หนั สอชีชวนสวนสรป อมลสา ัญ Factsheet
บริษัทหลั ทรัพย ัด าร อ ทน พรินซิ พิล า ัด

อมล ณ วันที่ 30 พฤศ ิ ายน 2565

อ ทน ปิดพรินซิ พิล โ ลบอล แม น โวลาติลิตี อิ วิตี
Principal Global Managed Volatility Equity Fund

ชนิดสะสมมล า (PRINCIPAL GMV-A)

ประ ภท อ ทนรวม / ลม อ ทนรวม

ระดับ วาม สี่ย

ประเภทกองทุน : กองทุนตราสารทุน, Feeder Fund
กลุ่มกองทุนรวม : Global Equity

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80% ของ
NAV

นโยบายและ ลยทธ ารล ทน
- กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ iShares
Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) USD
Accumulation โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund)
ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย BlackRock Asset Management Ireland
Limited
กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งมอบผลตอบแทนจากการลงทุนที่สะท้อนกับผลตอบแทนจากดัชนี MSCI World
Minimum Volatility โดยมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี MSCI World
Minimum Volatility ซึ่งเป็นดัชนีมาตรฐานของกองทุน โดยใช้เทคนิคในการปรับให้เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลตอบแทน
ใกล้เคียงกับดัชนีมาตรฐาน (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)
ลยทธใน ารบริหาร ัด ารล ทน

อมล อ ทน
วัน ดทะ บียน อ ทน

วันที่ 2 มีนาคม 2561

วัน ริ่มตน class

วันที่ 2 มีนาคม 2561

นโยบาย าร าย ินปันผล

ไม่จ่าย

อาย อ ทน

4 ปี 8 เดือน 22 วัน

ผ ัด าร อ ทน
คุณวิทยา เจนจรัสโชติ วันที่เริ่มบริหาร 2 มีนาคม 2561
คุณวิริยา โภไคศวรรย์ วันที่เริ่มบริหาร 2 มีนาคม 2561

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (“กองทุนหลัก”)
เพื่อให้ผลตอบแทนเทียบเคียงกับกองทุนหลัก (Passive management)

ดัชนีชีวัด

ผล ารดา นิน านและดัชนีชีวัดยอนหลั 5 ปีปฏิทิน (%ตอปี)

ดัชนี MSCI World Minimum Volatility Net Total Return ในสกุลเงิน
USD สัดส่วน 100% (ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตรา แลก
เปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 85
และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่า สกุลบาท ณ วันที่
คานวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 15)

า ตอน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนิน
งานในอนาคต

ผล ารดา นิน านยอนหลั แบบปั หมด (%ตอปี)
YTD

3 ดอน 6 ดอน

าร ารวมตอตานท ริต :

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั แต ัดตั

กองทุน

-10.94%

0.95%

-2.03%

-6.54%

0.67%

N/A

N/A

0.97%

ดัชนีชี้วัด*

-8.01%

3.44%

-0.01%

-3.24%

4.81%

N/A

N/A

4.07%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน

-23.42% -1.58%

-6.04% -22.81%

4.23%

3.78%

3.59%

N/A

ความผันผวนกองทุน

15.73% 16.64% 15.76% 15.60% 13.14%

N/A

N/A

14.25%

ความผันผวนดัชนีชี้วัด

14.73% 17.12% 15.52% 14.49% 13.75%

N/A

N/A

14.93%

ได้รับการรับรอง CAC

ัดอันดับ อ ทน Morningstar

ผล ทนสามารถศึ ษา ร่อ มอ

หนั สอชีชวนฉบับ ต็ม

บริหาร วาม สี่ย ดานสภาพ
ลอ ไดในหนั สอชีชวนฉบับ
ต็ม

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไปใช้ M00IWO$O Index adjusted with FX hedging cost 85% + M00IWO$O Index (THB) 15%
ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

www.principal.th

PRINCIPAL GMV-A
ารซอหนวยล ทน

าร าย นหนวยล ทน

อมล ชิ สถิติ

วันทา ารซอ :

ทุกวันทาการ

วันทา าร าย น :

ทุกวันทาการ

วลาทา าร :

ตั้งแต่เวลาเริ่มทาการ
ถึงเวลา 15.30 น.

