
ผลการดําเนินงาน

กองทนุเปดิบวัหลวงโกลด์ฟนัด์
MONTHLY FUND UPDATE

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

ลานบาท
บาท
วัน
ป

1,012.56
14.3815

4,395
-

AIMC CATEGORY  Commodities Precious Metals  FUND CODE  BGOLD
BLOOMBERG CODE  BBLGOLD:TB    

Aligned • Alongside • Always

กองทุน
3 เดือน 6 เดือน ต้ังแตตนป

% ตามชวงเวลา

การจัดการ ผูดูแลผลประโยชน นายทะเบียนหนวยลงทุน คาใชจายอ่ืน รวมคาใชจายท้ังหมด

% ตอป

% ตอป

1 ป 3 ป 5 ป 10 ป ต้ังแตจัดต้ัง

BGOLD

เกณฑมาตรฐาน

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน

 0.91% 4.13% 5.04% 5.27% 14.39% 6.78% 1.35% 3.06%

 0.83% 3.62% 4.49% 5.99% 15.34% 7.84% 2.38% 3.94%

 15.93% 14.08% 14.98% 12.89% 14.78% 12.62% 13.33% 14.66% 

เปรยีบเทียบผลการดําเนนิงานแต่ละชว่งเวลากับกองทนุประเภทเดียวกัน (เปอรเ์ซน็ไทล์)

ค่าธรรมเนียมเรยีกเก็บจากกองทนุ (% ต่อปีของ NAV)  (โปรดอ่านขอ้มูลเพ่ิมเติมได้ท่ี หนงัสือชีช้วนส่วนสรปุขอ้มูลสําคัญ)

ผลตอบแทนอยูระหวางอันดับ*
ระหวาง 5 ถึง
25 ของกลุม

ระหวาง 5 ถึง
25 ของกลุม

- -ระหวาง 5 ถึง
25 ของกลุม

ระหวาง 5 ถึง
25 ของกลุม

ระหวาง 5 ถึง
25 ของกลุม

ระหวาง 5 ถึง
25 ของกลุม

ระหวาง 5 ถึง
25 ของกลุม

ความผันผวนอยูระหวางอันดับ**
ระหวาง 50 ถึง
75 ของกลุม

ระหวาง 95 ถึง
100 ของกลุม

ระหวาง 50 ถึง
75 ของกลุม

ระหวาง 25 ถึง
50 ของกลุม - -

ระหวาง 5 ถึง
25 ของกลุม

สัดส่วนการลงทุนตามประเภทการลงทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) :

สัดส่วนการลงทนุ

ตราสารหน้ี
เงินฝาก/บัตรเงินฝาก
-

0.06%
0.06%

-

ตราสารทุน
SPDR Gold Trust
อ่ืนๆ

96.32%
96.32%
3.63%

เกณฑมาตรฐาน คือ  ดัชนีราคาทองคํา LBMA Gold Price PM ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐปรับดวยอัตราแลกเปล่ียน
เพ่ือเทียบเทาคาสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน 

สูงสุดไมเกิน

เก็บจริง

 1.0700 0.0535 0.0535 1.7655 2.9425 

 0.5350 0.0321 0.0535 0.0742 0.6948 

8ความเส่ียง
ระดับ
สูงมาก

วันท่ีจดทะเบียน 19 พฤษภาคม 2553

นโยบายการลงทุน  กองทุนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก)
 เพียงกองทุนเดียว โดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV
 สวนท่ีเหลือ อาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอ่ืน ท้ังในและ
 ตางประเทศ รวมถึง Derivatives ท้ังน้ี กองทุนจะไมลงทุนใน Structured
 Note 

นโยบายปนผล ไมมีนโยบายปนผล

เหมาะกับนักลงทุน ท่ีตองการลงทุนเพ่ือโอกาสไดรับผลตอบแทนเทียบเคียงกับการลงทุนใน
 ทองคําลงทุนในสินทรัพยทางเลือกเพ่ือกระจายการลงทุนในทรัพยสินประเภท
 ตางๆ

ความเส่ียงจากการลงทุน นักลงทุนอาจมีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาทองคํา การท่ี
 หลักทรัพยท่ีกองทุนลงทุนขาดสภาพคลอง ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน
 ความเส่ียงจากการลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนา ความเส่ียงดานเครดิต
 ของคูสัญญา และความเส่ียงของประเทศท่ีกองทุนลงทุน 

การขาย การรับซ้ือคืน การสับเปล่ียนการซ้ือขายหลักทรัพย การโอนหนวยลงทุน

ค่าธรรมเนียมเรยีกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทนุ (% ของมูลค่าซือ้ขาย)  (โปรดอา่นขอ้มูลเพ่ิมเติมได้ท่ี หนงัสือชีช้วนส่วนสรปุขอ้มูลสําคัญ)

สูงสุดไมเกิน
กรณีเปนกองทุนตนทาง : เทากับคาธรรมเนียมการรับซื้อคืน 
กรณีเปนกองทุนปลายทาง : เทากับคาธรรมเนียมการขาย 

50 บาท ตอ 1,000 หนวย 
หรือเศษของ 1,000 หนวย 0.50ไมมี

ไมมีเก็บจริง
50 บาท ตอ 1,000 หนวย 
หรือเศษของ 1,000 หนวย 

กรณีเปนกองทุนตนทาง : ไมเรียกเก็บ
กรณีเปนกองทุนปลายทาง : ไมมีไมเรียกเก็บ

ไมเกิน 0.75

0.12

ภาพแสดงความเคล่ือนไหวของราคาหน่วยลงทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

8.00

20.00

14.00

พฤษภาคม 2553 พฤษภาคม 2565มีนาคม 2559

NAV

เกณฑมาตรฐาน

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

ขอมูลกองทุนหลักท่ีลงทุน : SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก) เนนลงทุนในทองคําแทงเพ่ือสราง
ผลตอบแทนของกองทุนหลังหักคาธรรมเนียม และคาใชจายในการจัดการ ท้ังหมดของกองทุนให
ใกลเคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคํา

ขอมูลกองทุนหลัก : 
https://www.bblam.co.th/application/files/7516/3998/9538/factsheet-sg-en-o87.pdf


