
ผลการดําเนินงาน

วันท่ีจดทะเบียน 5 พฤศจิกายน 2563

สัดส่วนลงทุนตามประเภทการลงทุน

6ความเส่ียง
ระดับ
สูง

กองทนุเปดิบวัหลวงหุน้จีนเอแชรเ์พ่ือการเลีย้งชพี

สัดส่วนการลงทนุ

MONTHLY FUND UPDATE

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

ลานบาท
บาท
วัน
ป

2,868.60
8.9293

572
-

  AIMC CATEGORY  Greater China Equity  FUND CODE    B-CHINAARMF
  BLOOMBERG CODE   BUSERRT : TB

Aligned • Alongside • Always

กองทุน
3 เดือน 6 เดือน ตั้งแตตนป

% ตามชวงเวลา

การจัดการ ผูดูแลผลประโยชน นายทะเบียนหนวยลงทุน คาใชจายอ่ืน รวมคาใชจายท้ังหมด

% ตอป

% ตอป

1 ป 3 ป 5 ป 10 ป ตั้งแตจัดตั้ง

B-CHINAARMF

เกณฑมาตรฐาน

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน

-14.69% -23.16% -22.47% -24.09% - - - -6.97%

-13.18% -20.44% -19.84% -17.09% - - - -2.16%

29.88% 23.97% 25.40% 22.45% - - - 22.83%

เปรยีบเทียบผลการดําเนินงานแต่ละชว่งเวลากับกองทนุประเภทเดียวกัน (เปอรเ์ซน็ไทล์)

ค่าธรรมเนียมเรยีกเก็บจากกองทนุ (% ต่อปีของ NAV)  (โปรดอ่านขอ้มูลเพ่ิมเติมได้ท่ี หนังสือชีช้วนส่วนสรปุขอ้มูลสําคัญ)

ผลตอบแทนอยูระหวางอันดับ*

ความผันผวนอยูระหวางอันดับ**

ระหวาง 50 ถึง
75 ของกลุม

ระหวาง 50 ถึง
75 ของกลุม

ระหวาง 5 ถึง
25 ของกลุม

ระหวาง 5 ถึง
25 ของกลุม

ระหวาง 5 ถึง
25 ของกลุม

ระหวาง 5 ถึง
25 ของกลุม

--

-

-

-

-

-

-

- -

สูงสุดไมเกิน

เก็บจริง

 1.0700 0.0428 0.0535 1.2412 2.4075 

 1.0700 0.0321 0.0535 0.0959 1.2515 

นโยบายการลงทุน  กองทุนจะเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน Allianz China A-Shares (กองทุน
 หลัก) ชนิดหนวยลงทุน PT (USD) Acc. เฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ
 NAV ซ่ึงกองทุน Allianz China A-Shares เปนกองทุนท่ี Allianz Global Investors
 GmbH (บริษัทจัดการกองทุนหลัก) ไดมอบหมายให Allianz Global Investors
 Asia Pacific Limited เปนผูบริหารจัดการกองทุน มีนโยบายแสวงหาการเพ่ิมข้ึน
 ของมูลคาเงินลงทุนระยะยาว โดยเนนลงทุนในตลาดหุนจีน A-Shares สวนท่ีเหลือ
 อาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอ่ืน ท้ังในและตางประเทศ รวมถึง
 Derivatives เพ่ือปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของผูจัดการ
 กองทุน และ/หรือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (EPM) และ/หรือ
 Structured Note และกองทุนอาจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใต
 การจัดการเดียวกัน โดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมเกิน 20% ของ NAV

