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กองทนุเปดิบวัหลวงโกลบอลอินโนเวชัน่และเทคโนโลยเีพ่ือการเลีย้งชพี

สัดส่วนการลงทนุ

MONTHLY FUND UPDATE

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

ลานบาท
บาท
วัน
ป

6,749.29
18.9803

1,328
-

  AIMC CATEGORY  Technology Equity    FUND CODE    B-INNOTECHRMF
  BLOOMBERG CODE   BINNRMF: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-INNOTECHRMF

เกณฑมาตรฐาน

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน

-4.90% -11.27% -14.28% -4.42% 22.65% - - 19.24%

-7.66% -19.02% -20.97% 1.63% 25.53% - - 20.53%

27.19% 25.55% 26.09% 19.78% 21.47% - - 20.82%

เปรยีบเทียบผลการดําเนินงานแต่ละชว่งเวลากับกองทนุประเภทเดียวกัน (เปอรเ์ซน็ไทล์)

ค่าธรรมเนียมเรยีกเก็บจากกองทนุ (% ต่อปีของ NAV)  (โปรดอ่านขอ้มูลเพ่ิมเติมได้ท่ี หนังสือชีช้วนส่วนสรปุขอ้มูลสําคัญ)

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 5 ถึง
25 ของกลุม

ระหวาง 50 ถึง
75 ของกลุม

--

-

-

-

-

- -

สูงสุดไมเกิน

เก็บจริง

 1.0700 0.0428 0.0535 1.2412 2.4075 

 1.0700 0.0321 0.0535 0.1395 1.2951

นโยบายการลงทุน  กองทุนลงทุนในหนวยลงทุนของ Fidelity Funds - Global Technology Fund
 (กองทุนหลัก) ชนิดหนวยลงทุน Class Y-ACC-USD เพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี่ย
 ในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV สวนที่เหลืออาจลงทุนในหรือมีไวซึ่ง
 หลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่น ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดหรือใหความเห็นชอบ
 ทั้งในและตางประเทศ รวมถึงอาจลงทุนใน Derivatives และ Structured Note

นโยบายปนผล ไมมีนโยบายปนผล

เหมาะกับนักลงทุน ผูลงทุนท่ีตองการกระจายการลงทุนไปยังตางประเทศ เพ่ือลดความเส่ียงจากการ
 กระจุกตัวของการลงทุนในประเทศไทย เพียงแหงเดียว และเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการ
 แสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทท่ัวโลก รวมถึงรับความ
 ผันผวนและความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินใน
 ตางประเทศไดผู ลงทุนท่ีตองการกระจายการลงทุนไปยังหุนท่ีมีการพัฒนาดาน
 ผลิตภัณฑ กระบวนการ หรือบริการอันจะนํามาซ่ึงประโยชน อยางสูงจากความ
 กาวหนาและการพัฒนาทางเทคโนโลย ีจึงเหมาะสมกับเงินลงทุนของผูลงทุนท่ีสามารถ
 ลงทุนระยะยาว ผูลงทุนท่ีตองการลงทุนแบบผูกพันระยะยาวเพ่ือการเล้ียงชีพหลัง
 เกษียณอายแุละเน่ืองจากเปนกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ผูลงทุนจึงควรลงทุนตอเน่ือง
 เปนระยะเวลาไมนอยกวา 5 ป จนครบอาย ุ55 ปบริบูรณ เพ่ือสิทธิประโยชนทางภาษี

ความเสี่ยงจากการลงทุน นกัลงทนุอาจมีความเส่ียงจากมูลคาเงนิลงทนุลดลงหรอืไดรบัเงนิลงทุนลาชา อนัเน่ือง
 จากความผันผวนของตลาด การขาดสภาพคลองของตราสาร การที่ผูออกตราสารไม
 สามารถชำระคนืเงนิลงทนุ และหรอืจายดอกเบ้ียตามทีร่ะบุในตราสารทีล่งทุน รวมถงึ
 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงของประเทศที่กองทุน
 ลงทนุ ความเส่ียงดานอตัราแลกเปลีย่น และความเส่ียงจากการลงทนุในสญัญาซือ้ขาย
 ตราสารลวงหนา          

ภาพแสดงความเคล่ือนไหวของราคาหน่วยลงทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

NAV 

เกณฑมาตรฐาน
17.50

30.00

5.00
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

ตราสารหนี้
เงินฝาก/บัตรเงินฝาก

0.53%
0.53%

ตราสารทุน
Fidelity Funds - Global
Technology Fund 
อื่น ๆ 

94.24%
94.24%

5.23%

สูงสุดไมเกิน

เก็บจริง

การขาย การรับซื้อคืน การสับเปลี่ยน

ค่าธรรมเนียมเรยีกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทนุ (% ของมูลค่าซือ้ขาย)  (โปรดอ่านขอ้มูลเพ่ิมเติมได้ท่ี หนังสือชีช้วนส่วนสรปุขอ้มูลสําคัญ)

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

ภายในบริษัทจัดการ : ไมเรียกเก็บ
กับบริษัทจัดการอื่น : ยังไมเปดใหบริการ

ภายในบริษัทจัดการ : ไมเรียกเก็บ
กับบริษัทจัดการอื่น : ยังไมเปดใหบริการ

1.00

ไมเรียกเก็บ

“กองทนุนี้ลงทนุกระจุกตัวในหมวดอตุสาหกรรมเทคโนโลยีจึงมคีวามเส่ียงท่ีผู้ลงทนุอาจสูญเสียเงนิลงทนุจํานวนมาก” 

ขอมูลกองทุนหลักที่ลงทุน : Fidelity Funds - Global Technology Fund เปนกองทุนรวมตางประเทศที่มีนโยบายลงทุน
ในตราสารทุนของบริษัททั่วโลกที่มีการพัฒนาดานผลิตภัณฑกระบวนการ หรือบริการ อันจะนํามาซ่ึงประโยชนอยางสูงจาก
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

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

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 ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน สัดสวน 50.00%


