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สัดส่วนลงทุนตามประเภทการลงทุน
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สูง

กองทนุเปดิบวัหลวงหุน้โกลบอล

สัดส่วนการลงทนุ

MONTHLY FUND UPDATE

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

ลานบาท
บาท
วัน
ป

3,291.94
14.5143

2,434
-

AIMC CATEGORY  Global Equity      FUND CODE    B-GLOBAL
BLOOMBERG CODE  BGLOBAL:TB  MORNINGSTAR RATING OVERALL  

Aligned • Alongside • Always

กองทุน
3 เดือน 6 เดือน ต้ังแตตนป

% ตามชวงเวลา

การจัดการ ผูดูแลผลประโยชน นายทะเบียนหนวยลงทุน คาใชจายอ่ืน รวมคาใชจายท้ังหมด

% ตอป

% ตอป

1 ป 3 ป 5 ป 10 ป ต้ังแตจัดต้ัง

B-GLOBAL

เกณฑมาตรฐาน

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน

 -5.36% -14.04% -15.52% -8.57% 9.41% 5.42% - 5.74%

 -2.78% -9.06% -11.80% 0.72% 14.14% 8.80% - 9.20%

 22.22% 19.89% 20.39% 15.69% 19.77% 16.94% - 15.92%

เปรยีบเทียบผลการดําเนนิงานแต่ละชว่งเวลากับกองทนุประเภทเดียวกัน (เปอรเ์ซน็ไทล์)

ค่าธรรมเนียมเรยีกเก็บจากกองทนุ (% ต่อปีของ NAV)  (โปรดอ่านขอ้มูลเพ่ิมเติมได้ท่ี หนงัสือชีช้วนส่วนสรปุขอ้มูลสําคัญ)

ผลตอบแทนอยูระหวางอันดับ*

ความผันผวนอยูระหวางอันดับ**

ระหวาง 25 
ถึง 50 ของกลุม

ระหวาง 25 
ถึง 50 ของกลุม

ระหวาง 25 
ถึง 50 ของกลุม
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ถึง 25 ของกลุม

ระหวาง 25 
ถึง 50 ของกลุม

ระหวาง 25 
ถึง 50 ของกลุม

ระหวาง 50 
ถึง 75 ของกลุม

ระหวาง 5
ถึง 25 ของกลุม
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ถึง 75 ของกลุม

ระหวาง 50 
ถึง 75 ของกลุม
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ตราสารทุน
Wellington Management
Funds Luxembourg - 
Wellington Global 
Opportunities Equity

 94.92%
94.92%

เกณฑมาตรฐาน คือ 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

 1.6050 0.0428 0.0535 1.2412 2.9425

 1.1486 0.0321 0.0535 0.0171 1.2513

นโยบายการลงทุน  กองทุนลงทุนในหนวยลงทุนของ Wellington Global Opportunities 
 Equity Fund ชนิดหนวยลงทุน Class S (Accum-USD) (กองทุนหลัก) 
 เพียงกองทุนเดียวโดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV 
 สวนท่ีเหลือ อาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอ่ืน ท้ังในและ
 ตางประเทศ รวมถึง Derivatives ท้ังน้ี กองทุนจะไมลงทุนใน Structured 
 Note

นโยบายปนผล ไมมีนโยบายปนผล

เหมาะกับนักลงทุน ท่ีสามารถลงทุนระยะยาว และรับความผันผวนและความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับ
 การลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศได โดยเพ่ิมโอกาสในการ
 แสวงหาผลตอบแทน จากการลงทุนในหลักทรัพยในภูมิภาคตางๆ ท่ัวโลก

ความเส่ียงจากการลงทุน นักลงทุนอาจมีความเส่ียงจากหลักทรัพยท่ีกองทุนลงทุนขาดสภาพคลอง 
 ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน ความเส่ียงของประเทศท่ีกองทุน ลงทุน 
 รวมถึงขอจํากัดในการนําเงินลงทุนกลับประเทศ และความเส่ียงจากการ
 ลงทุนในหลักทรัพยเฉพาะกลุม

ขอมูลกองทุนหลักที่ลงทุน : Wellington Global Opportunities Equity Fund เปนกองทุนรวมตางประเทศที่จัดตั้งและจัดการโดย 
Wellington Management ซึ่งเปนกองทุนที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS และจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิรก มีนโยบายลงทุน
ในหุนสามัญ รวมถึงหลักทรัพยตางๆ ที่มีลักษณะเปนตราสารแหงทุน เชน หุนบุริมสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หุ นที่เกี ่ยวของกับกอง 
REITs และใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิง (Depository Receipts) ที่ออกโดยบริษัทตางๆ ทั่วโลก
ขอมูลกองทุนหลัก : https://www.bblam.co.th/application/files/1416/5275/4198/Wellington_Global_Opportunities_Equity
_Fund_04302022_2.pdf

สูงสุดไมเกิน

เก็บจริง

การขาย การรับซ้ือคืน การสับเปล่ียน การโอนหนวยลงทุน

ค่าธรรมเนียมเรยีกเก็บจากผู้ถือหนว่ยลงทนุ (% 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

ภาพแสดงความเคล่ือนไหวของราคาหน่วยลงทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

NAV 

เกณฑมาตรฐาน
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กันยายน 2558 พฤษภาคม 2565พฤศจิกายน 2561

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
อ่ืน ๆ

 0.06%
0.06%

 5.02%

*อันดับตนๆ ผลตอบแทนดี
**อันดับตนๆ ผันผวนนอย


