
ผลการดําเนินงาน

วันท่ีจดทะเบียน 10 มีนาคม 2560   
   
   

สัดส่วนลงทุนตามประเภทการลงทุน

7ความเส่ียง
ระดับ
สูง

กองทนุเปดิบวัหลวงโกลบอลอินโนเวชัน่และเทคโนโลยี

สัดส่วนการลงทนุ

MONTHLY FUND UPDATE

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

ลานบาท
บาท
วัน
ป

8,520.80
22.8543

1,908
-

AIMC CATEGORY   Technology Equity   FUND CODE    B-INNOTECH
BLOOMBERG CODE  BINNOTE: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-INNOTECH

เกณฑมาตรฐาน

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน

 -4.99% -11.34% -14.40% -4.41% 23.43% 16.94% - 17.12%

 -7.66% -19.02% -20.97% 1.63% 25.53% 18.33% - 18.81%

 27.39% 25.61% 26.13% 19.82% 21.61% 19.21% - 18.88%  

เปรยีบเทียบผลการดําเนนิงานแต่ละชว่งเวลากับกองทนุประเภทเดียวกัน (เปอรเ์ซน็ไทล์)

ค่าธรรมเนียมเรยีกเก็บจากกองทนุ (% ต่อปีของ NAV)  (โปรดอ่านขอ้มูลเพ่ิมเติมได้ท่ี หนงัสือชีช้วนส่วนสรปุขอ้มูลสําคัญ)

ผลตอบแทนอยูระหวางอันดับ*

ความผันผวนอยูระหวางอันดับ**

ระหวาง 1
ถึง 5 ของกลุม

ระหวาง 1
ถึง 5 ของกลุม

ระหวาง 1 
ถึง 5 ของกลุม

ระหวาง 5
ถึง 25 ของกลุม

ระหวาง 1
ถึง 5 ของกลุม

ระหวาง 1
ถึง 5 ของกลุม

ระหวาง 1 
ถึง 5 ของกลุม

ระหวาง 50 
ถึง 75 ของกลุม

ระหวาง 1
ถึง 5 ของกลุม

ระหวาง 50 
ถึง 75 ของกลุม

--

-

-

- -

ตราสารทุน
Fidelity Funds - 
Global Technology Fund

95.03%
95.03%

เกณฑมาตรฐาน คือ MSCI ACWI Information Technology Net Total Return USD Index ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ สัดสวน 50.00% 
MSCI ACWI Information Technology Net Total Return USD Index ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ปรับดวยอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน สัดสวน 50.00%

สูงสุดไมเกิน

เก็บจริง

 1.0700 0.0428 0.0535 1.2412 2.4075

 1.0700 0.0321 0.0535 0.1116 1.2672

นโยบายการลงทุน  กองทุนลงทุนในหนวยลงทุนของ Fidelity Funds - Global Technology 
 Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหนวยลงทุน Class Y-ACC-USD เพียงกองทุนเดียว
 โดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV  สวนท่ีเหลืออาจพิจารณา
 ลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอ่ืน ท้ังในและตางประเทศ รวมถึง 
 Derivatives และ/หรือ Structured Note

นโยบายปนผล ไมมีนโยบายปนผล

เหมาะกับนักลงทุน ผูลงทุนท่ีตองการกระจายการลงทุนไปยังตางประเทศ เพ่ือลดความเส่ียงจาก
 การกระจุกตัวของการลงทุนในประเทศไทยเพียงแหงเดียว และเพ่ือเพ่ิมโอกาส
 ในการแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทท่ัวโลก 
 รวมถึงรับความผันผวนและความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับการลงทุนในหลักทรัพย
 หรือทรัพยสินในตางประเทศไดผูลงทุนท่ีตองการกระจายการลงทุนไปยังหุน
 ท่ีมีการพัฒนาดานผลิตภัณฑ กระบวนการ หรือบริการ อันจะนํามาซ่ึงประโยชน
 อยางสูงจากความกาวหนาและการพัฒนาทางเทคโนโลยี จึงเหมาะสมกับเงิน
 ลงทุนของผูลงทุนท่ีสามารถลงทุนระยะยาว

ความเส่ียงจากการลงทุน นักลงทุนอาจมีความเส่ียงจากการขาดสภาพคลอง การบริหารจัดการลงทุน
 ของกองทุนหลัก ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน ความเส่ียงของประเทศ
 ท่ีกองทุนลงทุน และขนาดของบริษัทท่ีกองทุนตางประเทศไปลงทุน รวมถึง
 ขอจํากัดในการนําเงินลงทุนกลับประเทศ

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

ภาพแสดงความเคล่ือนไหวของราคาหน่วยลงทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

NAV 

เกณฑมาตรฐาน

5.00

12.50

20.00

27.50

35.00

มีนาคม 2560 พฤษภาคม 2565สิงหาคม 2562

“กองทนุน้ีลงทนุกระจุกตัวในหมวดอตุสาหกรรมเทคโนโลย ีจึงมคีวามเส่ียงท่ีผู้ลงทนุอาจสูญเสียเงนิลงทนุจาํนวนมาก”

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

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

ขอมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565

ตราสารหน้ี
เงินฝาก/บัตรเงินฝาก
อ่ืน ๆ

0.97%
0.97%
4.00%

ขอมูลกองทุนหลักที่ลงทุน : Fidelity Funds - Global Technology Fund (กองทุนหลัก) เปนกองทุนรวมตางประเทศที่มีนโยบาย
ลงทุนในตราสารทุนของบริษัททั่วโลกที่มีการพัฒนาดานผลิตภัณฑ กระบวนการ หรือบริการ อันจะนำมาซึ่งประโยชนอยางสูงจาก
ความกาวหนาและการพัฒนาทางเทคโนโลยี
ขอมูลกองทุนหลัก : https://www.bblam.co.th/application/files/5716/5347/7313/Professional_Factsheet_FF_-_
Global_Technology_Fund_Y-ACC-USD_042022.pdf

*อันดับตนๆ ผลตอบแทนดี
**อันดับตนๆ ผันผวนนอย


