ขอมูล ณ 30 ต.ค. 63
ระดับความเสี่ยง : 6 (ความเสี่ยงสูง)
ชื่อกองทุน : กองทุนเปดบัวหลวงหุนระยะยาว 75/25
Morningstar Rating Overall :
" การลงทุนในกองทุนหุนระยะยาวตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. 63 เปนตนไป ผูลงทุนไมสามารถนํามาลดหยอนภาษีได "
AIMC Category : Equity General
Fund Code : BLTF75
Bloomberg Code : BBLLT75:TB
วันที่จดทะเบียน :
18 พฤษภาคม 2550
นโยบายการลงทุน :
กองทุนลงทุนในหุนสามัญของบริษทั จดทะเบียนที่มีปจจัยพื้นฐานแข็งแกรง มีศักยภาพสูงในการใหผลตอบแทนจากการลงทุน โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอย
กวา 65% และไมเกิน 75% ของ NAV สวนที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก หรือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นๆ ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนใน
Structured Note เฉพาะที่มีลักษณะเปนตราสารหนี้ที่ผูออกมีสิทธิในการบังคับไถถอนคืนกอนกําหนด (Callable) หรือตราสารหนี้ที่ผูถือมีสิทธิเรียกใหผอู อก
ชําระหนี้คนื กอนกําหนด (Puttable) และ Derivatives ที่แฝงอยูใน Structred Note ที่เปน Callable และ Puttable Bond ดังกลาว
นโยบายปนผล :
ไมมีนโยบายปนผล
เหมาะกับนักลงทุน :
กองทุนรวมนี้เหมาะสมกับผูลงทุนที่ตอ งการลงทุนแบบระยะกลางถึงระยะยาว และสามารถรับความเสี่ยงไดสูงจากการลงทุนในตราสารทุน โดยหวังผลตอบแทน
ที่กองทุนจะไดรับจากเงินปนผล หรือกําไรสวนเกินจากการลงทุนในตราสารทุน และเพื่อโอกาสที่จะไดรับผลตอบแทนโดยเฉลี่ยตอปในระดับที่สูงกวาการลงทุน
ตั้งเปาหมายในตราสารหนี้ผูลงทุนจึงควรการลงทุนระยะยาวหลายๆ ป ในกองทุนนี้
ความเสี่ยงจากการลงทุน : นักลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากมูลคาเงินลงทุนลดลง หรือไดรับเงินลงทุนลาชาอันเนื่องจากความผันผวนของตลาด การขาดสภาพคลองของ
ตราสาร การผิดนัดชําระหนี้ของผูออกตราสาร
ขอมูลสถิติของกองทุน
มูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) :
28,021.22
ลานบาท ภาพแสดงความเคลื่อนไหวของราคาหนวยลงทุนเทียบกับเกณฑมาตรฐาน
22.9509
มูลคาหนวยลงทุน :
บาท 40.0000
เกณฑ์มาตรฐาน
NAV
จํานวนจัดตั้ง :
4,914.00
วัน 20.0000
Portfolio Duration :
0.39
ป 0.0000
พฤษภาคม 2550
มกราคม 2557
ตุลาคม 2563
ผลการดําเนินงาน
%ตามชวงเวลา
% ตอป
กองทุน
3 เดือน
6 เดือน
ตั้งแตตน ป
5 ป
1 ป
3 ป
10 ป
ตั้งแตจัดตั้ง
BLTF75
-10.37%
-11.19%
-20.76%
-1.43%
-22.68%
-9.03%
4.69%
6.36%
เกณฑมาตรฐาน
-9.50%
-7.36%
-22.00%
0.09%
-22.82%
-8.62%
5.46%
7.63%
% ตอป
ความผันผวนของ
10.26%
12.37%
22.01%
20.35%
13.42%
11.72%
12.50%
14.46%
ผลการดําเนินงาน
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานแตละชวงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกัน (เปอรเซ็นไทล)
ผลตอบแทน
ระหวาง 50 ถึง 75 ระหวาง 75 ถึง 95
ระหวาง 25 ถึง ระหวาง 25 ถึง 50 ระหวาง 25 ถึง 50 ระหวาง 25 ถึง 50
อยูระหวางอันดับ*
ของกลุม
ของกลุม
50 ของกลุม
ของกลุม
ของกลุม
ของกลุม
ความผันผวน
ระหวาง 5 ถึง 25 ระหวาง 1 ถึง 5 ของ
ระหวาง 1 ถึง 5 ระหวาง 5 ถึง 25 ระหวาง 1 ถึง 5 ระหวาง 5 ถึง 25
อยูระหวางอันดับ**
ของกลุม
กลุม
ของกลุม
ของกลุม
ของกลุม
ของกลุม
เกณฑมาตรฐาน คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย (SET TRI)

