่ า เงิ น ลงทุ น เริ่ ม แรกก็ ไ ด้ ดั ง นั้ น
่ าจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผูล
้ งทุน และผูล
้ งทุนยอมรับความเสี่ยงทีอ

•
•

ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่ อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อ
หน่วยลงทุน

•

ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

•

เอกสารฉบั บ นี้ จั ด ทํ าขึ้ น เพื่ อวั ต ถุ ป ระสงค์ ในการเผยแพร่ ข้อมู ลเป็ น การทั่ วไป โดยไม่ มุ่ ง หมายให้ ถือเป็ น คํ าเสนอหรื อการเชิ ญ ชวนให้บุ คคลใดทํ าการซื้ อ และ/หรือ ขาย
ผลิตภัณฑ์ดา้ นการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี่ยวกับการทําธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการ
ลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด

ผูล
้ งทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่ มเติมรับหนังสือชี้ชวน โครงการ และข้อผูกพั นได้ท่บ
ี ริษท
ั จัดการและผูส
้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้ท่ี
โทร 0-2686-9595 ตั้งแต่ 8.30 น. ถึง 17.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิ ล จํากัด
44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 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 โ ลบอล แม น โวลาติลิตี อิ วิตี
Principal Global Managed Volatility Equity Fund

ชนิดสะสมมล า (PRINCIPAL GMV-A)

ประ ภท อ ทนรวม / ลม อ ทนรวม

ระดับ วาม สี่ย

ประเภทกองทุน : กองทุนตราสารทุน, Feeder Fund
กลุ่มกองทุนรวม : Global Equity

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80% ของ
NAV

นโยบายและ ลยทธ ารล ทน
- กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ iShares
Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) USD
Accumulation โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund)
ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย BlackRock Asset Management Ireland
Limited
กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งมอบผลตอบแทนจากการลงทุนที่สะท้อนกับผลตอบแทนจากดัชนี MSCI World
Minimum Volatility โดยมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี MSCI World
Minimum Volatility ซึ่งเป็นดัชนีมาตรฐานของกองทุน โดยใช้เทคนิคในการปรับให้เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลตอบแทน
ใกล้เคียงกับดัชนีมาตรฐาน (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)
ลยทธใน ารบริหาร ัด ารล ทน

อมล อ ทน
วัน ดทะ บียน อ ทน

วันที่ 2 มีนาคม 2561

วัน ริ่มตน class

วันที่ 2 มีนาคม 2561

นโยบาย าร าย ินปันผล

ไม่จ่าย

อาย อ ทน

4 ปี 8 เดือน 22 วัน

ผ ัด าร อ ทน
คุณวิทยา เจนจรัสโชติ วันที่เริ่มบริหาร 2 มีนาคม 2561
คุณวิริยา โภไคศวรรย์ วันที่เริ่มบริหาร 2 มีนาคม 2561

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (“กองทุนหลัก”)
เพื่อให้ผลตอบแทนเทียบเคียงกับกองทุนหลัก (Passive management)

ดัชนีชีวัด

ผล ารดา นิน านและดัชนีชีวัดยอนหลั 5 ปีปฏิทิน (%ตอปี)

ดัชนี MSCI World Minimum Volatility Net Total Return ในสกุลเงิน
USD สัดส่วน 100% (ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตรา แลก
เปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 85
และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่า สกุลบาท ณ วันที่
คานวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 15)

า ตอน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนิน
งานในอนาคต

ผล ารดา นิน านยอนหลั แบบปั หมด (%ตอปี)
YTD

3 ดอน 6 ดอน

าร ารวมตอตานท ริต :

