ขอมูล ณ
31 ส.ค. 63
ชื่อกองทุน :
กองทุนเปดบัวหลวงทศพลหุนระยะยาว
ระดับความเสี่ยง : 6 (ความเสี่ยงสูง)
" การลงทุนในกองทุนหุนระยะยาวตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. 63 เปนตนไป ผูลงทุนไมสามารถนํามาลดหยอนภาษีได "
AIMC Category : Equity General
Fund Code : B-TOPTENLTF
Bloomberg Code : BTOPLTF:TB
21 มีนาคม 2562
วันที่จดทะเบียน :
นโยบายการลงทุน :
กองทุนเนนการลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และมีปจจัยพื้นฐานดี ซึ่งผูจัดการกองทุนคาดหมายวา
จะใหผลตอบแทนรวมสูงสุด 10 อันดับแรก โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV สวนที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือหลักทรัพย
หรือทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดหรือใหความเห็นชอบ ทั้งนี้ กองทุนจะไมลงทุนใน Derivatives และ Structured Note
นโยบายปนผล :
ไมมีนโยบายปนผล
เหมาะกับนักลงทุน :
กองทุนรวมนี้เหมาะสมกับผูลงทุนที่ตองการลงทุนแบบระยะกลางถึงระยะยาว และสามารถรับความเสี่ยงไดสูงจากการลงทุนในตราสารทุน โดยหวังผลตอบแทน
ที่กองทุนจะไดรับจากเงินปนผล หรือกําไรสวนเกินจากการลงทุนในตราสารทุน และเพื่อโอกาสที่จะไดรับผลตอบแทนโดยเฉลี่ยตอปในระดับที่สูงกวาการลงทุนใน
ตราสารหนี้ผูลงทุนจึงควรตั้งเปาหมายการลงทุนระยะยาวหลายๆ ป ในกองทุนนี้
นักลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากมูลคาเงินลงทุนลดลง หรือไดรับเงินลงทุนลาชาอันเนื่องจากความผันผวนของตลาด การที่ตลาดซื้อขายตราสาร
ความเสี่ยงจากการลงทุน :
ขาดสภาพคลอง รวมถึงการที่ผูออกตราสารหรือผูค้ําประกันไมสามารถชําระคืนเงินลงทุน และหรือจายดอกเบี้ยตามที่ระบุในตราสารที่ลงทุน
ขอมูลสถิติของกองทุน
มูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) :
1,027.66
ลานบาท ภาพแสดงความเคลื่อนไหวของราคาหนวยลงทุนเทียบกับเกณฑมาตรฐาน
เกณฑ์มาตรฐาน
NAV
8.3648
มูลคาหนวยลงทุน :
บาท 12.0000
จํานวนจัดตั้ง :
529.00
วัน 9.0000
Portfolio Duration :
0.01
ป 6.0000
มีนาคม 2562
ธันวาคม 2562
สิงหาคม 2563
ผลการดําเนินงาน
%ตามชวงเวลา
% ตอป
กองทุน
3 เดือน
6 เดือน
ตั้งแตตนป
5 ป
1 ป
3 ป
10 ป
ตั้งแตจัดตั้ง
B-TOPTENLTF
-2.50%
1.27%
-15.01%
-21.31%
-11.57%
เกณฑมาตรฐาน
-1.90%
0.21%
-14.59%
-17.83%
-10.74%
% ตอป
ความผันผวนของ
17.52%
32.99%
31.12%
25.92%
22.19%
ผลการดําเนินงาน
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานแตละชวงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกัน (เปอรเซ็นไทล )
ผลตอบแทน
ระหวาง 50 ถึง 75 ระหวาง 25 ถึง 50
ระหวาง 75 ถึง 95
อยูระหวางอันดับ*
ของกลุม
ของกลุม
ของกลุม
ความผันผวน
ระหวาง 25 ถึง 50 ระหวาง 25 ถึง 50
ระหวาง 25 ถึง 50
ของกลุม
ของกลุม
ของกลุม
อยูระหวางอันดับ**
**อันดับตนๆ ผันผวนนอย
เกณฑมาตรฐาน คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย (SET TRI)
*อันดับตนๆ ผลตอบแทนดี
สัดสวนการลงทุน
5 อันดับแรกของตราสารทุน (% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ )
สัดสวนการลงทุนตามประเภทการลงทุน (% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ ) :
ตราสารหนี้
87.54%
(CG Scoring)
10.95% ตราสารทุน
ภาครัฐ
25.13%
บริษัท ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ดีเลิศ
9.89%
8.75% พลังงานและสาธารณูปโภค
เงินฝาก/บัตรเงินฝาก
18.73%
บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ดีเลิศ
9.52%
2.20% วัสดุกอสราง
18.56%
บมจ. ซีพี ออลล
ดีเลิศ
9.04%
- พาณิชย
8.83%
บมจ. พลังงานบริสุทธิ์
ดีเลิศ
8.93%
- การแพทย
1.51% ขนสงและโลจิสติกส
อื่นๆ
7.16%
บมจ. ปตท.
ดีเลิศ
8.84%
คาธรรมเนียมเรียกเก็บจากกองทุน (% ตอปของ NAV) (โปรดอานขอมูลเพิ่มเติมไดที่ หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ )
การจัดการ
ผูดูแลผลประโยชน
นายทะเบียนหนวยลงทุน
คาใชจายอื่นๆ
รวมคาใชจายทั้งหมด
สูงสุดไมเกิน
1.6050
0.0428
0.0535
1.2412
2.9425
เก็บจริง
1.6050
0.0214
0.0535
0.1137
1.7936
คาธรรมเนียมเรียกเก็บจากผูถือหนวยลงทุน (% ของมูลคาซื้อขาย) (โปรดอานขอมูลเพิ่มเติมไดที่ หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ )
การขาย
การรับซื้อคืน
การสับเปลี่ยน
ภายในบริษัทจัดการ : ไมเรียกเก็บ
ถือครองนอยกวาหรือเทากับ 1 ป : 1.00
สูงสุดไมเกิน
1.00
(ขั้นต่ํา 50 บาท)
กับบริษัทจัดการอื่นๆ กรณีเปนกองทุนตนทาง : 200 บาทตอรายการ
กรณีเปนกองทุนปลายทาง : เทากับคาธรรมเนียมการขาย
ถือครองมากกวา 1 ป : 50 บาท ตอรายการ
ภายในบริษัทจัดการ : ไมเรียกเก็บ
ถือครองนอยกวาหรือเทากับ 1 ป : ไมเกิน 1.00
กับบริษัทจัดการอื่นๆ กรณีเปนกองทุนตนทาง : ไมเกิน 200 บาทตอรายการ
เก็บจริง
ไมเรียกเก็บ (ขั้นต่ํา 50 บาท)
กรณีเปนกองทุนปลายทาง : ไมเรียกเก็บ
ถือครองมากกวา 1 ป : 50 บาท ตอรายการ
Morningstar Rating Overall จัดทําโดย Morningstar / CG Scoring คือ ระดับการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทย
ผูลงทุนตองศึกษาและทําความเขาใจลักษณะสินคา ขอมูลสําคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดําเนินงาน กอนตัดสินใจลงทุน
ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

