กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรื อซับซ้ อน

ข้ อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562

หนังสือชีช้ วนส่ วนสรุ ปข้ อมูลสาคัญ
บริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน
OGO
ไทยพาณิชย์ จากัด
การเข้ าร่ วมการต่ อต้ านทุจริต :
ได้ รับการรั บรอง CAC

กองทุนเปิ ดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี ้ US Short Duration
High Income
SCB US Short Duration High Income Bond (SCBUSHY)
(ชนิดสะสมมูลค่ า : SCBUSHYA)
กองทุนรวมตราสารหนี ้
กองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund)
กองทุนรวมที่เน้ นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่ างประเทศ

คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
คุณต้ องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
สัดส่ วนของประเภททรัพย์ สินที่ลงทุน
ค่ าธรรมเนียม
ผลการดาเนินงาน
ข้ อมูลอื่นๆ
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ ใช่ การฝากเงิน

1

คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนมีนโยบายเน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้ แก่ Allianz US Short
Duration High Income Bond (กองทุน หลัก ) ชนิ ด หน่ วยลงทุน (share class) AT (USD) Acc. สกุ ลเงิ น ดอลลาร์ สหรั ฐ (USD)
กองทุนหลักบริ หารโดย Allianz Global Investors GmbH จดทะเบียนภายใต้ กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้
UCITS กองทุนหลักมีวตั ถุประสงค์ เน้ นการสร้ างผลตอบแทนที่สงู กว่าค่าเฉลี่ยของผลตอบแทน และภายใต้ ความผันผวนที่ต่ากว่า
ค่าเฉลีย่ โดยเปรี ยบเทียบกับตลาดตราสารหนี ้ระยะสัน้ High yield ของสหรัฐอเมริ กา โดยกองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี ้และ
certificates ที่อ้างอิงกับตราสารหนี ้หรื อดัชนีของตราสารหนี ้
คุณสามารถศึกษาข้ อมูลกองทุนหลักได้ จาก www.allianzgi.sg
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุน มุง่ หวังให้ ผลประกอบการเคลือ่ นไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management) ส่วนกองทุน Allianz US
Short Duration High Income Bond (กองทุนหลัก) มีวตั ถุประสงค์ม่งุ หวังให้ ผลตอบแทนที่สงู กว่าค่าเฉลี่ยของผลตอบแทน และ
ภายใต้ ความผันผวนที่ต่ากว่าค่าเฉลีย่ โดยเปรี ยบเทียบกับตลาดตราสารหนี ้ระยะสัน้ High yield ของสหรัฐอเมริ กา

กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
- ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สงู กว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ากว่าหุ้นได้
- ผู้ลงทุนที่ต้องการสภาพคล่องในการซื ้อขายไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ ทกุ วันทาการ โดยจะได้ รับเงินคืนภายในวันที่ T+3
กองทุนรวมนีไ้ ม่ เหมาะกับใคร
- ผู้ลงทุนที่เน้ นการได้ รับผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่นอน หรื อรักษาเงินต้ นให้ อยูค่ รบ
- ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนเฉพาะในตราสารหนี ้ที่มีคณ
ุ ภาพดีสภาพคล่องสูง และมีความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาต่า เนื่องจาก
กองทุนรวมนี ้ไม่ถกู จากัดโดยกฎเกณฑ์ให้ ต้องลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าวเช่นเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน

