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สัดส่วนการลงทนุ

MONTHLY FUND UPDATE

ขอ้มูลสถิติกองทนุ
มูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV)  :
มูลคาหนวยลงทุน  :
จำนวนจัดตั้ง  :
Portfolio Duration  :
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  AIMC CATEGORY  Vietnam Equity  FUND CODE  B-VIETNAMRMF
  BLOOMBERG CODE  BVIETRM : TB

Aligned • Alongside • Always

การจัดการ ผูดูแลผลประโยชน นายทะเบียนหนวยลงทุน คาใชจายอ่ืน รวมคาใชจายท้ังหมด

เปรยีบเทียบผลการดําเนินงานแต่ละชว่งเวลากับกองทนุประเภทเดียวกัน (เปอรเ์ซน็ไทล์)

ค่าธรรมเนียมเรยีกเก็บจากกองทนุ (% ต่อปีของ NAV)  (โปรดอ่านขอ้มูลเพ่ิมเติมได้ท่ี หนังสือชีช้วนส่วนสรปุขอ้มูลสําคัญ)

ผลตอบแทนอยูระหวางอันดับ*

ความผันผวนอยูระหวางอันดับ**

--

-

-

-

ระหวาง 1 
ถึง 5 ของกลุม

ระหวาง 1 
ถึง 5 ของกลุม

-

-

-

-

-

-

-

- -

เกณฑมาตรฐาน คือ ดัชนี MSCI Vietnam Net Total Return USD Index ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ปรับดวยอัตรา
แลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

สูงสุดไมเกิน

เก็บจริง

 2.1400 0.1605 0.0535 1.1770 3.5310 

 1.6050 0.0856 0.0535 0.0303 1.7744 

นโยบายการลงทุน  กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
 ประเทศเวียดนาม (Vietnam) และ/หรือ บริษัทที่ดำเนินธุรกิจหรือไดรับประโยชน
 จากการเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศเวยีดนาม และ/หรอืตราสารทนุของผูประกอบ
 การเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประเทศอ่ืน รวมทั้งหนวย CIS และ/
 หรือกองทุน ETF ที่เนนลงทุนในตราสารทุนประเทศเวียดนาม ท้ังนี้ กองทุนจะมี 
 net exposure ในตราสารทุนขางตนที่เกี่ยวของกับประเทศเวียดนาม โดยเฉลี่ยใน
 รอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV สวนที่เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในหนวย
 property หนวย infra ที่เกี่ยวของกับประเทศเวียดนาม หรือมีไวซึ่งตราสารทุน
 ตราสารหนี้ เงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย และ/หรือทรัพยสินอื่น ทั้งในและตาง
 ประเทศรวมถงึ Derivatives เพือ่ปองกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นตามดุลยพินจิ
 ของผูจัดการกองทุน และ/หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (EPM) 
 และ/หรือ Structured Note และกองทุนอาจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม
 ภายใตการจัดการเดียวกัน โดยเฉลี่ยรอบปบัญชีไมเกิน 20% ของ NAV

นโยบายปนผล ไมมีนโยบายปนผล

เหมาะกับนักลงทุน ผูลงทุนท่ีสามารถรับความผันผวนและความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับการลงทุนในหลักทรัพย
 หรือทรัพยสินในตางประเทศ ผูลงทุนท่ีสามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว ใน
 หลักทรัพยท่ีเก่ียวของกับประเทศเวียดนาม โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาว
 ท่ีดีกวาการลงทุนในตราสารหน้ีท่ัวไป ผูลงทุนท่ีตองการลงทุนแบบผูกพันระยะยาว
 เพ่ือการเล้ียงชีพหลังเกษียณอายุ โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาว ท่ีดีกวาการ
 ลงทุนในตราสารหน้ีท่ัวไป และเน่ืองจากเปนกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพผูลงทุน
 จึงควรลงทุนตอเน่ืองเปนระยะเวลาไมนอยกวา 5 ปจนครบอายุ 55 ปบริบูรณเพ่ือ
 สิทธิประโยชนทางภาษี

ความเสี่ยงจากการลงทุน นกัลงทนุอาจมีความเส่ียงจากมูลคาเงนิลงทนุลดลงหรอืไดรบัเงนิลงทุนลาชา อนัเน่ือง
 จากความผันผวนของตลาด การขาดสภาพคลองของตราสาร การที่ผูออกตราสาร 
 ไมสามารถชำระคืนเงินลงทุน และหรือจายดอกเบ้ียตามที่ระบุในตราสารที่ลงทุน 
 รวมถึงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย ความเสี่ยงของประเทศที่
 กองทุนลงทุน ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงจากการลงทุนใน
 สัญญาซื้อขายตราสารลวงหนา

ภาพแสดงความเคล่ือนไหวของราคาหน่วยลงทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

NAV 

เกณฑมาตรฐาน9.50

11.00

8.00
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

-
6.96%

ตราสารทุน
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
ขนสงและโลจิสติกส
อาหารและเครื่องดื่ม
เงินทุนและหลักทรัพย
ธนาคาร 

93.03%
18.77%
11.33%
9.60%
9.38%
6.18%

ค่าธรรมเนียมเรยีกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทนุ (% ของมูลค่าซือ้ขาย)  (โปรดอ่านขอ้มูลเพ่ิมเติมได้ท่ี หนังสือชีช้วนส่วนสรปุขอ้มูลสําคัญ)

*อันดับตนๆ ผลตอบแทนดี
**อันดับตนๆ ผันผวนนอย

% ตอป

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.62% - 19.73% 18.48% - - - -

กองทุน

B-VIETNAMRMF

เกณฑมาตรฐาน

-4.72% - -5.25% -5.77% - - - -

-11.35% - -17.89% -20.14% - - - -

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

5 อันดับตราสารของหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

FUEVFVND
FUESSVFL
Vincom Retail JSC
Vinhomes Joint Stock Company
Phu Nhuan Jewelry JSC

9.28%
7.38%
6.59%
6.41%
5.82%