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั แต ัดตั

กองทุน

-10.94%

0.95%

-2.03%

-6.54%

0.67%

N/A

N/A

0.97%

ดัชนีชี้วัด*

-8.01%

3.44%

-0.01%

-3.24%

4.81%

N/A

N/A

4.07%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน

-23.42% -1.58%

-6.04% -22.81%

4.23%

3.78%

3.59%

N/A

ความผันผวนกองทุน

15.73% 16.64% 15.76% 15.60% 13.14%

N/A

N/A

14.25%

ความผันผวนดัชนีชี้วัด

14.73% 17.12% 15.52% 14.49% 13.75%

N/A

N/A

14.93%

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 M00IWO$O Index adjusted with FX hedging cost 85% + M00IWO$O Index (THB) 15%
ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

www.principal.th

PRINCIPAL GMV-A
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

0.07

Beta

0.91

Tracking Error

N/A

อาย ฉลี่ย อ ตราสารหนี

N/A

Yield to Maturity

N/A

าร ัด าร

2.140%

1.605%

รวม าใช าย

6.220%

2.033%

หมายเหตุ ข้อมูล 1 มี.ค. 64 – 28 ก.พ. 65 ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ในทานองเดียวกันไว้แล้ว
เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่
รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

็บ า ผถอหนวย (% อ มล าซอ าย)
ส สดไม ิน

็บ ริ

าร าย

2.140%

1.500%

ารรับซอ น

1.070%

ยกเว้น

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทน า

2.140%

1.500%

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทนออ

1.070%

ยกเว้น

ารโอนหนวย

46.37

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

็บ ริ

าธรรม นียม

83.74

-4.08

ส สดไม ิน

าธรรม นียมที่ รีย

1 ปี 0 เดือน

Alpha

็บ า อ ทนรวม (% ตอปี อ NAV)

าธรรม นียม

-28.80

ระยะ วลา ารรับ ิน า าย น :

หมายเหตุ -

าธรรม นียมที่ รีย

Maximum Drawdown

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว

าร ัดสรร ารล ทนในตา ประ ทศ 5 อันดับแร
ประ ทศ

% อ NAV

UNITED STATES

63.65

JAPAN

9.86

SWITZERLAND

7.03

THAILAND

4.32

CANADA

3.72

ที่มา: iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (class USD Accumulation) 31
ตุลาคม 2565

าร ัดสรร ารล ทนใน ลมอตสาห รรม 5 อันดับแร
หลั ทรัพยแย ตาม ลมอตสาห รรม

% อ NAV

Health Care

19.37

Information Technology

16.46

Consumer Staples

13.23

Communication

11.31

Industrials

9.66

ที่มา: iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (class USD Accumulation) 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

95.68

VERTEX PHARMACEUTICALS INC

1.68

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)

3.11

WASTE MANAGEMENT INC

1.61

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

1.21

PEPSICO INC

1.57

JOHNSON & JOHNSON

1.55

MERCK & CO INC

1.47

ที่มา: iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (class USD Accumulation) 31
ตุลาคม 2565

PRINCIPAL GMV-A
ารล ทนใน อ ทนอ่นที่ล ทน ิน 20% อ NAV
ช่อ อ ทน :

iShares Edge MSCI World Minimum
Volatility UCITS ETF (class USD
Accumulation)

ISIN code :

IE00B8FHGS14

Bloomberg code:

MVOL LN

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

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 โ ลบอล แม น โวลาติลิตี อิ วิตี
Principal Global Managed Volatility Equity Fund

ชนิดผล ทน ลม (PRINCIPAL GMV-C)

ประ ภท อ ทนรวม / ลม อ ทนรวม

ระดับ วาม สี่ย

ประเภทกองทุน : กองทุนตราสารทุน, Feeder Fund
กลุ่มกองทุนรวม : Global Equity

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80% ของ
NAV

นโยบายและ ลยทธ ารล ทน
- กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ iShares
Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) USD
Accumulation โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund)
ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย BlackRock Asset Management Ireland
Limited
กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งมอบผลตอบแทนจากการลงทุนที่สะท้อนกับผลตอบแทนจากดัชนี MSCI World
Minimum Volatility โดยมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี MSCI World
Minimum Volatility ซึ่งเป็นดัชนีมาตรฐานของกองทุน โดยใช้เทคนิคในการปรับให้เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลตอบแทน
ใกล้เคียงกับดัชนีมาตรฐาน (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)
ลยทธใน ารบริหาร ัด ารล ทน