ทาอย่ างไรหากยังไม่ เข้ าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี ้
- อ่านหนังสือชี ้ชวนฉบับเต็ม หรื อสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริ ษัทจัดการ
- อย่าลงทุนหากไม่เข้ าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนีด้ ีพอ
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คุณต้ องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
คาเตือนที่สาคัญ
- กองทุนอาจลงทุนในสัญ ญาซือ้ ขายล่วงหน้ าเพื่ อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการบริ หารการลงทุน (Efficient Portfolio Management
(EPM)) และอาจลงทุนในตราสารที่มีสญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) กองทุนจึงมีความเสีย่ งมากกว่ากองทุนที่ลงทุน
ในหลักทรัพย์ อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้ เงินลงทุนในจานวนที่น้อยกว่าจึงมีกาไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิง
โดยตรง
- กองทุนนี ้ไม่ได้ ถูกจากัดโดยกฎเกณฑ์ ให้ ต้องลงทุนเฉพาะในตราสารที่มีความเสี่ยงต่าเช่นเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน ดังนัน้
จึงมีความเสีย่ งสูงกว่ากองทุนตลาดเงิน
- กองทุนนี ้อาจมีการลงทุนในตราสารหนี ้ที่มีสภาพคล่องต่า จึงอาจไม่สามารถซื ้อขายตราสารหนี ้ได้ ในเวลาที่ต้องการหรื อในราคาที่
เหมาะสม
- กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่ มีอนั ดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) หรื อที่ไม่มีการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ดังนัน้ ผู้ลงทุนอาจมีความเสีย่ งสูงขึ ้นจากการไม่ได้ รับชาระคืนเงินต้ นและดอกเบี ้ย
แผนภาพแสดงตาแหน่ งความเสี่ยงของกองทุนรวม

ปั จจัยความเสี่ยงที่สาคัญ
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนีข้ องผู้ออกตราสาร
อันดับความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่ของกองทุนรวม National credit rating scale
ต่า
GOV/AAA

AA, A

BBB

สูง
ต่ากว่า BBB

อันดับความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่ของกองทุนรวมตาม International credit rating scale
ต่า
AAA

AA, A

BBB

ต่ากว่า BBB

Unrated

สูง
Unrated
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ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์
อายุเฉลีย่ ของทรัพย์สนิ ที่ลงทุน
ต่า
ต่ากว่า 3 เดือน

สูง
3 เดือนถึง 1 ปี

1 ปี ถึง 3 ปี

3 ปี ถึง 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์
ความผันผวนของผลการดาเนินงาน (SD)
ต่า
< 5%

สูง

5-10%

10-15%

15-25%

> 25%

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
การป้องกันความเสีย่ ง fx
ต่า

สูง

ทังหมด/เกื
้
อบทังหมด
้

บางส่วน

ดุลยพินิจ

ไม่ป้องกัน

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตราสาร
การกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตราสารรวม
ต่า
≤ 10%

10-20%

สูง
20-50%

50-80%

> 80%

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ www.scbam.com

สัดส่ วนของประเภททรัพย์ สินที่ลงทุน
% ของ NAV
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ชื่อทรัพย์ สนิ และการลงทุนสูงสุด 5 อันดับ

หมายเหตุ: เป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 28 มิถนุ ายน 2562
ทังนี
้ ้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ website: www.scbam.com
รายละเอียดทรัพย์ สนิ ที่กองทุนหลักลงทุน

เป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ www.allianzgi.sg
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ค่ าธรรมเนียม
*ค่ าธรรมเนียมมีผลกระทบต่ อผลตอบแทนที่คุณจะได้ รับ
ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรี ยกเก็บค่ าธรรมเนียมดังกล่ าวก่ อนการลงทุน *

ค่ าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่ อปี ของ NAV)

%

3.50
3.00

NAV

2.50
2.00

1.50
1.00

0.50
0.00

0.94

0.81

0.02
0.04

0.07

หมายเหตุ:
- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรื อภาษีอื่นใดแล้ ว
- ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ เมื่ อคานวณรวมกับค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมที่ปรึ กษาการลงทุน (ถ้ ามี) และค่าธรรมเนียมในการจัดจาหน่าย (ถ้ ามี ) ที่เรี ยกเก็บจริ ง ต้ องไม่เกินค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่าย
ทังหมดของกองทุ
้
น
- ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมย้ อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี ้ชวนแบบเต็มได้ ที่ www.scbam.com
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ค่ าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่ าซือ้ ขาย)
รายการ

สูงสุดไม่ เกิน

เก็บจริง

ค่าธรรมเนียมการขาย

3.21%

0.8025%

ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืน

3.21%

ยกเว้ นไม่เรี ยกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นเข้ า
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นออก