วลาทา าร :

ารซอ รั แร ันต่า :

1,000.00 บาท

าร าย น ันต่า :

ตั้งแต่เวลาเริ่มทาการ Recovering Period
ถึงเวลา 15.00 น.
FX Hedging
ไม่กาหนด
อัตราสวนหมน วียน ารล ทน
ไม่กาหนด
Sharpe Ratio

ารซอ รั ถัดไป ันต่า : 1,000.00 บาท

ยอด

หลอ ันต่า

0.07

Beta

0.91

Tracking Error

N/A

อาย ฉลี่ย อ ตราสารหนี

N/A

Yield to Maturity

N/A

าร ัด าร

2.140%

1.605%

รวม าใช าย

6.220%

2.033%

หมายเหตุ ข้อมูล 1 มี.ค. 64 – 28 ก.พ. 65 ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ในทานองเดียวกันไว้แล้ว
เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่
รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

็บ า ผถอหนวย (% อ มล าซอ าย)
ส สดไม ิน

็บ ริ

าร าย

2.140%

1.500%

ารรับซอ น

1.070%

ยกเว้น

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทน า

2.140%

1.500%

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทนออ

1.070%

ยกเว้น

ารโอนหนวย

46.37

ประกาศ NAV T+2, คืนเงิน T+6 คือ6 วันทา
การหลังจากวันทารายการขายคืน

็บ ริ

าธรรม นียม

83.74

-4.08

ส สดไม ิน

าธรรม นียมที่ รีย

1 ปี 0 เดือน

Alpha

็บ า อ ทนรวม (% ตอปี อ NAV)

าธรรม นียม

-28.80

ระยะ วลา ารรับ ิน า าย น :

หมายเหตุ -

าธรรม นียมที่ รีย

Maximum Drawdown

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว

าร ัดสรร ารล ทนในตา ประ ทศ 5 อันดับแร
ประ ทศ

% อ NAV

UNITED STATES

63.65

JAPAN

9.86

SWITZERLAND

7.03

THAILAND

4.32

CANADA

3.72

ที่มา: iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (class USD Accumulation) 31
ตุลาคม 2565

าร ัดสรร ารล ทนใน ลมอตสาห รรม 5 อันดับแร
หลั ทรัพยแย ตาม ลมอตสาห รรม

% อ NAV

Health Care

19.37

Information Technology

16.46

Consumer Staples

13.23

Communication

11.31

Industrials

9.66

ที่มา: iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (class USD Accumulation) 31
ตุลาคม 2565

สัดสวนประ ภททรัพยสินที่ล ทน
าร ระ าย ารล ทน

ทรัพยสินที่ล ทน 5 อันดับแร
% อ NAV

ช่อทรัพยสิน

% อ NAV

Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar

95.68

VERTEX PHARMACEUTICALS INC

1.68

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)

3.11

WASTE MANAGEMENT INC

1.61

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

1.21

PEPSICO INC

1.57

JOHNSON & JOHNSON

1.55

MERCK & CO INC

1.47

ที่มา: iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (class USD Accumulation) 31
ตุลาคม 2565

PRINCIPAL GMV-A
ารล ทนใน อ ทนอ่นที่ล ทน ิน 20% อ NAV
ช่อ อ ทน :

iShares Edge MSCI World Minimum
Volatility UCITS ETF (class USD
Accumulation)

ISIN code :

IE00B8FHGS14

Bloomberg code:

MVOL LN

าอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไป
จนถึงจุดต่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราสวนหมน วียน ารล ทน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคานวณจากมูลค่าที่ต่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับ
ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้
ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทาให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่า
ของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผล
ตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวม
ควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผล
ตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน
Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจาก
ประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ใน
พอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลง
ทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียง
กับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกาหนดอายุ ซึ่งคานวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นามาคิด
ลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหน้กของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่อง
จาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนาไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวามตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบ
กาหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้
บริษัทหลั ทรัพย ัด าร อ ทน พรินซิ พิล า ัด
ล ที่ 44 อา ารธนา ารซีไอ อ็มบี ไทย ชัน 16 ถนนหลั สวน แ ว ลมพินี ตปทมวัน ร ทพฯ 10330 โทร (662) 686-9500 ว็บไซต: www.principal.th