อมล อ ทน
วัน ดทะ บียน อ ทน

วันที่ 2 มีนาคม 2561

วัน ริ่มตน class

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561

นโยบาย าร าย ินปันผล

ไม่จ่าย

อาย อ ทน

4 ปี 8 เดือน 22 วัน

ผ ัด าร อ ทน
คุณวิทยา เจนจรัสโชติ วันที่เริ่มบริหาร 2 มีนาคม 2561
คุณวิริยา โภไคศวรรย์ วันที่เริ่มบริหาร 2 มีนาคม 2561

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (“กองทุนหลัก”)
เพื่อให้ผลตอบแทนเทียบเคียงกับกองทุนหลัก (Passive management)

ดัชนีชีวัด
ดัชนี MSCI World Minimum Volatility Net Total Return ในสกุลเงิน
USD สัดส่วน 100% (ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตรา แลก
เปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 85
และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่า สกุลบาท ณ วันที่
คานวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 15)

ผล ารดา นิน านยอนหลั แบบปั หมด (%ตอปี)

า ตอน

YTD

3 ดอน 6 ดอน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั แต ัดตั

กองทุน

N/A

0.95%

-2.03%

N/A

N/A

N/A

N/A

-1.80%

ดัชนีชี้วัด*

N/A

3.44%

-0.01%

N/A

N/A

N/A

N/A

6.92%

4.23%

3.78%

3.59%

N/A

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน

-23.42% -1.58%

-6.04% -22.81%

ความผันผวนกองทุน

N/A

16.63% 15.76%

N/A

N/A

N/A

N/A

15.65%

ความผันผวนดัชนีชี้วัด

N/A

17.12% 15.52%

N/A

N/A

N/A

N/A

12.21%

• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนิน
งานในอนาคต
าร ารวมตอตานท ริต :

ได้รับการรับรอง CAC

ัดอันดับ อ ทน Morningstar

ผล ทนสามารถศึ ษา ร่อ มอ

หนั สอชีชวนฉบับ ต็ม

บริหาร วาม สี่ย ดานสภาพ
ลอ ไดในหนั สอชีชวนฉบับ
ต็ม

www.principal.th

PRINCIPAL GMV-C
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 :

1.00 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 : 1.00 บาท

ยอด

หลอ ันต่า

-0.61

Beta

0.41

Tracking Error

N/A

อาย ฉลี่ย อ ตราสารหนี

N/A

Yield to Maturity

N/A

าร ัด าร

2.140%

1.605%

รวม าใช าย

6.220%

1.958%

หมายเหตุ ข้อมูล 1 มี.ค. 64 – 28 ก.พ. 65 ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ในทานองเดียวกันไว้แล้ว
เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่
รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

็บ า ผถอหนวย (% อ มล าซอ าย)
ส สดไม ิน

็บ ริ

าร าย

2.140%

ยกเว้น

ารรับซอ น

1.070%

ยกเว้น

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทน า

2.140%

ยกเว้น

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทนออ

1.070%

ยกเว้น

ารโอนหนวย

46.37

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

็บ ริ

าธรรม นียม

83.74

3.75

ส สดไม ิน

าธรรม นียมที่ รีย

N/A

Alpha

็บ า อ ทนรวม (% ตอปี อ NAV)

าธรรม นียม

-16.08

ระยะ วลา ารรับ ิน า าย น :

หมายเหตุ -

าธรรม นียมที่ รีย

Maximum Drawdown

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว

าร ัดสรร ารล ทนในตา ประ ทศ 5 อันดับแร
ประ ทศ

% อ NAV

UNITED STATES

63.65

JAPAN

9.86

SWITZERLAND

7.03

THAILAND

4.32

CANADA

3.72

ที่มา: iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (class USD Accumulation) 31
ตุลาคม 2565

าร ัดสรร ารล ทนใน ลมอตสาห รรม 5 อันดับแร
หลั ทรัพยแย ตาม ลมอตสาห รรม

% อ NAV

Health Care

19.37

Information Technology

16.46

Consumer Staples

13.23

Communication

11.31

Industrials

9.66

ที่มา: iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (class USD Accumulation) 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