3.21%
3.21%

0.8025%
ยกเว้ นไม่เรี ยกเก็บ

10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน

10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน

ตามที่นายทะเบียนเรี ยกเก็บ

ตามที่นายทะเบียนเรี ยกเก็บ

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน
ค่าใช้ จา่ ยอื่น ๆ
หมายเหตุ:

- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรื อภาษีอื่นใดแล้ ว
- ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อขายหลักทรัพย์ เมื่อสัง่ ซื ้อ / สัง่ ขาย / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้ อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ยกเว้ นไม่เรี ยกเก็บ)
- ค่าธรรมเนียมการขาย / รับซื ้อคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจเรี ยกเก็บจากผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรื อแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน โดย
บริ ษัทจัดการจะแจ้ งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ให้ ทราบต่อไป
- ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมย้ อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี ้ชวนแบบเต็มได้ ที่ www.scbam.com

ค่ าธรรมเนียมของกองทุนหลัก
Total Expense Ratio (TER) 1.34%
เป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ www.allianzgi.sg
ค่ าตอบแทนที่ได้ รับจากบริษัทจัดการต่ างประเทศ (Rebate fee): 2,093,961.50 บาท

7

ผลการดาเนินงานในอดีต
*ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต*
ดัชนีชีว้ ัด คือ
ไม่มี เนื่องจากกองทุน Allianz US Short Duration High Income Bond (กองทุนหลัก) มีวตั ถุประสงค์ม่งุ หวังให้ ผลตอบแทนที่สงู
กว่าค่าเฉลี่ยของผลตอบแทน และภายใต้ ความผันผวนที่ต่ากว่าค่าเฉลี่ย โดยเปรี ยบเทียบกับตลาดตราสารหนี ้ระยะสัน้ High yield
ของสหรัฐอเมริ กา จึงไม่มีตวั ชี ้วัดใดที่เหมาะสมกับกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน
ผลการดาเนินงานย้ อนหลังตามปี ปฏิทิน

* ในปี ที่กองทุนจดทะเบียน ผลการดาเนินงานจะแสดงตังแต่
้ วนั ที่จดทะเบียนกองทุนจนถึงสิ ้นปี ปฏิทิน
กองทุนนีเ้ คยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่ วงเวลา 5 ปี คือ -2.98%
* กรณีกองทุนจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ ้นตังแต่
้ จดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน
ความผันผวนของผลการดาเนินงาน (Standard Deviation) คือ 1.50% ต่ อปี
* กรณีกองทุนจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ ้นตังแต่
้ จดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน
ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้ เปรียบเทียบผลการดาเนินงาน ณ จุดขาย คือ High Yield Bond
* คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ www.scbam.com
ผลการดาเนินงานย้ อนหลังแบบปั กหมุด

หมายเหตุ: สาหรับผลการดาเนินงานย้ อนหลังแบบปั กหมุดตังแต่
้ 1 ปี ขึ ้นไป แสดงเป็ น % ต่อปี
* เป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 28 มิถนุ ายน 2562 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ www.scbam.com
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ตารางแสดงผลการดาเนินงานของกลุ่ม High Yield Bond ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

