
ผลการดําเนินงาน

วันท่ีจดทะเบียน 11 ตุลาคม 2561

สัดส่วนลงทุนตามประเภทการลงทุน

6ความเส่ียง
ระดับ
สูง

กองทนุเปดิบวัหลวงหุน้เอเชยีเพ่ือการเลีย้งชพี

สัดส่วนการลงทนุ

MONTHLY FUND UPDATE

ขอ้มูลสถิติกองทนุ
มูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV)  :
มูลคาหนวยลงทุน  :
จำนวนจัดตั้ง  :
Portfolio Duration  :

ลานบาท
บาท
วัน
ป

388.92
12.2253

1,328
-

  AIMC CATEGORY  Asia Pacific EX Japan    FUND CODE    B-ASIARMF
  BLOOMBERG CODE   BASIAER:TB    MORNINGSTAR RATING OVERALL  

Aligned • Alongside • Always

กองทุน
3 เดือน 6 เดือน ตั้งแตตนป

% ตามชวงเวลา

การจัดการ ผูดูแลผลประโยชน นายทะเบียนหนวยลงทุน คาใชจายอื่น รวมคาใชจายทั้งหมด

% ตอป

% ตอป

1 ป 3 ป 5 ป 10 ป ตั้งแตจัดตั้ง

B-ASIARMF

เกณฑมาตรฐาน

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน

-3.49% -3.65% -3.93% -13.10% 8.75% - - 5.67%

-6.27% -10.76% -11.00% -19.76% 6.63% - - 5.76%

27.11% 21.95% 23.51% 18.13% 20.28% - - 19.28%

เปรยีบเทียบผลการดําเนินงานแต่ละชว่งเวลากับกองทนุประเภทเดียวกัน (เปอรเ์ซน็ไทล์)

ค่าธรรมเนียมเรยีกเก็บจากกองทนุ (% ต่อปีของ NAV)  (โปรดอ่านขอ้มูลเพ่ิมเติมได้ท่ี หนังสือชีช้วนส่วนสรปุขอ้มูลสําคัญ)

ผลตอบแทนอยูระหวางอันดับ*

ความผันผวนอยูระหวางอันดับ**

ระหวาง 1 ถึง 
5 ของกลุม

ระหวาง 5 ถึง 
25 ของกลุม

ระหวาง 5 ถึง 
25 ของกลุม

ระหวาง 25 ถึง 
50 ของกลุม

ระหวาง 25 ถึง 
50 ของกลุม

ระหวาง 25 ถึง 
50 ของกลุม

ระหวาง 5 ถึง 
25 ของกลุม

ระหวาง 75 
ถึง 95 ของกลุม

---

- -

-

- -

เกณฑมาตรฐาน คือ  MSCI AC Asia (ex Japan) net TR ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ปรับดวยตนทุนการปองกัน ความเสี่ยงอัตราแลกเปล่ียน เพ่ือเทียบกับคาสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน ตามสัดสวน  
การทําสัญญาปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปล่ียนประมาณรอยละ 75 ของมูลคาเงินลงทุนในตางประเทศและ MSCI AC Asia (ex Japan) net TR ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ปรับดวย อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบ 
กับคาสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทนตามสัดสวนท่ีไมไดทําสัญญาปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนประมาณรอยละ 25 ของมูลคาเงินลงทุนใน ตางประเทศ (ซึ่งเปนเกณฑวัดผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก)

สูงสุดไมเกิน

เก็บจริง

 1.6050 0.0428 0.0535 1.2412 2.9425 
  1.3290 0.0300 0.0535 0.1116 1.5240 

นโยบายการลงทุน  กองทุนลงทนุในหนวยลงทนุของ Invesco Funds - Invesco Asian Equity 

 Fund (กองทนุหลกั) ชนดิหนวยลงทนุ Class C (AD) USD เพยีงกองทุนเดียว 

 โดยเฉลีย่ในรอบปบญัชไีมนอยกวา 80% ของ NAV สวนทีเ่หลอือาจลงทนุใน

 หรอืมไีวซึง่หลักทรพัย หรอืทรพัยสนิอืน่ ตามทีส่ำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดหรอื

 ใหความเหน็ชอบทัง้ในและตางประเทศ รวมถงึ Derivatives ทัง้นี ้กองทนุจะ

 ไมลงทนุใน Structured Note

นโยบายปนผล ไมมีนโยบายปนผล

เหมาะกับนักลงทุน ผูลงทนุทีต่องการลงทนุแบบผกูพันระยะยาวเพ่ือการเลีย้งชีพหลงัเกษยีณอายุ
 สามารถรบัความผนัผวนและความเสีย่งทีเ่กีย่วของกบัการลงทนุในหลกัทรพัย
 หรือทรัพยสินในตางประเทศได โดยเพิ่มโอกาสในการแสวงหาผลตอบแทน
 จากการลงทุน ในหลักทรัพยในภูมิภาคเอเชีย และเน่ืองจากเปนกองทุนรวม
 เพ่ือการเลีย้งชพี ผูลงทนุจงึควรลงทนุตอเน่ืองเปนระยะเวลาไมนอยกวา 5 ป 
 จนครบอายุ 55 ปบริบูรณ เพื่อสิทธิประโยชนทางภาษี

ความเส่ียงจากการลงทุน นักลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากมูลคาเงินลงทุนลดลงหรือไดรับเงินลงทุนลาชา
 อันเนื่องจากความผันผวนของตลาด การขาดสภาพคลองของตราสาร การที่
 ผูออกตราสารไมสามารถชำระคืนเงินลงทุน และหรือจายดอกเบี้ยตามที่ระบุ
 ในตราสารที่ลงทุน รวมถึงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย 
 ความเสีย่งของประเทศท่ีกองทุนลงทนุ ความเสีย่งดานอตัราแลกเปลีย่น และ
 ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายตราสารลวงหนา

ภาพแสดงความเคล่ือนไหวของราคาหน่วยลงทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

ขอมูลกองทุนหลักที่ลงทุน : Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund มีนโยบายเนนลงทุนในหุนของบริษัทหรือ

นิติบุคคลอ่ืนใดที่มีลักษณะ ดังนี้ (1) จดทะเบียนในประเทศภูมิภาคเอเชีย (2) จดทะเบียนในประเทศที่อยูนอกภูมิภาคเอเชีย 

แตดำเนินธุรกิจหลักในภูมิภาคเอเชีย หรือ (3) บริษัทโฮลด้ิงที่มีการลงทุนหลักในบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศภูมิภาคเอเชีย 

ไมรวมญี่ปุน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด     

ขอมูลกองทุนหลัก : https://www.bblam.co.th/application/files/3316/5363/9854/Invesco_Asian_Equity_Fund

_C-AD_Shares_004.pdf

NAV 

เกณฑมาตรฐาน
12.00

18.00

6.00
ตุลาคม 2561 พฤศจิกายน 2562 พฤศจิกายน 2563 พฤษภาคม 2565

Morningstar Rating Overall จัดทำโดย Morningstar / CG Scoring คือ ระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทย 
ผูลงทุนตองศึกษาและทำความเขาใจลักษณะสินคา ขอมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานกอนตัดสินใจลงทุน 

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

สูงสุดไมเกิน

เก็บจริง

การขาย การรับซื้อคืน การสับเปลี่ยน

ค่าธรรมเนียมเรยีกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทนุ (% ของมูลค่าซือ้ขาย)  (โปรดอ่านขอ้มูลเพ่ิมเติมได้ท่ี หนังสือชีช้วนส่วนสรปุขอ้มูลสําคัญ)

ถือครองนอยกวาหรือเทากับ 1 ป : 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท)
ถือครองมากกวา 1 ป : 50 บาท ตอรายการ

ถือครองนอยกวาหรือเทากับ 1 ป : ไมเกิน 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท)
ถือครองมากกวา 1 ป : 50 บาท ตอรายการ

ภายในบริษัทจัดการ : ไมเรียกเก็บ
กับบริษัทจัดการอื่น : ยังไมเปดใหบริการ

ภายในบริษัทจัดการ : ไมเรียกเก็บ
กับบริษัทจัดการอื่น : ยังไมเปดใหบริการ

1.00

ไมเรียกเก็บ

ตราสารหนี้    
เงินฝาก/บัตรเงินฝาก
ตราสารทุน 
Invesco Funds SICAV - Invesco Asian Equity Fund/Luxembourg   
อื่น ๆ 

0.80%
0.80%

95.02%
95.02%
4.18%

*อันดับตนๆ ผลตอบแทนดี
**อันดับตนๆ ผันผวนนอย