นโยบายปนผล ไมมีนโยบายปนผล

เหมาะกับนักลงทุน ผูลงทุนท่ีสามารถรับความผันผวนและความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับการการลงทุนใน
 หลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนในตางประเทศ ผูท่ีสามารถลงทุนในระยะกลางถึง
 ระยะยาวในหลักทรัพยท่ีเก่ียวของกับประเทศจีน โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาว
 ท่ีดีกวาการลงทุนในตราสารหน้ีท่ัวไป ผูลงทุนท่ีตองการลงทุนแบบผูกพันระยะยาว
 เพ่ือการเล้ียงชีพหลังเกษียณอายุ โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวท่ีดีกวาการ
 ลงทุนในตราสารหน้ีท่ัวไป และเน่ืองจากเปนกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ผูลงทุน
 จึงควรลงทุนตอเน่ืองเปนระยะเวลาไมนอยกวา 5 ป จนครบอายุ 55 ปบริบูรณ 
 เพ่ือสิทธิประโยชนทางภาษี

ความเสี่ยงจากการลงทุน นกัลงทุนอาจมคีวามเสีย่งจากมลูคาเงนิลงทุนลดลงหรอืไดรบัเงนิลงทนุลาชา อนัเนือ่ง
 จากความผันผวนของตลาด การขาดสภาพคลองของตราสาร การที่ผูออกตราสาร
 ไมสามารถชำระคืนเงินลงทุน และหรือจายดอกเบ้ียตามที่ระบุในตราสารที่ลงทุน
 รวมถึงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงของประเทศ
 ที่กองทุนลงทุน ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปล่ียน และความเส่ียงจากการลงทุนใน
 สัญญาซื้อขายตราสารลวงหนา

ภาพแสดงความเคล่ือนไหวของราคาหน่วยลงทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

NAV 

เกณฑมาตรฐาน
10.50

13.00

8.00
พฤษภาคม 2564พฤศจิกายน 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

ตราสารหนี้
เงินฝาก/บัตรเงินฝาก

0.46%
0.46%

ตราสารทุน
Allianz China A Shares - PTUAC 
อื่น ๆ 

94.36%
94.36%
5.19%

ค่าธรรมเนียมเรยีกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทนุ (% ของมูลค่าซือ้ขาย)  (โปรดอ่านขอ้มูลเพ่ิมเติมได้ท่ี หนังสือชีช้วนส่วนสรปุขอ้มูลสําคัญ)

ขอมลูกองทนุหลกัทีล่งทนุ : Allianz Global Investors Asia Pacific Limited เปนผูบรหิารจัดการกองทนุ มีนโยบายแสวงหา
การเพิ่มขึ้นของมูลคาเงินลงทุนในระยะยาว โดยเนนลงทุนในตลาดหุนจีน A-Shares
ขอมูลกองทุนหลัก : https://www.bblam.co.th/application/files/7516/5355/7646/sg_allianz_china_a-shares_
pt_factsheet_en_202204.pdf

*อันดับตนๆ ผลตอบแทนดี
**อันดับตนๆ ผันผวนนอย

สูงสุดไมเกิน

การรับซ้ือคืน การสับเปลี่ยน

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

ภายในบริษัทจัดการ : ไมเรียกเก็บ
กับบริษัทจัดการอื่น : กรณีเปนกองทุนตนทาง : 200 บาทตอรายการ
กรณีเปนกองทุนปลายทาง : เทากับคาธรรมเนียมการขาย

ภายในบริษัทจัดการ : ไมเรียกเก็บ
กับบริษัทจัดการอื่น : ยังไมเปดใหบริการ 
กรณีเปนกองทุนปลายทาง : ยังไมเปดใหบริการ

การขาย

1.00

เก็บจริง ไมเรียกเก็บ ถือครองนอยกวาหรือเทากับ 1 ป : ไมเกิน 1.00  (ขั้นต่ำ 50 บาท)
ถือครองมากกวา 1 ป : 50 บาทตอรายการ

เกณฑมาตรฐาน คือ ดัชนี MSCI China A Onshore Total Return (Net) ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ สัดสวน 50.00% , ดัชนี MSCI China A Onshore Total Return (Net) ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ 
ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดสวน 50.00%