95.68

VERTEX PHARMACEUTICALS INC

1.68

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)

3.11

WASTE MANAGEMENT INC

1.61

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

1.21

PEPSICO INC

1.57

JOHNSON & JOHNSON

1.55

MERCK & CO INC

1.47

ที่มา: iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (class USD Accumulation) 31
ตุลาคม 2565

PRINCIPAL GMV-C
ารล ทนใน อ ทนอ่นที่ล ทน ิน 20% อ NAV
ช่อ อ ทน :

iShares Edge MSCI World Minimum
Volatility UCITS ETF (class USD
Accumulation)

ISIN code :

IE00B8FHGS14

Bloomberg code:

MVOL LN

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

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 โ ลบอล แม น โวลาติลิตี อิ วิตี
Principal Global Managed Volatility Equity Fund

ชนิดผล ทนพิ ศษ (PRINCIPAL GMV-X)

ประ ภท อ ทนรวม / ลม อ ทนรวม

ระดับ วาม สี่ย

ประเภทกองทุน : กองทุนตราสารทุน, Feeder Fund
กลุ่มกองทุนรวม : Global Equity

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80% ของ
NAV

นโยบายและ ลยทธ ารล ทน
- กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ iShares
Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) USD
Accumulation โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund)
ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย BlackRock Asset Management Ireland
Limited
กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งมอบผลตอบแทนจากการลงทุนที่สะท้อนกับผลตอบแทนจากดัชนี MSCI World
Minimum Volatility โดยมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี MSCI World
Minimum Volatility ซึ่งเป็นดัชนีมาตรฐานของกองทุน โดยใช้เทคนิคในการปรับให้เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลตอบแทน
ใกล้เคียงกับดัชนีมาตรฐาน (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)
ลยทธใน ารบริหาร ัด ารล ทน

อมล อ ทน
วัน ดทะ บียน อ ทน

วันที่ 2 มีนาคม 2561

วัน ริ่มตน class

วันที่ 15 เมษายน 2563

นโยบาย าร าย ินปันผล

ไม่จ่าย

อาย อ ทน

0 ปี 8 เดือน 27 วัน

ผ ัด าร อ ทน
คุณวิทยา เจนจรัสโชติ วันที่เริ่มบริหาร 2 มีนาคม 2561
คุณวิริยา โภไคศวรรย์ วันที่เริ่มบริหาร 2 มีนาคม 2561

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (“กองทุนหลัก”)
เพื่อให้ผลตอบแทนเทียบเคียงกับกองทุนหลัก (Passive management)

ดัชนีชีวัด
ดัชนี MSCI World Minimum Volatility Net Total Return ในสกุลเงิน
USD สัดส่วน 100% (ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตรา แลก
เปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 85
และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่า สกุลบาท ณ วันที่
คานวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 15)

ผล ารดา นิน านยอนหลั แบบปั หมด (%ตอปี)

า ตอน

YTD

3 ดอน 6 ดอน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั แต ัดตั

กองทุน

N/A

1.44%

-1.06%

N/A

N/A

N/A

N/A

2.93%

ดัชนีชี้วัด*

N/A

3.44%

-0.01%

N/A

N/A

N/A

N/A

6.92%

4.23%

3.78%

3.59%

N/A

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน

-23.42% -1.58%

-6.04% -22.81%

ความผันผวนกองทุน

N/A

16.65% 15.77%

N/A

N/A

N/A

N/A

14.86%

ความผันผวนดัชนีชี้วัด

N/A

17.12% 15.52%

N/A

N/A

N/A

N/A

12.21%

• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนิน
งานในอนาคต
าร ารวมตอตานท ริต :

ได้รับการรับรอง CAC

ัดอันดับ อ ทน Morningstar

ผล ทนสามารถศึ ษา ร่อ มอ

หนั สอชีชวนฉบับ ต็ม

บริหาร วาม สี่ย ดานสภาพ
ลอ ไดในหนั สอชีชวนฉบับ
ต็ม

www.principal.th

PRINCIPAL GMV-X
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 :