หนั สอชีชวนสวนสรป อมลสา ัญ Factsheet
บริษัทหลั ทรัพย ัด าร อ ทน พรินซิ พิล า ัด

อมล ณ วันที่ 30 พฤศ ิ ายน 2565

อ ทน ปิดพรินซิ พิล โ ลบอล แม น โวลาติลิตี อิ วิตี
Principal Global Managed Volatility Equity Fund

ชนิดผล ทน ลม (PRINCIPAL GMV-C)

ประ ภท อ ทนรวม / ลม อ ทนรวม

ระดับ วาม สี่ย

ประเภทกองทุน : กองทุนตราสารทุน, Feeder Fund
กลุ่มกองทุนรวม : Global Equity

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80% ของ
NAV

นโยบายและ ลยทธ ารล ทน
- กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ iShares
Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) USD
Accumulation โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund)
ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย BlackRock Asset Management Ireland
Limited
กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งมอบผลตอบแทนจากการลงทุนที่สะท้อนกับผลตอบแทนจากดัชนี MSCI World
Minimum Volatility โดยมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี MSCI World
Minimum Volatility ซึ่งเป็นดัชนีมาตรฐานของกองทุน โดยใช้เทคนิคในการปรับให้เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลตอบแทน
ใกล้เคียงกับดัชนีมาตรฐาน (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)
ลยทธใน ารบริหาร ัด ารล ทน

อมล อ ทน
วัน ดทะ บียน อ ทน

วันที่ 2 มีนาคม 2561

วัน ริ่มตน class

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561

นโยบาย าร าย ินปันผล

ไม่จ่าย

อาย อ ทน

4 ปี 8 เดือน 22 วัน

ผ ัด าร อ ทน
คุณวิทยา เจนจรัสโชติ วันที่เริ่มบริหาร 2 มีนาคม 2561
คุณวิริยา โภไคศวรรย์ วันที่เริ่มบริหาร 2 มีนาคม 2561

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (“กองทุนหลัก”)
เพื่อให้ผลตอบแทนเทียบเคียงกับกองทุนหลัก (Passive management)

ดัชนีชีวัด
ดัชนี MSCI World Minimum Volatility Net Total Return ในสกุลเงิน
USD สัดส่วน 100% (ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตรา แลก
เปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 85
และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่า สกุลบาท ณ วันที่
คานวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 15)

ผล ารดา นิน านยอนหลั แบบปั หมด (%ตอปี)

า ตอน

YTD

3 ดอน 6 ดอน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั แต ัดตั

กองทุน

N/A

0.95%

-2.03%

N/A

N/A

N/A

N/A

-1.80%

ดัชนีชี้วัด*

N/A

3.44%

-0.01%

N/A

N/A

N/A

N/A

6.92%

4.23%

3.78%

3.59%

N/A

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน

-23.42% -1.58%

-6.04% -22.81%

ความผันผวนกองทุน

N/A

16.63% 15.76%

N/A

N/A

N/A

N/A

15.65%

ความผันผวนดัชนีชี้วัด

N/A

17.12% 15.52%

N/A

N/A

N/A

N/A

12.21%

• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนิน
งานในอนาคต
าร ารวมตอตานท ริต :

ได้รับการรับรอง CAC

ัดอันดับ อ ทน Morningstar

ผล ทนสามารถศึ ษา ร่อ มอ

หนั สอชีชวนฉบับ ต็ม

บริหาร วาม สี่ย ดานสภาพ
ลอ ไดในหนั สอชีชวนฉบับ
ต็ม

www.principal.th

PRINCIPAL GMV-C
ารซอหนวยล ทน

าร าย นหนวยล ทน

อมล ชิ สถิติ

วันทา ารซอ :

ทุกวันทาการ

วันทา าร าย น :

ทุกวันทาการ

วลาทา าร :

ตั้งแต่เวลาเริ่มทาการ
ถึงเวลา 15.30 น.

