IPO & Rollover
Date: 27 Feb 2018
ชื่อยอ

ชื่อกองทุน

บลจ.

อายุกองทุน/
ซื้อขายหลัง
IPO

ประมาณการ
ผลตอบแทน/
ชื้อขั้นต่ํา

FIF

ลงทุนในกองทุน American Century SICAV Emerging
Markets Equity ชนิดหนวยลงทุน “I Share class” ซึ่ง
ทุกวันทําการ
เปนกองทุนหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ
80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ

ตามภาวะตลาด/
5,000

19 - 27 กพ

Front =1.25%

FIF

ลงทุนในกองทุน Acadian Global Managed Volatility
UCITS Fund กองทุนหลัก เนนลงทุนหุนทั่วโลก เพื่อ
คนหาหุนที่มีโอกาสเติบโตไดดี สรางพอรตการลงทุนหุน
ความผันผวนต่ํา ผานโมเดลเชิงปริมาณ (Internal Quant
Model) ที่พิจารณาทั้งในมุมมองในลักษณะ Bottom-up
และ Top-down

ทุกวันทําการ

ตามภาวะตลาด/
5,000

19 - 27 กพ

Front =1.50%

Equity

ลงทุนในบริษัทที่มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงบริษัทที่
ไดรับการรับรองเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น (CAC) ซึ่งการ
พิจารณากรกํากับดูแลกิจการที่ดีอาจพิจารณาจากการจัด
อันดับ CG Scoring ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) หรือหนวยงานอื่นใดที่เกี่ยวของ โดย
เฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน

ทุกวันทําการ

ตามภาวะตลาด/
10,000

20 - 27 กพ

Front หลัง
IPO =0.5%

ตามภาวะตลาด/
2,000

26 กพ - 5 มีค

Front =1.50%

ประเภท

นโยบาย

วันสงคําสั่ง
ซื้อ/ขาย

วันทํารายการ
ซื้อ/ขาย

คาFEE

กองทุนอื่นๆ
LHEM-E

กองทุนเปด แอล เอช อีเมอรจิ้ง มารเก็ต - E

CIMB-PRINCIPAL กองทุนเปดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล แมน
GMV
เนจ โวลาทิลิตี้ อิควิตี้

M-SELECTCG

KFACHINA-A

กองทุนเปดเอ็มเอฟซีซีเล็คหุนทุนธรรมาภิบาล
ไทย

กองทุนเปดกรุงศรีไชนา เอแชร อิควิตี้

LHF

CIMB

MFC

KSAM

FIF

ลงทุนในกองทุน UBS (Lux) Investment SICAV China A Opportunity Fund (กองทุนหลัก)ที่มีแนวทาง
การลงทุนแบบเชิงรุก เนนลงทุนในหุนขนาดใหญหรือหุนที่
มีแนวโนมไดรับประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงเชิง
โครงสรางและการปฏิรูปเศรษฐกิจในระยะยาว ปองกันความ ทุกวันทําการ
เสี่ยงตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน ทั้งนี้ โดยปกติ
กองทุนจะปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
รอยละ 90 ของมูลคาเงินลงทุนในตางประเทศ **ขายคืน/
สับเปลี่ยนออก : สงคาสั่งลวงหนาอยางนอย 2 วันทาการ
(วันอังคาร) ภายในเวลา 15.30 น**

ชื่อยอ

TISCOINA

ชื่อกองทุน

กองทุนเปด ทิสโก อินเดีย แอคทีฟ อิควิตี้

บลจ.

TISCO

ประเภท

นโยบาย

FIF

กองทุนจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุน
ตางประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตราสารทุนตางประเทศ
ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนของบริษัททจี่ ดทะเบียนจัดตงั้
ในประเทศอินเดียหรือบริษัททมีการดาเนินธุรกิจในประเทศอินเดีย
หรือบริษัทที่มีรายไดหลักจากการประกอบกิจการในประเทศอินเดีย
ในเบื้องตนบรษิ ทั จดั การจะลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศ 3
กองทุน คือ
1)กองทุน Nomura Funds Ireland plc-India Equity Fund (Class
I USD)
2)กองทุน First State Indian Subcontinent Fund (Class III
USD)
3)กองทุน Goldman Sachs India Equity Portfolio(Class I USD)
*ปจจุบันกองทุนไมมึการปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลียนเงินตรา
ตางประเทศ*