1.00 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 : 1.00 บาท

ยอด

หลอ ันต่า

-0.18

Beta

0.78

Tracking Error

N/A

อาย ฉลี่ย อ ตราสารหนี

N/A

Yield to Maturity

N/A

าร ัด าร

2.140%

ยกเว้น

รวม าใช าย

6.220%

0.075%

หมายเหตุ ข้อมูล 1 มี.ค. 64 – 28 ก.พ. 65 ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ในทานองเดียวกันไว้แล้ว
เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่
รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

็บ า ผถอหนวย (% อ มล าซอ าย)
ส สดไม ิน

็บ ริ

าร าย

2.140%

ยกเว้น

ารรับซอ น

1.070%

ยกเว้น

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทน า

2.140%

ยกเว้น

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทนออ

1.070%

ยกเว้น

ารโอนหนวย

46.37

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

็บ ริ

าธรรม นียม

83.74

2.40

ส สดไม ิน

าธรรม นียมที่ รีย

N/A

Alpha

็บ า อ ทนรวม (% ตอปี อ NAV)

าธรรม นียม

-16.58

ระยะ วลา ารรับ ิน า าย น :

หมายเหตุ -

าธรรม นียมที่ รีย

Maximum Drawdown

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว

าร ัดสรร ารล ทนในตา ประ ทศ 5 อันดับแร
ประ ทศ

% อ NAV

UNITED STATES

63.65

JAPAN

9.86

SWITZERLAND

7.03

THAILAND

4.32

CANADA

3.72

ที่มา: iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (class USD Accumulation) 31
ตุลาคม 2565

าร ัดสรร ารล ทนใน ลมอตสาห รรม 5 อันดับแร
หลั ทรัพยแย ตาม ลมอตสาห รรม

% อ NAV

Health Care

19.37

Information Technology

16.46

Consumer Staples

13.23

Communication

11.31

Industrials

9.66

ที่มา: iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (class USD Accumulation) 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

95.68

VERTEX PHARMACEUTICALS INC

1.68

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)

3.11

WASTE MANAGEMENT INC

1.61

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

1.21

PEPSICO INC

1.57

JOHNSON & JOHNSON

1.55

MERCK & CO INC

1.47

ที่มา: iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (class USD Accumulation) 31
ตุลาคม 2565

PRINCIPAL GMV-X
ารล ทนใน อ ทนอ่นที่ล ทน ิน 20% อ NAV
ช่อ อ ทน :

iShares Edge MSCI World Minimum
Volatility UCITS ETF (class USD
Accumulation)

ISIN code :

IE00B8FHGS14

Bloomberg code:

MVOL LN

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)
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีร่ าคา หรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวขึน้ ลง เนื่องจากความผันผวนของปั จจัยต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน อัตราแลกเปลีย่ น อัตราดอกเบีย้ เป็ นต้น
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง :
กองทุนจะวิเคราะห์จากข้อมูลพืน้ ฐานของตราสาร และภาวะของตลาด และพิจารณากระจายการลงทุนในตราสารต่าง ๆ แต่ละรายบริษทั เพื่อกําหนด
สัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน โดยคัดเลือกตราสารที่น่าสนใจลงทุน ตามปั จจัยพื้นฐานและ
ศักยภาพของผูอ้ อกตราสาร โดยคํานึงถึงภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงิน และตลาดทุนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในตราสาร
ดังกล่าว
2. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีไ่ ม่สามารถขายหน่วยลงทุน หรือตราสารทีก่ องทุนได้ลงทุนไว้ได้ เนื่องจากกองทุน หรือตราสารทีล่ งทุนของกองทุนอาจ
มีสภาพคล่องน้อย กองทุนจึงอาจขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวไม่ได้ในช่วงเวลาทีต่ อ้ งการหรืออาจไม่ได้ราคาตามทีต่ อ้ งการ
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง :
BlackRock Asset Management Ireland Limited ซึง่ เป็ นผูบ้ ริหารกองทุน iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF
3. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk):
เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรือตราสารของกองทุนรวมในต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสีย่ งของประเทศทีล่ งทุน เช่น
การเปลีย่ นแปลงของปั จจัยพืน้ ฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปั จจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหน่ วย
ลงทุน หรือหลักทรัพย์ทก่ี องทุนลงทุน
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง :
กองทุนได้มกี ารวิเคราะห์ความเสีย่ งทางด้านปั จจัยพืน้ ฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ ของประเทศทีล่ งทุนอย่าง
สมํ่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่ งในส่วนนี้
4. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น (Currency Risk) หมายถึง การเปลีย่ นแปลง ของอัตราแลกเปลีย่ นมีผลกระทบต่อมูลค่า
ของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงทีเ่ งินบาทอ่อน แต่ขายทํากําไรในช่วงทีบ่ าทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาท
กลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงทีบ่ าทแข็งและขายทํากําไรในช่วงทีบ่ าทอ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึน้ กว่าเดิมด้วย
เช่นกัน
- ป้ องกันความเสี่ยงทัง้ หมด/หรือเกือบทัง้ หมด : ผูล้ งทุนไม่มคี วามเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
- ป้ องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสดั ส่วนการป้ องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผูล้ งทุนอาจมีความเสีย่ งจาก
อัตราแลกเปลีย่ น
- อาจป้ องกันความเสี่ยงตามดุลยพิ นิจของผู้จดั การกองทุนรวม : ผูล้ งทุนอาจมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น เนื่องจาก
การป้ องกันความเสีย่ งขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินจิ ของผูจ้ ดั การกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้ องกันความเสีย่ งหรือไม่
- ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย: ผูล้ งทุนมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
เนื่องจากกองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรือตราสารในต่างประเทศ ซึง่ ต้องลงทุนเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ จึงเป็ นความ
เสีย่ งของค่าเงินทีเ่ กิดจากการลงทุน ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าเงินต่างประเทศทีล่ งทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดังนัน้ ผู้
ลงทุนอาจได้รบั กําไร หรือขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศทีล่ งทุนได้ ดังนัน้ การป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นจึงเป็ น
เครื่องมือสําคัญในการบริหารความเสีย่ งจากดังกล่าว ซึง่ ทําได้ดงั ต่อไปนี้
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรือเครื่องมือป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยจะใช้การ
วิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เพื่อคาดการณ์ทศิ ทางอัตราแลกเปลีย่ น เพื่อลดความเสีย่ งในส่วนนี้