วลาทา าร :

ารซอ รั แร ันต่า :

1.00 บาท

าร าย น ันต่า :

ตั้งแต่เวลาเริ่มทาการ Recovering Period
ถึงเวลา 15.00 น.
FX Hedging
ไม่กาหนด
อัตราสวนหมน วียน ารล ทน
ไม่กาหนด
Sharpe Ratio

ารซอ รั ถัดไป ันต่า : 1.00 บาท

ยอด

หลอ ันต่า

-0.61

Beta

0.41

Tracking Error

N/A

อาย ฉลี่ย อ ตราสารหนี

N/A

Yield to Maturity

N/A

าร ัด าร

2.140%

1.605%

รวม าใช าย

6.220%

1.958%

หมายเหตุ ข้อมูล 1 มี.ค. 64 – 28 ก.พ. 65 ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ในทานองเดียวกันไว้แล้ว
เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่
รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

็บ า ผถอหนวย (% อ มล าซอ าย)
ส สดไม ิน

็บ ริ

าร าย

2.140%

ยกเว้น

ารรับซอ น

1.070%

ยกเว้น

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทน า

2.140%

ยกเว้น

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทนออ

1.070%

ยกเว้น

ารโอนหนวย

46.37

ประกาศ NAV T+2, คืนเงิน T+6 คือ6 วันทา
การหลังจากวันทารายการขายคืน

็บ ริ

าธรรม นียม

83.74

3.75

ส สดไม ิน

าธรรม นียมที่ รีย

N/A

Alpha

็บ า อ ทนรวม (% ตอปี อ NAV)

าธรรม นียม

-16.08

ระยะ วลา ารรับ ิน า าย น :

หมายเหตุ -

าธรรม นียมที่ รีย

Maximum Drawdown

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว

าร ัดสรร ารล ทนในตา ประ ทศ 5 อันดับแร
ประ ทศ

% อ NAV

UNITED STATES

63.65

JAPAN

9.86

SWITZERLAND

7.03

THAILAND

4.32

CANADA

3.72

ที่มา: iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (class USD Accumulation) 31
ตุลาคม 2565

าร ัดสรร ารล ทนใน ลมอตสาห รรม 5 อันดับแร
หลั ทรัพยแย ตาม ลมอตสาห รรม

% อ NAV

Health Care

19.37

Information Technology

16.46

Consumer Staples

13.23

Communication

11.31

Industrials

9.66

ที่มา: iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (class USD Accumulation) 31
ตุลาคม 2565

สัดสวนประ ภททรัพยสินที่ล ทน
าร ระ าย ารล ทน

ทรัพยสินที่ล ทน 5 อันดับแร
% อ NAV

ช่อทรัพยสิน

% อ NAV

Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar

95.68

VERTEX PHARMACEUTICALS INC

1.68

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)

3.11

WASTE MANAGEMENT INC

1.61

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

1.21

PEPSICO INC

1.57

JOHNSON & JOHNSON

1.55

MERCK & CO INC

1.47

ที่มา: iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (class USD Accumulation) 31
ตุลาคม 2565

PRINCIPAL GMV-C
ารล ทนใน อ ทนอ่นที่ล ทน ิน 20% อ NAV
ช่อ อ ทน :

iShares Edge MSCI World Minimum
Volatility UCITS ETF (class USD
Accumulation)

ISIN code :

IE00B8FHGS14

Bloomberg code:

MVOL LN

าอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไป
จนถึงจุดต่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราสวนหมน วียน ารล ทน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคานวณจากมูลค่าที่ต่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับ
ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้
ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทาให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่า
ของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผล
ตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวม
ควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผล
ตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน
Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจาก
ประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ใน
พอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลง
ทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียง
กับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกาหนดอายุ ซึ่งคานวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นามาคิด
ลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหน้กของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่อง
จาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนาไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวามตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบ
กาหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้
บริษัทหลั ทรัพย ัด าร อ ทน พรินซิ พิล า ัด
ล ที่ 44 อา ารธนา ารซีไอ อ็มบี ไทย ชัน 16 ถนนหลั สวน แ ว ลมพินี ตปทมวัน ร ทพฯ 10330 โทร (662) 686-9500 ว็บไซต: www.principal.th

