
ผลการดําเนินงาน

กองทนุเปดิบวัหลวงยเูอสอัลฟา่เพ่ือการออม
MONTHLY FUND UPDATE

ขอ้มูลสถิติกองทนุ
มูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV)  :
มูลคาหนวยลงทุน  :
จํานวนจัดต้ัง  :
Portfolio Duration  :
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BLOOMBERG CODE  ยงัไมม่ขีอ้มูล

Aligned • Alongside • Always

กองทุน
3 เดือน 6 เดือน ต้ังแตตนป

% ตามชวงเวลา

การจัดการ ผูดูแลผลประโยชน นายทะเบียนหนวยลงทุน คาใชจายอ่ืน รวมคาใชจายท้ังหมด

% ตอป

% ตอป

1 ป 3 ป 5 ป 10 ปต้ังแตจัดต้ัง

B-USALPHASSF

เกณฑมาตรฐาน

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน

 -6.89% - -20.66% -20.15% - - - -

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

 21.45% - 23.83% 22.57% - - - -

เปรยีบเทียบผลการดําเนนิงานแต่ละชว่งเวลากับกองทนุประเภทเดียวกัน (เปอรเ์ซน็ไทล์)

ค่าธรรมเนียมเรยีกเก็บจากกองทนุ (% ต่อปีของ NAV)  (โปรดอ่านขอ้มูลเพ่ิมเติมได้ท่ี หนงัสือชีช้วนส่วนสรปุขอ้มูลสําคัญ)

ผลตอบแทนอยูระหวางอันดับ* -

ความผันผวนอยูระหวางอันดับ**
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สัดส่วนการลงทุนตามประเภทการลงทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) :

สัดส่วนการลงทนุ

ตราสารหน้ี
-

ตราสารทุน
บัวหลวงยูเอสอัลฟา
อ่ืนๆ 

-
-

95.42%
95.42%
4.58%

เกณฑมาตรฐาน : Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ สัดสวน 50.00% , Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR 
Index ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ปรับดวยอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน สัดสวน 50.00%

สูงสุดไมเกิน

เก็บจริง

 2.1400 0.0428 0.0535 1.2412 3.4775 

 1.3375 0.0214 0.0535 0.0427 1.4551 

6ความเส่ียง
ระดับ
สูง

วันท่ีจดทะเบียน 2 ธันวาคม 2564

นโยบายการลงทุน  กองทุนจะเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนเปดบัวหลวงยูเอสอัลฟา 
(กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉล่ียรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV กองทุนเปดบัวหลวง
ยูเอสอัลฟาเปนกองทุนรวมตราสารทุนท่ีมีนโยบายลงทุนในหนวยลงทุนของ JPMorgan Funds - US 
Growth Fund ชนิดหนวยลงทุน JPM US Growth I (acc) - USD โดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวา
80% ของ NAV ของกองทุนหลัก ซ่ึง JPMorgan Funds - US Growth Fund มีนโยบายการลงทุน
ท่ีมุงหาผลตอบแทนระยะยาว โดยเนนลงทุนในหุนท่ีมีแนวโนมเติบโต (Growth Style) ของบริษัทท่ี
จัดต้ังหรือทําธุรกิจหลักในสหรัฐอเมริกา สวนท่ีเหลือ อาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืน
ท้ังในและตางประเทศ รวมถึง Derivatives เพ่ือปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจ
ของผู จัดการกองทุน และ/หรือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (EPM) และ/หรือ 
Structured Note รวมถึงอาจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมท่ีอยู ภายใตการจัดการของ
บริษัทจัดการไมเกิน 100% ของ NAV

นโยบายปนผล จายไมเกินปละ 4 คร้ัง หรือตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะพิจารณา
จายเงินปนผลตามหลักเกณฑอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี
(1) จายจากเงินปนผลหรือดอกเบ้ียรับท่ีไดรับจากทรัพยสินของกองทุนรวม
(2) จายไดไมเกินรอยละ 30 ของกําไรสะสมดังกลาว หรือกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีจะจายเงิน
ปนผลน้ัน แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา

เหมาะกับนักลงทุน ผูลงทุนท่ีสามารถรับความผันผวนและความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับการลงทุน
ในหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศ ผูท่ีสามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาวในหลักทรัพย
ท่ีเก่ียวของกับภูมิภาคตางๆ ท่ัวโลก โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาว่ีดีกวาการลงทุนในตราสารหน้ี
ท่ัวไป  ผูลงทุนท่ีตองการลงทุนแบบผูกพันระยะยาวเพ่ือการออม โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาว
ท่ีดีกวาการลงทุนในตราสารหน้ีท่ัวไปและเน่ืองจากเปนกองทุนรวมเพ่ือการออมผูลงทุนตองถือครอง
หนวยลงทุนเปนระยะเวลาไมนอยกวา 10 ป เพ่ือสิทธิประโยชนทางภาษี

ความเส่ียงจากการลงทุน นักลงทุนอาจมีความเส่ียงจากมูลคาเงินลงทุนลดลง หรือไดรับเงินลงทุน
ลาชาอันเน่ืองจากความผันผวนของตลาด การท่ีตลาดซ้ือขายตราสารขาดสภาพคลองรวมถึงการท่ี
ผูออกตราสารหรือผูค้ําประกันไมสามารถชําระคืนเงินลงทุน และหรือจายดอกเบ้ียตามท่ีระบุในตราสาร
ท่ีลงทุน 

การรับซ้ือคืน การรับซ้ือคืน

ค่าธรรมเนียมเรยีกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทนุ (% ของมูลค่าซือ้ขาย)  (โปรดอา่นขอ้มูลเพ่ิมเติมได้ท่ี หนงัสือชีช้วนส่วนสรปุขอ้มูลสําคัญ)

สูงสุดไมเกิน

เก็บจริง

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

การขาย

1.00

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

ภายในบริษัทจัดการ : ไมมี
กับบริษัทจัดการอื่น
: กรณีเปนกองทุนตนทาง 200 บาทตอรากาย
: กรณีเปนกองทุนปลายทาง เทากับคาธรรมเนียมการขาย

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

Morningstar Rating Overall จัดทําโดย Morningstar / CG Scoring คือ ระดับการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียนไทย
ผูลงทุนตองศึกษาและทําความเขาใจลักษณะสินคา ขอมูลสําคัญ นโยบายการลงทุน เง่ือนไขผลตอบแทน ความเส่ียง และผลการดําเนินงาน  กอนตัดสินใจลงทุน

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

ขอมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565

*อันดับตนๆ ผลตอบแทนดี
**อันดับตนๆ ผันผวนนอย

ขอมูลหลัก : https://www.bblam.co.th/b-usalpha

ภาพแสดงความเคล่ือนไหวของราคาหน่วยลงทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน
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11.00
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ธันวาคม 2564 พฤษภาคม 2565

NAV

เกณฑมาตรฐาน

ระหวาง 25 ถึง
25 ของกลุม

ระหวาง 5 ถึง
50 ของกลุม


