
ผลการดําเนินงาน

วันท่ีจดทะเบียน 27 พฤศจิกายน 2557

สัดส่วนลงทุนตามประเภทการลงทุน

6ความเส่ียง
ระดับ
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สัดส่วนการลงทนุ

ภาพแสดงความเคล่ือนไหวของราคาหน่วยลงทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

MONTHLY FUND UPDATE

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

ลานบาท
บาท
วัน
ป

634.44
8.7424
2,742

-

AIMC CATEGORY  Japan Equity      FUND CODE   B-NIPPON
BLOOMBERG CODE  BNIPPON: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-NIPPON

เกณฑมาตรฐาน

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน

 -6.36% -18.61% -19.63% -18.50% -5.66% -4.17% - -1.77%

 1.22% -2.15% -4.65% 0.32% 10.02% 5.80% - 5.86%

 26.31% 24.47% 26.21% 20.79% 21.09% 18.52% - 19.59%

เปรยีบเทียบผลการดําเนนิงานแต่ละชว่งเวลากับกองทนุประเภทเดียวกัน (เปอรเ์ซน็ไทล์)

ค่าธรรมเนียมเรยีกเก็บจากกองทนุ (% ต่อปีของ NAV)  (โปรดอ่านขอ้มูลเพ่ิมเติมได้ท่ี หนงัสือชีช้วนส่วนสรปุขอ้มูลสําคัญ)

ผลตอบแทนอยูระหวางอันดับ*

ความผันผวนอยูระหวางอันดับ** 
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ตราสารทุน
ตราสารหน้ี
เงินฝาก/บัตรเงินฝาก
อ่ืน ๆ

93.97%
0.10%
0.10%
5.93%

เกณฑมาตรฐาน คือ  TOPIX (Total Return Net) (ซ่ึงเปนเกณฑวัดผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก) ในสกุลเงินเยน ปรับดวยตนทุนปองกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียน
เพ่ือเทียบกับคาสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน ตามสัดสวนการทําสัญญาปองกันความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียนไมนอยกวา 75% ของมูลคาเงินลงทุนในตางประเทศ

*อันดับตนๆ ผลตอบแทนดี
**อันดับตนๆ ผันผวนนอย

สูงสุดไมเกิน

เก็บจริง

 1.6050 0.0428 0.0535 1.2412 2.9425

 1.6330 0.0321 0.0535 0.0584 1.7770

NAV 

เกณฑมาตรฐาน

นโยบายการลงทุน  กองทุนลงทุนในหนวยลงทุนของ Nomura Japan High Conviction Fund 
 (กองทุนหลัก) ชนิดหนวยลงทุน Class A เพียงกองทุนเดียว โดยเฉล่ียใน
 รอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV สวนท่ีเหลืออาจพิจารณาลงทุนใน
 หลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืน ท้ังในและตางประเทศ รวมถึง Derivatives 
 ท้ังน้ี กองทุนจะไมลงทุนใน Structured Note

นโยบายปนผล ไมมีนโยบายปนผล

เหมาะกับนักลงทุน กองทุนรวมน้ีเหมาะสมกับผูลงทุนท่ีสามารถลงทุนระยะยาว และรับความ
 ผันผวนและความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสิน
 ในตางประเทศไดโดยเพ่ิมโอกาสในการแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุน
 ในหลักทรัพยประเทศญ่ีปุน

ความเส่ียงจากการลงทุน นักลงทุนอาจมีความเส่ียงจากหลักทรัพยท่ีกองทุนลงทุนขาดสภาพคลอง 
 ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน ความเส่ียงของประเทศท่ีกองทุนลงทุน
 รวมถึงขอจํากัดในการนําเงินลงทุนกลับประเทศ และความเส่ียงจากการลงทุน
 ในสัญญาซ้ือขายลวงหนา

ขอมูลกองทุนหลักที่ลงทุน : Nomura Japan Strategic Value Fund เปนกองทุนรวมตางประเทศที่จดทะเบียนในประเทศไอรแลนด 
บริหารจัดการโดย Nomura Asset " Management U.K. Ltd. ซึ่งเปนกองทุนที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS โดยมีนโยบายมุงเนน
การลงทุนในหุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยของประเทศญี่ปุน
ขอมูลกองทุนหลัก : https://www.bblam.co.th/application/files/8816/5387/9027/Nomura_Japan_High_Conviction_Fund
_-_A_USD_202204.pdf
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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 : ไมเกิน 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท)
กรณีเปนกองทุนปลายทาง : ไมเรียกเก็บ

1.50

ไมเรียกเก็บ

1.00
(ข้ันต่ํา 50 บาท)

ไมเกิน 1.00
(ข้ันต่ํา 50 บาท)

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

Nomura Japan High
Conriction Fund

 93.97%