5 Percentile

3M
1.80

6M
7.34

Return (%)
1Y
3Y
3.45
4.59

25th Percentile

1.26

7.15

3.37

4.56

50th Percentile

1.13

5.66

3.22

75th Percentile

0.62

4.13

95th Percentile

-0.56

2.69

Peer
Percentile
th

3M
1.14

Standard Deviation (%)
6M
1Y
3Y
5Y
1.54
1.67
3.41
5.20

2.30

2.00

2.23

2.28

3.65

5.20

4.48

2.28

2.57

3.34

3.26

3.89

5.21

2.37

4.09

2.25

2.70

3.43

3.29

3.92

5.21

-0.17

3.93

2.23

4.04

4.21

4.00

3.92

5.21

5Y
2.32

10Y

10Y

ผลการดาเนินงานย้ อนหลังของกองทุนหลัก

เป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ www.allianzgi.sg

ข้ อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล

ไม่จ่าย

ผู้ดแู ลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

วันที่จดทะเบียน

28 มีนาคม 2560

อายุโครงการ

ไม่กาหนด

ซื ้อและขายคืนหน่วยลงทุน

วันทาการซื ้อ: ทุกวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน ตังแต่
้ เวลาเปิ ดทาการ –
15.00 น.
มูลค่าขันต
้ ่าของการซื ้อครัง้ แรก:
1,000 บาท
มูลค่าขันต
้ ่าของการซื ้อครัง้ ถัดไป: 1,000 บาท
วันทาการขาย: ทุกวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน ตังแต่
้ เวลาเปิ ดทาการ –
15.00 น.
มูลค่าขันต
้ ่าของการขายคืน:
1,000 บาท
ยอดคงเหลือขันต
้ ่า:
1,000 บาท
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: ภายใน 5 วันทาการนับจากวันคานวณ
NAV (โดยทัว่ ไปจะได้ รับเงินภายใน 3 วันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนนับ
จากวันทารายการขายคืน (T+3))
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คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิ รายวันได้ ที่:
- www.scbam.com ทุกวันทาการ
- Call Center 0-2777-7777 กด 0 กด 6
รายชื่อผู้จดั การกองทุน

นาย ศุภกร ตุลยธัญ
นาย ศุภจักร เอิบประสาทสุข
น.ส. กฤษติยา ศิริวาลย์
นาย ปั ญชรัสมิ์ สีวราภรณ์สกุล

28 มีนาคม 2560
28 มีนาคม 2560
18 มีนาคม 2562
1 มิถนุ ายน 2562

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 0.29
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการแต่งตังขึ
้ ้น
(ถ้ ามี)

ติดต่อสอบถาม
รับหนังสือชี ้ชวน
ร้ องเรี ยน

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
ที่อยู:่ ชัน้ 7 – 8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ ค พลาซ่า
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร
เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 0-2949-1500 หรื อ 0-2777-7777 กด 0 กด 6
website: www.scbam.com
email: advisory.scbam@scb.co.th

ธุรกรรมที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์

คุ ณ สามารถตรวจสอบธุ ร กรรมที่ อ าจก่ อ ให้ เกิ ด ความขัด แย้ งทาง
ผลประโยชน์ได้ ที่ www.scbam.com

▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทังไม่
้ ได้ อยูภ่ ายใต้ ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสีย่ งจาก
การลงทุนซึง่ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้ รับเงินลงทุนคืนเต็มจานวน
▪ ได้ รับอนุมตั ิจดั ตัง้ และอยูภ่ ายใต้ การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต
▪ การพิจารณาร่างหนังสือชี ้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้มิได้ เป็ นการแสดงว่าสานัก งาน ก.ล.ต. ได้ รับรองถึง
ความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวม ได้ สอบทานข้ อมูลในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุ ปข้ อมูลสาคัญ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 แล้ วด้ วย
ความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ อง ไม่ เป็ นเท็จ และ
ไม่ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด

10

คาอธิบายเพิ่มเติม
ปั จจัยความเสี่ยงที่สาคัญ
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนีข้ องผู้ออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือของตรา
สารที่ลงทุน (credit risk) ซึ่งเป็ นข้ อมูลบอกระดับความสามารถในการชาระหนี ้ โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานที่ผ่านมาและ
ฐานการเงินของผู้ออกตราสาร credit rating ของหุ้นกู้ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี ้
ระดับการลงทุน
TRIS
Fitch
Moody’s
S&P
คาอธิบาย
ระดับที่นา่ ลงทุน
AAA
AAA(tha) Aaa
AAA
อันดับเครดิตสูงที่สดุ มีความเสี่ยงต่าที่สดุ ที่จะ
ไม่สามารถชาระหนี ้ได้ ตามกาหนด
AA
AA(tha) Aa
AA
อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่า มีความเสี่ยง
ต่ามากที่จะไม่สามารถชาระหนี ้ได้ ตามกาหนด
A
A(tha)
A
A
ความเสี่ยงต่าที่จะไม่สามารถชาระหนีไ้ ด้ ตาม
กาหนด
BBB
BBB(tha) Baa
BBB
ความเสี่ยงปานกลางที่จะไม่สามารถชาระหนี ้
ได้ ตามกาหนด
ระดับทีต่ ่ากว่าน่าลงทุน ต่ากว่า
ต่ากว่า
ต่ากว่า
ต่ากว่า ความเสี่ยงสูงที่จะไม่สามารถชาระหนีไ้ ด้ ตาม
BBB
BBB(tha) BBB
BBB
กาหนด
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ยซึ่ง
ขึ ้นกับปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทังในและต่
้
างประเทศ เป็ นต้ น โดยราคาตราสารหนี ้จะ
เปลีย่ นแปลงในทิศทางตรงข้ ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ย เช่น หากอัตราดอกเบี ้ยในตลาดเงินมีแนวโน้ มปรับตัวสูงขึ ้น
อัตราดอกเบี ้ยของตราสารหนี ้ที่ออกใหม่ก็จะสูงขึ ้นด้ วย ดัง นันราคาตราสารหนี
้
้ที่ออกมาก่อนหน้ าจะมีการซื ้อขายในระดับราคาที่
ต่าลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิ ญกับการเปลี่ยนแปลงของราคา
มากกว่ากองทุนรวมที่มี portfolio duration ต่ากว่า
ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจากผลการดาเนินงานของผู้ออกตราสารที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งเกิดจาก
การเปลีย่ นแปลงความสามารถในการทากาไรของบริ ษัท โดยเฉพาะมีสาเหตุจากภาวการณ์แข่งขัน ความผิดพลาดของผู้บริ หาร เป็ น
ต้ น ทาให้ ผู้ลงทุนในตราสารต้ องสูญเสียเงินลงทุนได้
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่ องของตราสาร (Liquidity Risk) : ความเสีย่ งที่เกิดจากการลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่องใน
การซื ้อขายต่า ทังนี
้ ้ สภาพคล่องดังกล่าวเกิดจากอุปสงค์และอุปทาน และคุณภาพของตราสาร ณ ขณะนันๆ
้
ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า (Derivatives Risk) : ความเสี่ยงจากการที่ราคาหลักทรัพย์ที่อ้างอิงอยู่มี
ราคาเคลือ่ นไหวในทิศทางตรงกันข้ ามกับที่คาดการณ์ไว้ โดยอาจจะเกิดจากปั จจัยต่างๆ เช่น อัตราดอกเบี ้ย อัตราแลกเปลี่ยน หรื อ
ปั จจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ ส่งผลให้ ราคาของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ ามีการเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญความเสีย่ งจาก
การลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง
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ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมี
ผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้ วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทากาไรในช่วงที่บาท
แข็ง กองทุนรวมจะได้ เงินบาทกลับมาน้ อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทากาไรในช่วงที่บาท
อ่อน ก็อาจได้ ผลตอบแทนมากขึ ้นกว่าเดิมด้ วยเช่นกัน ดังนัน้ การป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ นเครื่ องมือสาคัญใน
การบริ หารความเสีย่ งจากดังกล่าว ซึง่ ทาได้ ดงั ต่อไปนี ้
- อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น เนื่องจากการ
ป้องกันความเสีย่ งขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสีย่ งหรื อไม่
ข้ อมูลอื่น ๆ
- เพื่อประโยชน์สงู สุดของการบริ หารจัดการกองทุน การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรื อการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนของกองทุน
ให้ อยู่ในดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุ นของ
กองทุนหรื อรับ/ปฏิเสธการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ของกองทุนให้ แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริ ษัทจัดการมี วัตถุประสงค์ที่จะไม่
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนของกองทุนให้ นนั ้ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงพลเมืองสหรัฐอเมริ กาผู้ที่มีถิ่น
ฐานอยูใ่ นสหรัฐอเมริ กา บุคคลซึง่ ปกติมีถิ่นที่อยูใ่ นสหรัฐอเมริ กา รวมถึงกองทรัพย์สนิ ของบุคคลดังกล่าว และบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วน
ซึง่ จัดให้ มีขึ ้นและดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริ กา
- ในกรณีที่บริ ษัทจัดการมีพนั ธสัญญา หรื อข้ อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรื อหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรื อมีความจาเป็ นจะต้ อง
ปฏิบตั ิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่วา่ ที่เกิดขึ ้นแล้ วในขณะนี ้หรื อจะเกิดขึ ้นในอนาคต เช่น ดาเนินการตาม Foreign Account
Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริ กา เป็ นต้ น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ รับทราบและตกลงยินยอมให้ สิทธิแก่บริ ษัท
จัดการที่จะปฏิบตั ิการและดาเนินการต่างๆ เพื่อให้ เป็ นไปตามพันธสัญญา หรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึ่ง
รวมถึ งการเปิ ดเผยข้ อมูลต่างๆ ของผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน การหักภาษี ณ ที่ จ่า ยจากเงิ น ได้ ของผู้ถื อ หน่ วยลงทุน ตลอดจนมี สิท ธิ
ดาเนินการอื่นใดเท่าที่จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิตามพันธสัญญา หรื อข้ อตกลงหรื อกฎหมายของรัฐต่างประเทศ
สรุ ปสาระสาคัญของกองทุน Allianz US Short Duration High Income Bond (กองทุนหลัก)
นโยบายการลงทุน
กองทุนมีวตั ถุประสงค์เน้ นการสร้ างผลตอบแทนที่สงู กว่าค่าเฉลี่ยของผลตอบแทน และภายใต้ ความ
ผั น ผวนที่ ต่ า กว่ า ค่ า เฉลี่ ย โดยเปรี ย บเที ย บกั บ ตลาดตราสารหนี ร้ ะยะสั น้ High yield ของ
สหรัฐอเมริ กา โดยกองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี ้และ certificates ที่อ้างอิงกับตราสารหนี ้หรือ
ดัชนีของตราสารหนี ้ โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ดงั ต่อไปนี ้
- ลงทุนอย่างน้ อยร้ อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์ สิน ในหลักทรัพ ย์ ที่มี การจ่ ายดอกเบีย้ (Interestbearing Securities) ประเภท High Yield Bond ที่ออกหรื อการันตีโดยบริ ษัทที่จดทะเบียนอยู่ใน
สหรั ฐ อเมริ ก า หรื อ หลัก ทรั พ ย์ ดังกล่า วนัน้ เป็ นส่ว นประกอบของดัช นี the Merrill Lynch 1-3
Years BB-B US Cash Pay High Yield
- ลงทุนใน MBS (Mortgage-backed Securities) และ ABS (Asset-backed Securities) ไม่เกิ น
ร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ
- ลงทุนในเงินฝากและตราสารการเงินในตลาดเงิน
- ลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Bonds) ไม่เกินร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สนิ
- ลงทุนในตราสารหนี ้ของกลุม่ ประเทศตลาดเกิดใหม่ ไม่เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ
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วันจัดตัง้ กองทุน
ประเทศที่จดทะเบียน
อายุกองทุน
สกุลเงิน
ISIN
ดัชนีอ้างอิง (Index)
บริษัทจัดการ
เว็บไซต์ (website)
ความถี่ในการซือ้ ขาย

- ลงทุนในหุ้นและ comparable rights โดยหลักทรั พย์ ดังกล่าวจะถูกจาหน่ายออกภายในเวลา
12 เดือน
ทังนี
้ ้กองทุนหลักมีการควบคุมความเสีย่ งด้ านอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐไว้ ที่ไม่เกิน
ร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ และกองทุนหลักมี Portfolio Duration อยูร่ ะหว่าง 0 – 3 ปี
8 มีนาคม 2559
ประเทศลักเซมเบิร์ก
ไม่กาหนดอายุโครงการ
ดอลลาร์ สหรัฐ (USD)
LU1363153740
ไม่มี
Allianz Global Investors GmbH
www.allianzgi.sg
ทุกวันทาการ
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