หนั สอชีชวนสวนสรป อมลสา ัญ Factsheet
บริษัทหลั ทรัพย ัด าร อ ทน พรินซิ พิล า ัด

อมล ณ วันที่ 30 พฤศ ิ ายน 2565

อ ทน ปิดพรินซิ พิล โ ลบอล แม น โวลาติลิตี อิ วิตี
Principal Global Managed Volatility Equity Fund

ชนิดผล ทนพิ ศษ (PRINCIPAL GMV-X)

ประ ภท อ ทนรวม / ลม อ ทนรวม

ระดับ วาม สี่ย

ประเภทกองทุน : กองทุนตราสารทุน, Feeder Fund
กลุ่มกองทุนรวม : Global Equity

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80% ของ
NAV

นโยบายและ ลยทธ ารล ทน
- กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ iShares
Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) USD
Accumulation โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund)
ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย BlackRock Asset Management Ireland
Limited
กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งมอบผลตอบแทนจากการลงทุนที่สะท้อนกับผลตอบแทนจากดัชนี MSCI World
Minimum Volatility โดยมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี MSCI World
Minimum Volatility ซึ่งเป็นดัชนีมาตรฐานของกองทุน โดยใช้เทคนิคในการปรับให้เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลตอบแทน
ใกล้เคียงกับดัชนีมาตรฐาน (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)
ลยทธใน ารบริหาร ัด ารล ทน

อมล อ ทน
วัน ดทะ บียน อ ทน

วันที่ 2 มีนาคม 2561

วัน ริ่มตน class

วันที่ 15 เมษายน 2563

นโยบาย าร าย ินปันผล

ไม่จ่าย

อาย อ ทน

0 ปี 8 เดือน 27 วัน

ผ ัด าร อ ทน
คุณวิทยา เจนจรัสโชติ วันที่เริ่มบริหาร 2 มีนาคม 2561
คุณวิริยา โภไคศวรรย์ วันที่เริ่มบริหาร 2 มีนาคม 2561

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (“กองทุนหลัก”)
เพื่อให้ผลตอบแทนเทียบเคียงกับกองทุนหลัก (Passive management)

ดัชนีชีวัด
ดัชนี MSCI World Minimum Volatility Net Total Return ในสกุลเงิน
USD สัดส่วน 100% (ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตรา แลก
เปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 85
และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่า สกุลบาท ณ วันที่
คานวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 15)

ผล ารดา นิน านยอนหลั แบบปั หมด (%ตอปี)

า ตอน

YTD

3 ดอน 6 ดอน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั แต ัดตั

กองทุน

N/A

1.44%

-1.06%

N/A

N/A

N/A

N/A

2.93%

ดัชนีชี้วัด*

N/A

3.44%

-0.01%

N/A

N/A

N/A

N/A

6.92%

4.23%

3.78%

3.59%

N/A

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน

-23.42% -1.58%

-6.04% -22.81%

ความผันผวนกองทุน

N/A

16.65% 15.77%

N/A

N/A

N/A

N/A

14.86%

ความผันผวนดัชนีชี้วัด

N/A

17.12% 15.52%

N/A

N/A

N/A

N/A

12.21%

• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนิน
งานในอนาคต
าร ารวมตอตานท ริต :

ได้รับการรับรอง CAC

ัดอันดับ อ ทน Morningstar

ผล ทนสามารถศึ ษา ร่อ มอ

หนั สอชีชวนฉบับ ต็ม

บริหาร วาม สี่ย ดานสภาพ
ลอ ไดในหนั สอชีชวนฉบับ
ต็ม

www.principal.th

PRINCIPAL GMV-X
ารซอหนวยล ทน

าร าย นหนวยล ทน

อมล ชิ สถิติ

วันทา ารซอ :

ทุกวันทาการ

วันทา าร าย น :

ทุกวันทาการ

วลาทา าร :

ตั้งแต่เวลาเริ่มทาการ
ถึงเวลา 15.30 น.

