
ประวติัการจา่ยปันผล (ล่าสุด)

ผลการดําเนินงาน

สัดส่วนการลงทุนตามประเภทการลงทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) :

กองทนุเปดิบวัหลวงหุน้ฟวิเจอรเ์พ่ือการออม

สัดส่วนการลงทนุ
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ขอ้มูลสถิติกองทนุ
มูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV)  :
มูลคาหนวยลงทุน  :
จํานวนจัดต้ัง  :
Portfolio Duration  :
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-

AIMC AIMC CATEGORY  Global Equity  FUND CODE  B-FUTURESSF
BLOOMBERG CODE  BFUTSSF TB 

กองทุน

การจัดการ ผูดูแลผลประโยชน นายทะเบียนหนวยลงทุน คาใชจายอ่ืน รวมคาใชจายท้ังหมด

% ตอป

B-FUTURESSF

เกณฑมาตรฐาน

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน

 -12.36% -30.48% -27.14% -26.01% - - - -4.21%

 -2.78% -9.06% -11.80% 0.72% - - - 14.55%

 35.10% 30.75% 32.36% 23.64% - - - 20.68%

เปรยีบเทียบผลการดําเนนิงานแต่ละชว่งเวลากับกองทนุประเภทเดียวกัน (เปอรเ์ซน็ไทล์)

ค่าธรรมเนียมเรยีกเก็บจากกองทนุ (% ต่อปีของ NAV)  (โปรดอ่านขอ้มูลเพ่ิมเติมได้ท่ี หนงัสือชีช้วนส่วนสรปุขอ้มูลสําคัญ)
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บัวหลวงหุนเพ่ือคนรุนใหม
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-
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-

4.98%

95.02%
95.02%

เกณฑมาตรฐาน : ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ สัดสวน 50.00% , ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ 
ปรับดวยอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน สัดสวน 50.00%

สูงสุดไมเกิน

เก็บจริง

 2.1400 0.0428 0.0535 0.9737 3.2100 

 1.6050 0.0214 0.0535 0.1977 1.8776 

6ความเส่ียง
ระดับ
กลาง-สูง

วันท่ีจดทะเบียน 23 กรกฎาคม 2563  

นโยบายการลงทุน  กองทุนจะเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนเปดบัวหลวงหุนเพ่ือคนรุนใหม 
 (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 
 ของ NAV ซ่ึงกองทุนเปดบัวหลวงเพ่ือคนรุนใหมเปนกองทุนรวมตราสารทุนท่ีมี
 นโยบายลงทุนในตราสารทุนตางประเทศของบริษัทท่ีทําธุรกิจท่ีเก่ียวของหรือไดรับ
 ประโยชนจากแนวโนมการบริโภคในอนาคตหรือธุรกิจท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยี 
 หรือนวัตกรรมใหมท่ีมีการพัฒนาข้ึนเพ่ือรองรับแนวโนมการบริโภค การดําเนินธุรกิจ
 และเศรษฐกิจในอนาคต โดยอาจลงทุนในหนวย CIS และหรือกองทุนรวมอีทีเอฟ
 ท่ีมีการลงทุนเก่ียวของกับธุรกิจดังกลาวดวย เพ่ือใหเกิด net exposure ในตราสารทุน
 ตางประเทศดังกลาว โดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV 
 สวนท่ีเหลือ อาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนๆ ตามท่ีสํานักงาน
 ก.ล.ต. กําหนดหรือเห็นชอบใหกองทุนลงทุนได ท้ังในและตางประเทศ รวมถึง 
 Derivatives เพ่ือปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของผูจัดการ
 กองทุน และ/หรือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการการลงทุน (EPM) และ/หรือ 
 Structured Note

นโยบายปนผล อยางนอยปละ 1 คร้ัง หรือตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร โดยพิจารณาจายเงิน
 ปนผลตามหลักเกณฑอยางใดอยางหน่ึง 1) เงินปนผลหรือดอกเบ้ียรับท่ีไดรับจาก
 ทรัพยสินของกองทุนรวม 2) ไมเกิน 30% ของกําไรสะสมดังกลาว หรือกําไรสุทธิ
 ในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีจะจายเงินปนผลน้ัน แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา

เหมาะกับนักลงทุน ผู ลงทุนท่ีสามารถรับความผันผวนและความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับการลงทุนใน
 หลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนในตางประเทศ ผูลงทุนท่ีสามารถลงทุนระยะกลาง
 ถึงระยะยาวในหลักทรัพยตางประเทศโดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวท่ีดีกวา
 การลงทุนในตราสารหน้ีท่ัวไป ผูลงทุนท่ีตองการลงทุนแบบผูกผันระยะยาวเพ่ือการออม
 โดนคาดหวังผลตอบแทนท่ีดีกวาการลงทุนในตราสารหน้ีท่ัวไปและเน่ืองจากเปน
 กองทุนรวมเพ่ือการออม ผูลงทุนตองถือครองหนวยลงทุนเปนระยะเวลาไมนอยกวา
 10 ป เพ่ือสิทธิประโยชนทางภาษี

ความเส่ียงจากการลงทุน นักลงทุนอาจมีความเส่ียงจากมูลคาเงินลงทุนลดลง หรือไดรับเงินลงทุนลาชา
 อันเน่ืองจากความผันผวนของตลาด การท่ีตลาดซ้ือขายตราสารขาดสภาพคลอง 
 รวมถึงการท่ีผูออกตราสารหรือผูค้ําประกันไมสามารถชําระคืนเงินลงทุน และหรือ
 จายดอกเบ้ียตามท่ีระบุในตราสารท่ีลงทุน 

การขาย การรับซ้ือคืน การสับเปล่ียน

สูงสุดไมเกิน
ถือครองนอยกวาหรือเทากับ 1 ป : 1.00  (ขั้นต่ำ 50 บาท)
ถือครองมากกวา 1 ป : 50 บาทตอรายการ1.00

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

ภายในบริษัทจัดการ : ไมเรียกเก็บ
กับบริษัทจัดการอื่น : ยังไมเปดใหบริการ

ภายในบริษัทจัดการ : ไมเรียกเก็บ
กับบริษัทจัดการอื่น : ยังไมเปดใหบริการไมเรียกเก็บ

ภาพแสดงความเคล่ือนไหวของราคาหน่วยลงทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

*อันดับตนๆ ผลตอบแทนดี
**อันดับตนๆ ผันผวนนอย

ผลตอบแทนอยูระหวางอันดับ*
ระหวาง 75 ถึง
95 ของกลุม

ระหวาง 75 ถึง
95 ของกลุม

- -ระหวาง 75 ถึง
95 ของกลุม

ความผันผวนอยูระหวางอันดับ** ระหวาง 50 ถึง
75 ของกลุม

ระหวาง 50 ถึง
75 ของกลุม

- -

-

-

-

-

-

-ระหวาง 50 ถึง
75 ของกลุม

ค่าธรรมเนียมเรยีกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทนุ (% ของมูลค่าซือ้ขาย)  (โปรดอา่นขอ้มูลเพ่ิมเติมได้ท่ี หนงัสือชีช้วนส่วนสรปุขอ้มูลสําคัญ)

Aligned • Alongside • Always

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

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

ขอมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565

วันท่ีจายเงินปนผล

อัตราปนผล  (บาท/หนวยลงทุน)

 16 สิงหาคม 64 17 ธันวาคม 63

 0.25 0.23 0.48 0.25 0.23

 2564 2563 เงินปนผลสะสม

ขอมูลกองทุนหลัก : https://www.bblam.co.th/products/mutual-funds/foreign-investment-fund/b-future/
fund-documents
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กรกฎาคม 2563 พฤษภาคม 2565เมษายน 2564

3 เดือน 6 เดือน ต้ังแตตนป

% ตามชวงเวลา % ตอป

1 ป 3 ป 5 ป 10 ป ต้ังแตจัดต้ัง

NAV

เกณฑมาตรฐาน