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของกองทุนหลัก
ความเสี่ยงจากการลดความผันผวน (Minimum Volatility Risk):
โดยทัวไปกองทุ
่
นที่ Tracking Index เป็ นกองทุนทีม่ กี ารบริหารจัดการแบบเชิงรับ (Passive) มีการกระจายการลงทุน และมีแนวโน้มผลการ
ดําเนินงานเป็ นไปตามดัชนีมาตรฐาน ซึง่ กองทุน Minimum Volatility มีการบริหารจัดการแบบเชิงรับ (Passive) โดย Track กับดัชนีเพื่อส่งมอบ
ความผันผวนตํ่าให้กบั ผูล้ งทุน ในขณะทีด่ ชั นีมาตรฐานของกองทุน Minimum Volatility อาจเลือกหลักทรัพย์แบบกว้างกว่าดัชนีหลัก (parent
index) ดัชนีผนั ผวนตํ่าจะเลือกหลักทรัพย์ทส่ี ่งมอบความผันผวนตํ่าซึง่ จะมีความแตกต่างจากดัชนีหลัก (parent index) ทีเ่ กีย่ วข้อง ความแตกต่าง
ระหว่างดัชนีผนั ผวนตํ่า และดัชนีหลัก (parent index) สามารถมีได้มากมาย และดัชนีความผันผวนตํ่ามักจะมีองค์ประกอบทีน่ ้อยกว่า, exposure
ของประเทศทีล่ งทุน และ exposure ของอุตสาหกรรมทีล่ งทุน และนํ้าหนักการลงทุนทีแ่ ตกต่างจากดัชนีหลัก (parent index) ดัชนีความผันผวน
ตํ่ามีแนวโน้มทีจ่ ะมีผลการดําเนินงานทีแ่ ตกต่าง และมีความเสีย่ ง และความความผันผวนทีแ่ ตกต่างจากดัชนีหลักเนื่องจากมุ่งเน้นเรื่องความผัน
ผวนตํ่า ในกรณีทม่ี เี งื่อนไขทางการตลาดทีแ่ ตกต่าง จะส่งมอบผลตอบแทนทีแ่ ตกต่างจากดัชนีหลัก (parent index) กองทุน Minimum Volatility
อาจมีผลการดําเนินงานทีด่ กี ว่าหรือแย่กว่าในสภาวะทางการตลาดทีแ่ ตกต่าง มูลค่าของหลักทรัพย์อาจมีความผันผวนเนื่องมาจากปั จจัยทีม่ ี
ผลกระทบต่อตลาดโดยทัวไป
่ หรือเจาะจงเฉพาะอุตสาหกรรม มูลค่าของหลักทรัพย์อาจมีความผันผวนมากกว่าตลาดโดยรวม ความผันผวนนี้จะ
ส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน และมูลค่าเงินลงทุนของผูล้ งทุน แม้ว่าดัชนีมาตรฐานของทุน จะสร้างขึน้ เพื่อแสวงหาความผัน
ผวนทีต่ ่ํากว่าดัชนีหลัก (parent index) แต่กไ็ ม่รบั ประกันว่ากลยุทธ์น้จี ะประสบความสําเร็จ เช่น ผูส้ ร้างดัชนีอาจไม่ประสบความสําเร็จในการสร้าง
ดัชนี ดังนัน้ จึงเป็ นความเสีย่ งของกองทุนทีอ่ าจประสบได้ หลักทรัพย์ในกองทุนจะขึน้ อยู่กบั ความผันผวนของราคา และอาจไม่ผนั ผวนน้อยกว่า
ตลาดโดยรวมหรืออาจมากกว่า จึงไม่สามารถรับประกันได้ว่ากองทุนจะมีความเสีย่ งน้อยกว่าโดยเฉพาะในช่วงเวลาทีไ่ ม่ปกติในตลาดการเงิน
หากไม่คํานึงถึงเงื่อนไขทางการตลาด กองทุนมีเป้ าหมายเพื่อให้ผลการดําเนินงานเป็ นไปตามดัชนีมาตรฐาน ผลการดําเนินงานของกองทุนอาจไม่โดดเด่นกว่าดัชนี
มาตรฐาน และกองทุนไม่ได้ออกแบบมาเพือ่ ให้ผลการดําเนินงานโดดเด่นกว่าดัชนีหลัก (parent index) จากการออกแบบดังกล่าวหมายความว่าผลการดําเนินงานของดัชนี
มาตรฐานอาจไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ดัชนีหลักมากนัก ดังนัน้ ในสภาวะทางตลาดทีเ่ ป็ นบวกหรือลบ อาจมีความแตกต่าง และ/หรือมีผลการดําเนินงานทีผ่ นั ผวนมากกว่าดัชนี
หลักได้
ความเสี่ยงจากกลยุทธ์บริ หารแบบดัชนี (Index Strategy Risk):
ไม่มกี ารรับประกันว่าดัชนีมาตรฐานของกองทุน จะประสบความสําเร็จและบรรลุกลยุทธ์ได้ เช่น ไม่มกี ารรับประกันว่าโมเดลของผูส้ ร้างดัชนี (Index Provider) จะประสบ
ความสําเร็จอย่างสมบูรณ์ในการประเมินความผันผวนทีค่ าดหวังทีเ่ กีย่ วข้องกับดัชนีหลัก หรือองค์ประกอบของดัชนีชว้ี ดั ของกองทุนจะมีความผันผวนตํ่ากว่าดัชนีหลัก