วลาทา าร :

ารซอ รั แร ันต่า :

1.00 บาท

าร าย น ันต่า :

ตั้งแต่เวลาเริ่มทาการ Recovering Period
ถึงเวลา 15.00 น.
FX Hedging
ไม่กาหนด
อัตราสวนหมน วียน ารล ทน
ไม่กาหนด
Sharpe Ratio

ารซอ รั ถัดไป ันต่า : 1.00 บาท

ยอด

หลอ ันต่า

-0.18

Beta

0.78

Tracking Error

N/A

อาย ฉลี่ย อ ตราสารหนี

N/A

Yield to Maturity

N/A

าร ัด าร

2.140%

ยกเว้น

รวม าใช าย

6.220%

0.075%

หมายเหตุ ข้อมูล 1 มี.ค. 64 – 28 ก.พ. 65 ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ในทานองเดียวกันไว้แล้ว
เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่
รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

็บ า ผถอหนวย (% อ มล าซอ าย)
ส สดไม ิน

็บ ริ

าร าย

2.140%

ยกเว้น

ารรับซอ น

1.070%

ยกเว้น

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทน า

2.140%

ยกเว้น

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทนออ

1.070%

ยกเว้น

ารโอนหนวย

46.37

ประกาศ NAV T+2, คืนเงิน T+6 คือ6 วันทา
การหลังจากวันทารายการขายคืน

็บ ริ

าธรรม นียม

83.74

2.40

ส สดไม ิน

าธรรม นียมที่ รีย

N/A

Alpha

็บ า อ ทนรวม (% ตอปี อ NAV)

าธรรม นียม

-16.58

ระยะ วลา ารรับ ิน า าย น :

หมายเหตุ -

าธรรม นียมที่ รีย

Maximum Drawdown

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว

าร ัดสรร ารล ทนในตา ประ ทศ 5 อันดับแร
ประ ทศ

% อ NAV

UNITED STATES

63.65

JAPAN

9.86

SWITZERLAND

7.03

THAILAND

4.32

CANADA

3.72

ที่มา: iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (class USD Accumulation) 31
ตุลาคม 2565

าร ัดสรร ารล ทนใน ลมอตสาห รรม 5 อันดับแร
หลั ทรัพยแย ตาม ลมอตสาห รรม

% อ NAV

Health Care

19.37

Information Technology

16.46

Consumer Staples

13.23

Communication

11.31

Industrials

9.66

ที่มา: iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (class USD Accumulation) 31
ตุลาคม 2565

สัดสวนประ ภททรัพยสินที่ล ทน
าร ระ าย ารล ทน

ทรัพยสินที่ล ทน 5 อันดับแร
% อ NAV

ช่อทรัพยสิน

% อ NAV

Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar

95.68

VERTEX PHARMACEUTICALS INC

1.68

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)

3.11

WASTE MANAGEMENT INC

1.61

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

1.21

PEPSICO INC

1.57

JOHNSON & JOHNSON

1.55

MERCK & CO INC

1.47

ที่มา: iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (class USD Accumulation) 31
ตุลาคม 2565

PRINCIPAL GMV-X
ารล ทนใน อ ทนอ่นที่ล ทน ิน 20% อ NAV
ช่อ อ ทน :

iShares Edge MSCI World Minimum
Volatility UCITS ETF (class USD
Accumulation)

ISIN code :

IE00B8FHGS14

Bloomberg code:

MVOL LN

าอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไป
จนถึงจุดต่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราสวนหมน วียน ารล ทน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคานวณจากมูลค่าที่ต่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับ
ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้
ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทาให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่า
ของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผล
ตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวม
ควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผล
ตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน
Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจาก
ประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ใน
พอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลง
ทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียง
กับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกาหนดอายุ ซึ่งคานวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นามาคิด
ลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหน้กของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่อง
จาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนาไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวามตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบ
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