
KT-JPFUND-A

Monthly Fund Update ชนิดสะสมมูลคา
28/04/2566

ประเภท : กองทุนรวมตราสารทุน,กองทุนรวมฟดเดอร (Feeder Fund),กองทุนรวมท่ีเนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ
นโยบายการลงทุน : กองทุนมีนโยบายเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน iShares Core Nikkei 225 ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม หรือตามอัตราสวนท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด
นโยบายการจายเงินปนผล : ไมมี

รายละเอียดกองทุน

AIMC Category Japan Equity

วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 12/03/2562

ทุนจดทะเบียน 2,000 ลานบาท

มูลคาทรัพยสินสุทธิ 105,769,312.96 บาท

มูลคาหนวยลงทุน 13.0072 บาท

ผูดูแลผลประโยชน ธนาคารซิตี้แบงก

นายทะเบียน บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย

จํากัด (มหาชน)

ดัชนีชี้วัด

Nikkei 225 (JPY) ท่ีแปลงเปนสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน

การขายและรับซื้อคืน

วันทําการขายหนวยลงทุน

ทุกวันทําการซื้อขาย ตั้งแตเวลาเปดทําการ ถึง 12.00 น.

มูลคาข้ันตํ่าในการสั่งซื้อคร้ังแรก

1,000 บาท

มูลคาข้ันตํ่าในการสั่งซื้อคร้ังถัดไป

1,000 บาท

วันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน

ทุกวันทําการซื้อขาย ตั้งแตเวลาเปดทําการ ถึง 12.00 น.

มูลคาข้ันตํ่าในการขายคืนหนวยลงทุน

ไมกําหนด

จํานวนหนวยลงทุนข้ันตํ่าของการสั่งขายคืน

ไมกําหนด

มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันตํ่า

ไมกําหนด

ระยะเวลาในการรับเงินคาขายคืน

T+3 โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการในตางประเทศ

ผลการดําเนินงานยอนหลัง 5 ป (%)

ผลการดําเนินงานรายป

ผลการดําเนินงานยอนหลัง

ผลตอบแทน (%) ผลตอบแทน (%ตอป)

  3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ป 3 ป 5 ป 10 ป จัดตั้งกองทุน

กองทุน 6.35 5.21 10.83 7.17 11.26 - - 6.57

ตัวชี้วัด 5.01 2.56 6.12 2.77 5.76 - - 4.55

ความผันผวน

ความผันผวน (%ตอป)

  3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ป 3 ป 5 ป 10 ป จัดตั้งกองทุน

กองทุน 13.32 14.48 13.88 17.06 18.08 - - 19.47

ตัวชี้วัด 14.36 16.45 14.58 17.71 18.00 - - 18.77

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานท่ีกําหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กองทุนรวมตราสารทุน ที่มี net exposure ในตราสารทุนเปนหลักโดยเฉลี่ยรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV

กองทุนเปดเคแทม เจแปน อิควิต้ี พาสซีฟ ฟนด
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ความเส่ียงหลักของกองทุน

ความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน

ความเส่ียงทางตลาด

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเส่ียงจากการทําสัญญาซื้อขายลวงหนาเพ่ือปองกันความเสี่ยง

ความเส่ียงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร

ความเส่ียงในเรื่องคูสัญญาในการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตรา

แลกเปลี่ยน

ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย

ความเส่ียงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร

ความเส่ียงจากการขาดสภาพคลองของหลักทรัพย

ความเส่ียงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ

ความเส่ียงท่ีเกิดจากการยายการลงทุนไปกองทุนอื่น

ความเส่ียงจากการลงทุนท่ีกระจุกตัว

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (%ของ NAV)

การจัดการ ไมเกิน 2.14 (ปจจุบันเรียกเก็บ 0.8025)

ผูดูแลผลประโยชน ไมเกิน 0.0749 (ปจจุบันเรียกเก็บ 0.03959)

นายทะเบียน ไมเกิน 0.535 (ปจจุบันเรียกเก็บ 0.107)

* เปนอัตราท่ีรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน

ทํานองเดียวกัน (ถามี)

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อ

ขาย)

การขายหนวยลงทุน ไมเกิน 3.21 (ปจจุบันเรียกเก็บ

0.50)

การรับซื้อคืนหนวยลงทุน ไมเกิน 3.21 (ปจจุบันยังไมมีการ

เรียกเก็บ)

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

- กองทุนตนทาง ไมเกิน 3.21 (ปจจุบันยังไมเรียก

เก็บ)

- กองทุนปลายทาง ไมเกิน 3.21 (ปจจุบันเรียกเก็บ

0.50)

การซื้อขายหลักทรัพย  

- กรณีซ้ือหนวยลงทุนหรือสับ

เปลี่ยนเขา

ไมเกินรอยละ 0.535 (ปจจุบัน

เรียกเก็บ 0.15)

- กรณีรับซ้ือคืนหนวยลงทุนหรือ

สับเปล่ียนออก

ไมเกินรอยละ 0.535 (ปจจุบัน

เรียกเก็บ 0.15)

การกระจายการลงทุน (รอยละของมูลคาทรัพยสินสุทธิ)

หลักทรัพยที่มีมูลคาการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ตราสาร (% NAV)

iShares Core Nikkei 225 ETF 94.85

สรุปสาระสําคัญของกองทุนหลัก

ชื่อ iShares Core Nikkei 225 ETF

นโยบาย กองทุน iShares Core Nikkei 225 ETF มีวัตถุประสงคเพื่อบริหารใหมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยของกองทุน ไปในทิศทาง

เดียวกันหรือใกลเคียงกับผลตอบแทนของ Nikkei Stock Average (ดัชนี หรือตัวช้ีวัด) โดยเนนลงทุนสวนใหญในตราสารทุนที่

เปนสวนประกอบของดัชนี Nikkei 225 ในสัดสวนเดียวกับจํานวนหุนในดัชนี Nikkei 225

Class &

currency
JPY

ISIN Code JP3027710007

Bloomberg

Ticker
1329

website https://www.blackrock.com/jp/

*โปรดอานและศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดที่หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
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