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MONTHLY FUND UPDATE

ขอ้มูลสถิติกองทนุ
มูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV)  :
มูลคาหนวยลงทุน  :
จํานวนจัดต้ัง  :
Portfolio Duration  :
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AIMC CATEGORY  Asia Pacific Ex Japan      FUND CODE   B-ASIA
BLOOMBERG CODE  BBLASIE:TB    MORNINGSTAR RATING OVERALL  
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กองทุน
3 เดือน 6 เดือน ต้ังแตตนป

% ตามชวงเวลา

การจัดการ ผูดูแลผลประโยชน นายทะเบียนหนวยลงทุน คาใชจายอ่ืน รวมคาใชจายท้ังหมด

% ตอป

% ตอป

1 ป 3 ป 5 ป 10 ป ต้ังแตจัดต้ัง

B-ASIA

เกณฑมาตรฐาน

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน

 -3.49% -3.43% -3.72% -12.88% 9.23% 4.90% - 5.52%

 -6.27% -10.76% -11.00% -19.76% 6.63% 4.42% - 4.62%

 27.16% 21.95% 23.51% 18.12% 20.36% 18.01% - 16.99%

เปรยีบเทียบผลการดําเนนิงานแต่ละชว่งเวลากับกองทนุประเภทเดียวกัน (เปอรเ์ซน็ไทล์)

ค่าธรรมเนียมเรยีกเก็บจากกองทนุ (% ต่อปีของ NAV)  (โปรดอ่านขอ้มูลเพ่ิมเติมได้ท่ี หนงัสือชีช้วนส่วนสรปุขอ้มูลสําคัญ)

ผลตอบแทนอยูระหวางอันดับ*

ความผันผวนอยูระหวางอันดับ**

ระหวาง 5 
ถึง 25 ของกลุม

ระหวาง 1 
ถึง 5 ของกลุม

ระหวาง 50 
ถึง 75 ของกลุม

ระหวาง 25 
ถึง 50 ของกลุม

ระหวาง 5 
ถึง 25 ของกลุม

ระหวาง 5 
ถึง 25 ของกลุม

ระหวาง 5 
ถึง 25 ของกลุม

ระหวาง 25 
ถึง 50 ของกลุม

ระหวาง 75 
ถึง 95 ของกลุม

ระหวาง 75 
ถึง 95 ของกลุม

--

-

-

- -

ตราสารทุน
Invesco Funds SICAV - Invesco 
Asian Equity Fund/Luxembourg
อ่ืน ๆ

เกณฑมาตรฐาน คือ  MSCI AC Asia (ex Japan) net TR USD ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐปรับดวยตนทุนการปองกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียน เพ่ือเทียบกับคาสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน ตามสัดสวนการทํา
สัญญาปองกันความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียนประมาณรอยละ 75 ของมูลคาเงินลงทุนในตางประเทศ และ MSCI AC Asia (ex Japan) net TR USD ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ปรับดวยอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบกับคา
สกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทนตามสัดสวนท่ีไมไดทําสัญญาปองกัน ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียนประมาณรอยละ 25 ของมูลคาเงินลงทุนในตางประเทศ (ซ่ึงเปนเกณฑวัดผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก)

*อันดับตนๆ ผลตอบแทนดี
**อันดับตนๆ ผันผวนนอย

สูงสุดไมเกิน

เก็บจริง

 1.6050 0.0428 0.0535 1.2412 2.9425 

 1.3459 0.0321 0.0535 0.0167 1.4482

NAV 

เกณฑมาตรฐาน

นโยบายการลงทุน  กองทุนลงทุนในหนวยลงทุนของ Invesco Funds - Invesco Asian Equity 
 Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหนวยลงทุน Class C (AD) USD เพียงกองทุนเดียว
  โดยเฉล่ียในรอบปบัญชี ไมนอยกวา 80% ของ NAV สวนท่ีเหลือ อาจพิจารณา
 ลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอ่ืน ท้ังในและตางประเทศ รวมถึง Derivatives
 ท้ังน้ี กองทุนจะไมลงทุนใน Structured Note

 

นโยบายปนผล ไมมีนโยบายปนผล

เหมาะกับนักลงทุน กองทุนรวมน้ีเหมาะสมกับผูลงทุนท่ีสามารถลงทุนระยะยาว และรับความ
 ผันผวนและความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสิน
 ในตางประเทศได โดยเพ่ิมโอกาสในการแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุน
 ในหลักทรัพยในภูมิภาคเอเชีย

ความเส่ียงจากการลงทุน นักลงทุนอาจมีความเส่ียงจากหลักทรัพยท่ีกองทุนลงทุนขาดสภาพคลอง 
 ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน ความเส่ียงของประเทศท่ีกองทุนลงทุน
 รวมถึงขอจํากัดในการนําเงินลงทุนกลับประเทศ และความเส่ียงจากการ
 ลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนา

ขอมูลกองทุนหลักที่ลงทุน : Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund (กองทุนหลัก) มีนโยบายเนนลงทุนในหุนของบริษัทหรือ
นิติบุคคลอื่นใดที่มีลักษณะ ดังนี้ (1) จดทะเบียนในประเทศภูมิภาคเอเชีย หรือ (2) จดทะเบียนในประเทศที่อยูนอกภูมิภาคเอเชีย แต
ดําเนินธุรกิจหลักในประเทศภูมิภาคเอเชีย หรือ (3) บริษัทโฮลดิ้งที่มีการลงทุนหลักในบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศภูมิภาคเอเชีย ทั้งนี้ 
การลงทุนในแถบภูมิภาคเอเชียดังกลาวไมรวมถึงประเทศญี่ปุน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด
ขอมูลกองทุนหลัก : https://www.bblam.co.th/application/files/3316/5363/9854/Invesco_Asian_Equity_Fund_C-AD_Shares
_004.pdf
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สูงสุดไมเกิน

เก็บจริง

การขาย การรับซ้ือคืน การสับเปล่ียน การโอนหนวยลงทุน

ค่าธรรมเนียมเรยีกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทนุ (% ของมูลค่าซือ้ขาย)  (โปรดอา่นขอ้มูลเพ่ิมเติมได้ท่ี หนงัสือชีช้วนส่วนสรปุขอ้มูลสําคัญ)

กรณีเปนกองทุนตนทาง : เทากับคาธรรมเนียมการรับซื้อคืน
กรณีเปนกองทุนปลายทาง : เทากับคาธรรมเนียมการขาย

50 บาท ตอ 1,000 หนวย 
หรือเศษของ 1,000 หนวย

50 บาท ตอ 1,000 หนวย 
หรือเศษของ 1,000 หนวย 

กรณีเปนกองทุนตนทาง : ไมมี
กรณีเปนกองทุนปลายทาง : ไมเกิน 1.00

1.00

ไมเกิน 1.00

ไมมี

ไมมี

2.02%
2.02%

Morningstar Rating Overall จัดทําโดย Morningstar / CG Scoring คือ ระดับการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียนไทย
ผูลงทุนตองศึกษาและทําความเขาใจลักษณะสินคา ขอมูลสําคัญ นโยบายการลงทุน เง่ือนไขผลตอบแทน ความเส่ียง และผลการดําเนินงาน  กอนตัดสินใจลงทุน

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
คาธรรมเนียมการจัดการรวมเงินคาตอบแทนท่ีกองทุนรวมไดรับจากกองทุนรวมตางประเทศในอัตราไมเกิน 0.535% แลว

ขอมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565

ตราสารหน้ี
เงินฝาก/บัตรเงินฝาก

94.54%
94.54%

3.44%