สัดสวนการลงทุน

*อันดับตนๆ ผลตอบแทนดี

**อันดับตนๆ ผันผวนนอย

5 อันดับแรกของตราสารทุน (% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ )
73.80%
(CG Scoring)
25.37% ตราสารทุน
16.06%
บมจ. ปตท.
ดีเลิศ
7.29%
12.76% พลังงานและสาธารณูปโภค
ภาคเอกชน
11.38%
บมจ. ซีพี ออลล
ดีเลิศ
4.96%
6.18% พาณิชย
เงินฝาก/บัตรเงินฝาก
7.13%
บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส
ดีเลิศ
4.47%
6.44% ขนสงและโลจิสติกส
6.63%
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ
ดีมาก
3.91%
- วัสดุกอ สราง
0.82% เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อื่นๆ
6.00%
บริษทั ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
ดีเลิศ
3.44%
คาธรรมเนียมเรียกเก็บจากกองทุน (% ตอปของ NAV) (โปรดอานขอมูลเพิ่มเติมไดที่ หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ )
การจัดการ
ผูดูแลผลประโยชน
นายทะเบียนหนวยลงทุน
คาใชจายอื่นๆ
รวมคาใชจายทั้งหมด
สูงสุดไมเกิน
1.6050
0.0589
0.1284
1.1503
2.9425
เก็บจริง
1.6050
0.0375
0.1284
0.0274
1.7982
คาธรรมเนียมเรียกเก็บจากผูถือหนวยลงทุน (% ของมูลคาซื้อขาย) (โปรดอานขอมูลเพิ่มเติมไดที่ หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ )
การขาย
การรับซื้อคืน
การสับเปลี่ยน
ภายในบริษทั จัดการ : ไมเรียกเก็บ
ถือครองนอยกวาหรือเทากับ 1 ป : 1.00
กับบริษทั จัดการอื่นๆ กรณีเปนกองทุนตนทาง : 200 บาทตอรายการ
สูงสุดไมเกิน
1.00
(ขั้นต่ํา 50 บาท)
กรณีเปนกองทุนปลายทาง : เทากับคาธรรมเนียมการขาย
ถือครองมากกวา 1 ป : 50 บาท ตอรายการ
ภายในบริษทั จัดการ : ไมเรียกเก็บ
ถือครองนอยกวาหรือเทากับ 1 ป : ไมเกิน 1.00
กับบริษทั จัดการอื่นๆ กรณีเปนกองทุนตนทาง : ไมเกิน 200 บาทตอรายการ
เก็บจริง
ไมเรียกเก็บ (ขั้นต่ํา 50 บาท)
กรณีเปนกองทุนปลายทาง : ไมเรียกเก็บ
ถือครองมากกวา 1 ป : 50 บาท ตอรายการ
Morningstar Rating Overall จัดทําโดย Morningstar / CG Scoring คือ ระดับการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษทั จดทะเบียนไทย
ผูลงทุนตองศึกษาและทําความเขาใจลักษณะสินคา ขอมูลสําคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดําเนินงาน กอนตัดสินใจลงทุน
ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
สัดสวนการลงทุนตามประเภทการลงทุน (% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ ) :

ตราสารหนี้
ภาครัฐ

