ขอมูล ณ 18 พ.ย. 64
ชื่อกองทุน : กองทุนเปดบัวหลวงยูเอสอัลฟาเพื่อการเลี้ยงชีพ
ระดับความเสี่ยง : 6 (ความเสี่ยงสูง)
AIMC Category : US Equity
Fund Code : B-USALPHARMF
Bloomberg Code : ยังไมมีขอมูล
2 ธันวาคม 2564
วันที่จดทะเบียน :
นโยบายการลงทุน :
กองทุนลงทุนในหนวยลงทุนของ JPMorgan Funds - US Growth Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหนวยลงทุน JPM US Growth I (acc) - USD โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชี
ไมนอยกวา 80% ของ NAV สวนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนตรงในหุนที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา ตราสารทุน ตราสารหนี้เงินฝาก และ หรือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น
ทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมถึง Derivatives เพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน และ/หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารการลงทุน (EPM) และ/หรือ Structured Note และกองทุนอาจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน โดยเฉลี่ยรอบปบัญชีไมเกิน 20%
ของ NAV
นโยบายปนผล :
ไมมีนโยบายปนผล
เหมาะกับนักลงทุน :
ผูลงทุนที่สามารถรับความผันผวนและความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศ , ผูลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว
ในหลักทรัพยที่เกี่ยวของกับประเทศสหรัฐอเมริกา โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกวาการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป , ผูลงทุนที่ตองการลงทุนแบบผูกพัน
ระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ หลังเกษียณอายุ โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาว , ที่ดีกวาการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป และเนื่องจากเปนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ผูลงทุนจึงควรลงทุนตอเนื่องเปนระยะเวลาไมนอยกวา 5 ปจนครบอายุ 55 ปบริบูรณเพื่อสิทธิประโยชนทางภาษี
ความเสี่ยงจากการลงทุน :
นักลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากมูลคาเงินลงทุนลดลงหรือไดรับเงินลงทุนลาชา อันเนื่องจากความผันผวนของตลาด การขาดสภาพคลองของตราสาร การที่ผูออกตราสาร
ไมสามารถชําระคืนเงินลงทุน และหรือจายดอกเบี้ยตามที่ระบุในตราสารที่ลงทุน รวมถึงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงของประเทศที่
กองทุนลงทุน ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายตราสารลวงหนา
ขอมูลสถิติของกองทุน
มูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) :
ลานบาท
ภาพแสดงความเคลื่อนไหวของราคาหนวยลงทุนเทียบกับเกณฑมาตรฐาน
มูลคาหนวยลงทุน :
บาท
ยังไมมีขอมูล
จํานวนจัดตั้ง :
วัน
Portfolio Duration :
ป
ผลการดําเนินงาน
% ตามชวงเวลา
% ตอป
กองทุน
3 เดือน
6 เดือน
ตั้งแตตนป
ตั้งแตจัดตั้ง
1 ป
3 ป
5 ป
10 ป
B-USALPHARMF
เกณฑมาตรฐาน
% ตอป
ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานแตละชวงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกัน (เปอรเซ็นไทล )
ผลตอบแทน
อยูระหวางอันดับ*
ความผันผวน
อยูระหวางอันดับ**
เกณฑมาตรฐาน คือ Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index (ซึ่งเปนเกณฑวัดผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก)
*อันดับตนๆ ผลตอบแทนดี
ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน
**อันดับตนๆ ผันผวนนอย
สัดสวนการลงทุน
สัดสวนการลงทุนตามประเภทการลงทุน (% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ ) :
ยังไมมีขอมูล
ขอมูลกองทุนหลักที่ลงทุน : JPMorgan Funds - US Growth Fund เปนกองทุนที่มงุ หาผลตอบแทนระยะยาว ลงทุนในหุนที่มีแนวโนมเติบโต (Growth Style) ของบริษทั ที่จัดตั้ง หรือทําธุรกิจหลัก
ในสหรัฐอเมริกา โดยกองทุนหลักเปนกองทุนในกลุม JPMorgan Funds มี JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. เปนผูบริหารจัดการกองทุนกองทุนหลักจัดตั้งตามกฎเกณฑของ
Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) และจดทะเบียนซื้อขายในประเทศลักเซมเบิรก ภายใตการกํากับดูแลของ Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF) ซึ่งเปนสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO)
ขอมูลกองทุนหลัก : ยังไมมีขอมูล
คาธรรมเนียมเรียกเก็บจากกองทุน (% ตอปของ NAV) (โปรดอานขอมูลเพิ่มเติมไดที่ หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ )
ผูดูแลผลประโยชน
นายทะเบียนหนวยลงทุน
คาใชจายอื่นๆ
รวมคาใชจายทั้งหมด
การจัดการ
0.0428
0.0535
1.2412
3.4775
สูงสุดไมเกิน
2.1400
0.0193
0.0535
เก็บจริง
1.3375
คาธรรมเนียมเรียกเก็บจากผูถือหนวยลงทุน (% ของมูลคาซื้อขาย) (โปรดอานขอมูลเพิ่มเติมไดที่ หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ )
คาธรรมเนียมการออกเอกสาร
การรับซื้อคืน
การสับเปลี่ยน
การขาย
คาธรรมเนียมอื่นๆ
แสดงสิทธิในหนวยลงทุน
สูงสุดไมเกิน

1.00

เก็บจริง

ไมเรียกเก็บ

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

ภายในบริษัทจัดการ : ไมมี
กับบริษัทจัดการอื่น : กรณีเปนกองทุนตนทาง : 200 บาทตอรายการ
กรณีเปนกองทุนปลายทาง : เทากับคาธรรมเนียมการขาย
ภายในบริษัทจัดการ : ไมมี
กับบริษัทจัดการอื่น : กรณีเปนกองทุนตนทาง : ยังไมเปดใหบริการ
กรณีเปนกองทุนปลายทาง : ยังไมเปดใหบริการ

ไมมี

ตามที่จายจริง

ไมมี

ตามที่จายจริง

Morningstar Rating Overall จัดทําโดย Morningstar / CG Scoring คือ ระดับการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษทั จดทะเบียนไทย
ผูลงทุนตองศึกษาและทําความเขาใจลักษณะสินคา ขอมูลสําคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดําเนินงาน กอนตัดสินใจลงทุน
ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

