
ผลการดําเนินงาน

วันท่ีจดทะเบียน 2 ธันวาคม 2564

สัดส่วนลงทุนตามประเภทการลงทุน

ตราสารท่ีมีการลงทุน 5 อันดับแรก (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

6ความเส่ียง
ระดับ
สูง

กองทนุเปดิบวัหลวงยูเอสอัลฟา่เพ่ือการเลีย้งชพี

สัดส่วนการลงทนุ

MONTHLY FUND UPDATE

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

ลานบาท
บาท
วัน
ป

249.05
7.9127

180
-

  AIMC CATEGORY  US Equity  FUND CODE  B-USALPHARMF
  BLOOMBERG CODE  BUSALRM : TB

Aligned • Alongside • Always

การจัดการ ผูดูแลผลประโยชน นายทะเบียนหนวยลงทุน คาใชจายอื่น รวมคาใชจายทั้งหมด

เปรยีบเทียบผลการดําเนินงานแต่ละชว่งเวลากับกองทนุประเภทเดียวกัน (เปอรเ์ซน็ไทล์)

ค่าธรรมเนียมเรยีกเก็บจากกองทนุ (% ต่อปีของ NAV)  (โปรดอ่านขอ้มูลเพ่ิมเติมได้ท่ี หนังสือชีช้วนส่วนสรปุขอ้มูลสําคัญ)

ผลตอบแทนอยูระหวางอันดับ*

ความผันผวนอยูระหวางอันดับ**

--

-

-

-

ระหวาง 25 
ถึง 75 ของกลุม

ระหวาง 5 
ถึง 25 ของกลุม

-

-

-

-

-

-

-

- -

สูงสุดไมเกิน

เก็บจริง

 2.1400 0.0428 0.0535 1.2412 3.4775 

 1.3375 0.0193 0.0535 0.0287 1.4390 

นโยบายการลงทุน  กองทุนลงทุนในหนวยลงทุนของ JPMorgan Funds - US Growth Fund (กองทุน
 หลัก) ชนิดหนวยลงทุน JPM US Growth I (acc) - USD โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชี
 ไมนอยกวา 80% ของ NAV สวนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนตรงในหุนที่จดทะเบียน
 ในสหรัฐอเมริกา ตราสารทนุ ตราสารหนีเ้งนิฝาก และ หรือหลกัทรพัยหรือทรพัยสนิอืน่
 ทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมถึง Derivatives เพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตรา
 แลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน และ/หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
 บริหารการลงทุน (EPM) และ/หรือ Structured Note และกองทุนอาจลงทุนใน
 หนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน โดยเฉลี่ยรอบปบัญชีไมเกิน
 20% ของ NAV

นโยบายปนผล ไมมีนโยบายปนผล

เหมาะกับนักลงทุน ผู ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนและความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการลงทุนใน
 หลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศ  ผูลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึง
 ระยะยาวในหลกัทรพัยทีเ่กีย่วของกบัประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยคาดหวงัผลตอบแทน
 ในระยะยาวทีด่กีวาการลงทนุในตราสารหนีท้ัว่ไป , ผูลงทนุทีต่องการลงทนุแบบผูกพัน
 ระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ หลังเกษียณอายุ โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาว 
 ที่ดีกวาการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป และเนื่องจากเปนกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ
 ผูลงทุนจงึควรลงทนุตอเนือ่งเปนระยะเวลาไมนอยกวา 5 ปจนครบอาย ุ55 ปบรบิรูณ
 เพื่อสิทธิประโยชนทางภาษี

ความเสี่ยงจากการลงทุน นักลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากมูลคาเงินลงทุนลดลงหรือไดรับเงินลงทุนลาชา 
 อันเนื่องจากความผันผวนของตลาด การขาดสภาพคลองของตราสาร การท่ีผูออก
 ตราสาร ไมสามารถชำระคืนเงินลงทุน และหรือจายดอกเบ้ียตามที่ระบุในตราสาร
 ท่ีลงทุน รวมถึงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงของ
 ประเทศที่กองทุนลงทุน ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงจากการ
 ลงทุนในสัญญาซื้อขายตราสารลวงหนา

ภาพแสดงความเคล่ือนไหวของราคาหน่วยลงทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

NAV 

เกณฑมาตรฐาน8.75

10.50

7.00
ธันวาคม 2564 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
อื่น ๆ
 

-
7.49%

ตราสารทุน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บริการรับเหมากอสราง

 

92.51%
4.29%
2.43%

ค่าธรรมเนียมเรยีกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทนุ (% ของมูลค่าซือ้ขาย)  (โปรดอ่านขอ้มูลเพ่ิมเติมได้ท่ี หนังสือชีช้วนส่วนสรปุขอ้มูลสําคัญ)

ขอมูลกองทุนหลักที่ลงทุน : JPMorgan Funds - US Growth Fund เปนกองทุนที่มุงหาผลตอบแทนระยะยาว ลงทุนในหุน
ทีมี่แนวโนมเตบิโต (Growth Style) ของบรษิทัทีจ่ดัตัง้ หรอืทำธุรกิจหลกัในสหรัฐอเมรกิา โดยกองทนุหลกัเปนกองทนุในกลุม
JPMorgan Funds ม ีJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. เปนผูบรหิารจดัการกองทุนกองทนุหลกัจัดตัง้ตาม
กฎเกณฑของ Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) และจดทะเบยีนซ้ือขายใน
ประเทศลักเซมเบิรก ภายใตการกำกับดูแลของ Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ซึ่งเปน
สมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO)
ขอมูลกองทุนหลัก : https://www.bblam.co.th/application/files/9916/5363/4331/JPM_US_Growth_Fund
_Factsheet_I_acc_USD_0422_SEASGII.pdf

*อันดับตนๆ ผลตอบแทนดี
**อันดับตนๆ ผันผวนนอย

% ตอป

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.63% - 25.17% 24.12% - - - -

กองทุน

B-USALPHARMF

เกณฑมาตรฐาน

-7.12% - -21.47% -20.87% - - - -

-7.86% - -21.41% -18.78% - - - -

3 เดือน 6 เดือน ตั้งแตตนป

% ตามชวงเวลา % ตอป

1 ป 3 ป 5 ป 10 ปตั้งแตจัดตั้ง

การขาย การรับซื้อคืน การสับเปลี่ยน

สูงสุดไมเกิน 1.00

เก็บจริง

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

ภายในบริษัทจัดการ : ไมมี
กับบริษัทจัดการอื่น  : กรณีเปนกองทุนตนทาง 200 บาทตอรายการ
  : กรณีเปนกองทุนปลายทาง เทากับคาธรรมเนียมการขาย

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

ภายในบริษัทจัดการ : ไมมี
กับบริษัทจัดการอื่น  : กรณีเปนกองทุนตนทาง : ยังไมเปดใหบริการ
  : กรณีเปนกองทุนปลายทาง : ยังไมเปดใหบริการ

เกณฑมาตรฐาน คือ Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ สัดสวน 50.00% , Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ 
ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดสวน 50.00%

JPMORGAN F-US GROWTH-IA USD
Ulta Beauty, Inc
CrowdStrike Holdings, Inc.
ZoomInfo Technologies Inc
Salesforce.com, Inc.

85.79%
2.43%
1.34%
1.12%
0.86%