อายุกองทุน/
ซื้อขายหลัง
IPO

ประมาณการ
ผลตอบแทน/
ชื้อขั้นต่ํา

ทุกวันทําการ

ตามภาวะตลาด/
1,000

26 กพ - 5 มีค

Front =1.00%

ทุกวันทําการ

ตามภาวะตลาด/
500

27 กพ - 7 มีค

Front =1%

วันสงคําสั่ง
ซื้อ/ขาย

วันทํารายการ
ซื้อ/ขาย

คาFEE

B-CHINE-EQ

กองทุนเปดบัวหลวงหุนจีน

BBLAM

FIF

ลงทุนในตางประเทศ โดยจะเนนลงทุนในหลักทรัพยประเภทตรา
สารทุนที่ออกโดยบริษัทจีน ซึ่งเปนบริษัทที่จัดตั้งในประเทศจีนหรือ
มีการดําเนินธุรกิจในประเทศจีน และจดทะเบียนซื้อขายในตลาด
หลักทรัพยที่เปนที่ยอมรับตางๆ เชน ตลาดหลักทรัพยในฮองกง จีน
ไตหวัน สิงคโปร หรือสหรัฐอเมริกา เปนตน ซึ่งหลักทรัพยที่กองทุน
จะลงทุน ไดแก หุน A-Share, H-Share, American Deposit
Recipient (ADR),B-Share, Red-Chips, P-Chips รวมถึง
หลักทรัพยอื่นใดที่เกี่ยวของกับประเทศจีนในอนาคต ทั้งนี้ กองทุน
จะลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศดังกลาวโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชี
ไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนบริษัท
จัดการจะมอบหมายให Allianz Global Investors Asia Pacific
Limited เปนผูรับดําเนินงานการลงทุนในตางประเทศของกองทุน
(Outsourced fund manager)อยางไรก็ตาม การลงทุนใน
ตางประเทศของกองทุนบางโอกาส บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
บริหารจัดการลงทุนเองในสัดสวนตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
และตามความเหมาะสมกับสถานการณในแตละขณะ รวมถึงบริษัท
จัดการอาจรวมบริหารจัดการลงทุนในตางประเทศกับ Outsourced
fund manager ได

ชื่อยอ

ชื่อกองทุน

บลจ.

ประเภท

นโยบาย

วันทําการซื้อขาย

วันทํารายการ

นโยบาย
ปนผล

ASSET
PLUS

LTF

ลงทุนในหุนสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลัก
ทรัพยฯ ที่มีปจจัยพื้นฐานดี รวมทั้งลงทุนใน
ตราสารแหงหนี้ และหรือเงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้
กึ่งทุน (หุนไมนอยกวา 65%)

ซื้อ-ขายทุกวันทําการ

ทุกวันทําการ

ไมเกินป
ละ 1 ครั้ง

กองทุนรวมหุนระยะยาว LTF
ASP-LTF
รหัส 001

กองทุนเปดแอสเซทพลัส
หุนระยะยาว

ชื่อยอ

ชื่อกองทุน

บลจ.

ASP-GLTF
รหัส 030

กองทุนเปดแอสเซทพลัส
หุนระยะยาวทวีกําไร

ASSET
PLUS

ASP-ROBOTRMF
รหัส 182

ASP-SMELTF
รหัส 183

กองทุนเปดแอสเซทพลัส โรโบติกส เพื่อการ
เลี้ยงชีพ

กองทุนเปด แอสเซทพลัส สมอล แอนด มิด
แคป อิควิตี้ หุนระยะยาว

ASSET
PLUS

ASSET
PLUS

อายุกองทุน/
ซื้อขายหลัง
IPO

ประมาณการ
ผลตอบแทน/
ชื้อขั้นต่ํา

วันสงคําสั่ง
ซื้อ/ขาย

วันทํารายการ
ซื้อ/ขาย

ประเภท

นโยบาย

LTF

ลงทุนในหุนสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลัก
ทรัพยฯ และ/หรือตลาดหลักทรัพย MAI อาจ
ลงทุนใน Derivative และ Structured Note
(หุน 65% - 100%)

ซื้อ-ขายทุกวันทําการ

ทุกวันทําการ

ไมจายปนผล

RMF

เนนลงทุนในบริษัทที่ดําเนินธุรกิจดานปญญาประดิษฐ (A.I.) หรือมี
การใชเทคโนโลยีหุนยนต หรือนวัตกรรมตาง ๆ ในการดําเนินธุรกิจ
โดยรอยละ 0-79 ของกองทุน ASP-ROBOTRMF ลงทุนในกองทุน
AXA World Funds Framlington Robotech ที่บริหารจัดการโดย
AXA Investment Managers สวนที่เหลืออีกรอยละ 0 - 21 จะ
พิจารณาคัดเลือกลงทุนในตราสารทุนตางประเทศ / ETF ที่
เกี่ยวของกับปญญาประดิษฐ (A.I.) หรือมีการใชเทคโนโลยีหุนยนต
ทั่วโลก ที่มีแนวโนมใหผลตอบแทนที่ดี และเพื่อกระจายความเสี่ยง
กองทุนมีการทําปองกันความเสี่ยงเกือบทั้งจํานวน

ซื้อ-ขายทุกวันทําการ

ทุกวันทําการ

ไมจายปนผล

LTF

เนนลงทุนหุนขนาดกลาง-เล็กที่มีโอกาสเติบโตในอนาคต
เฟนหาบริษัทที่มีโมเดลในการบริหารธุรกิจที่ชัดเจนและมี
การเติบโตตอเนื่อง มีโอกาสทํากําไรไดสูงกวาที่ตลาด
คาดการณ จึงเหมาะสําหรับผูลงทุนที่ตองการลงทุนในหุน
ภายในประเทศ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
ขนาดกลาง-เล็กที่มีโอกาสเติบโตในอนาคต โดยสามารถ
ถือลงระยะยาวได

ซื้อ-ขายทุกวันทําการ

ทุกวันทําการ

ไมจายปนผล

ขอมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากขอมูลเบื้องตนของแตละบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม การตัดสินใจซื้อขายกองทุนใดๆ ลวนเปนผลจากการใชวิจารณญาณของผูอาน โดยไมมีสวนเกี่ยวของหรือพันธะผูกพันใดๆ
กับบริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด ไมวากรณีใด

คาFEE

