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บริิษัทั หลัักทรััพย์์จัดั การกองทุุน อเบอร์์ ดีนี (ประเทศไทย) จำำ�กัดั

ABEHB

กองทุุนเปิิ ด อเบอร์์ ดีนี ยููโร ไฮ ยิิลด์์ บอนด์์ ฟัั นด์์

ประเภทกองทุุนรวม /กลุ่� ่มกองทุุนรวม
•

•

•

ระดัับความเสี่่�ยง

กองทุุนรวมตราสารหนี้้ �
กองทุุนรวมฟีี ดเดอร์์ (feeder fund)
กลุ่่�ม High yield bond

นโยบายและกลยุุทธ์์ การลงทุุน
•

•

•

ลงทุุนในหน่่วยลงทุุนของกองทุุนต่่างประเทศ ชื่่อ� Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro
High Yield Bond Fund Z Acc USD ซึ่่ง� บริิหารจััดการโดย abrdn Investments Luxembourg
S.A. โดยมีี net exposure เฉลี่่�ยในรอบปีี บัญ
ั ชีีไม่่ต่ำ�ำ� กว่่าร้้อยละ 80 ของมููลค่่าทรััพย์์สินิ สุุทธิิ
ของกองทุุน
กองทุุนหลัักมีีการลงทุุนอย่่างน้้ อยสองในสามของพอร์์ตการลงทุุนในหลัักทรััพย์์ประเภท
ตราสารแห่่งหนี้้ �ที่่�ออกในสกุุลเงิินยููโรซึ่่ง� มีีอันั ดัับความน่่าเชื่่อ� ถืือต่ำำ�� กว่่าระดัับที่่�ลงทุุนได้้ (subinvestment grade)และ/หรืือที่่�ไม่่ได้้ รับั การจััดอัันดัับความน่่าเชื่่อ� ถืือ (unrated securities) ที่่�
ออกโดยบริิษัทั และ/หรืือหน่่วยงานของรััฐบาล
กองทุุนมีีกลยุุทธ์์การลงทุุนมุ่่�งหวัังให้้ ผลประกอบการสููงกว่่าดััชนีชี้้ี �วััด

ผลการดำำ�เนิินงานและดััชนีีชี้้วั� ดย้
ั ้ อนหลััง 5 ปีี ปฏิิทินิ (%ต่่อปีี )
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วัันจดทะเบีียนกองทุุน
วัันเริ่่�มต้้ น class
นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผล
อายุุกองทุุน

22/10/2014
22/10/2014
ไม่่จ่า่ ยเงิินปัันผล
ไม่กาํ หนด

1 นาย พงค์์ธาริิน ทรััพยานนท์์ (22/10/2014)
2 นาย วรพจน์์ ลีีลาวิิชิติ ชััย (14/06/2022)

ดััชนีีชี้้วั� ดั

-3.55

-4.30

ข้้ อมููลกองทุุนรวม

ผู้้�จััดการกองทุุนรวม

7.37

4.21

5%

เสี่่�ยงสููง
ลงทุุนในตราสารหนี้้ �เอกชนเป็็ นหลัักโดยมีีตราสาร noninvestment
grade / unrated ไม่่น้้อยกว่่า 60 % ของ NAV

ดััชนีี ICE BofA Euro High Yield Constrained 100.00%
กองทุุนป้้องกัันความเสี่่�ยงจากอััตราแลกเปลี่่�ยนตามดุุลพินิิ จิ ของผู้้�จััดการ
กองทุุนโดยมีีเป้้าหมายป้้องกัันความเสี่่�ยงไม่่น้้อยกว่่า 90%
กองทุุน
ดััชนีีชี้้ �วััด
Peer_average
�ตััวชี้้ �วััดแสดงในรููปสกุุลเงิิน EUR ซึ่่ง� เป็็ นตััวชี้้ �วััดเดีียวกัับกองทุุนหลััก
ผลการดำำ�เนิินงานย้้ อนหลัังแบบปัั กหมุุด (อััตราเฉลี่่�ยต่่อปีี สำำ�หรัับผลการดำำ�เนิินงานที่่�แสดง ทั้้�งนี้้
โดยมิิได้้ ปรัับด้้ วยต้้ นทุุนการป้้องกัันความเสี่่�ยงอััตราแลกเปลี่่�ยน
-7.85

-10%

2560

2561

2562

2563

2564

ช่่วงเวลาตั้้�งแต่่ 1 ปีี ขึ้้น� ไป)
กองทุุน
ดััชนีีชี้้ �วััด
ค่่าเฉลี่่�ยในกลุ่่�มเดีียวกััน
ความผัันผวนกองทุุน
ความผัันผวนตััวชี้้ �วััด

กองทุุน
ดััชนีีชี้้ �วััด
ค่่าเฉลี่่�ยในกลุ่่�มเดีียวกััน
ความผัันผวนกองทุุน
ความผัันผวนตััวชี้้ �วััด

ตั้้�ง แต่่ ต้้ น ปีี
-10.33
-10.80
-11.25
7.37
5.63

3 เดืือน
0.48
1.25
-1.66
9.70
6.03

3 ปีี

5 ปีี

-0.93
2.47
-0.10
12.73
11.99

0.15
-0.38
0.46
10.08
10.01

6 เดืือน
-2.80
-2.30
-4.35
8.63
6.25

1 ปีี
-9.06
-10.03
-10.27
7.09
5.40

10 ปีี ตั้้�ง แต่่ จััด ตั้้�ง
กองทุุ น
N/A
2.45
N/A
1.15
N/A
N/A
8.30
N/A
9.49

คำำ�เตืือน

- การลงทุุนในกองทุุนรวมไม่่ใช่่การฝากเงิิน
- ผลการดำำ�เนิินงานในอดีีตของกองทุุนรวม มิิได้้ เป็็ นสิ่่�งยืืนยัันถึึงผลการ
ดำำ�เนิินงานในอนาคต
การเข้้ าร่่วมต่่อต้้ านทุุจริิต
มีีบริิษัทั แม่่ดูแู ลให้้ ทำ�ำ ตามกฎหมาย

หนัังสืือชี้้�ชวนฉบัับเต็็ม

ผู้้�ลงทุุนสามารถศึึกษาเครื่่� องมืือบริิ หารความเสี่่�ยงด้้ านสภาพคล่่องได้้ ใน
หนัังสืือชี้้ �ชวนฉบัับเต็็ม

https://www.abrdn.com/th-th/investor

ABEHB
การซื้้อ� หน่่วยลงทุุน
วัันทำำ�การซื้้ �อ
เวลาทำำ�การ
การซื้้ �อครั้้�งแรกขั้้�นต่ำำ��
การซื้้ �อครั้้�งถััดไป
ขั้้�นต่ำำ��

การขายคืืนหน่่วยลงทุุน
ทุุกวัันทำำ�การ
9.00น. - 15.30น.
1,000 บาท
1,000 บาท

วัันทำำ�การขายคืืน
เวลาทำำ�การ
การขายคืืนขั้้�นต่ำำ��
ยอดคงเหลืือขั้้ �นต่ำำ��
หน่่วยคงเหลืือขั้้ �นต่ำำ��
ระยะเวลาการรัับเงิิน
ค่่าขายคืืน

ทุุกวัันทำำ�การ
9.00น. - 13.00น.
1,000 บาท
0 บาท
100
T+5 คืือ5 วัันทำำ�การหลัังจาก
วัันทำำ�รายการขายคืืน

ข้้ อมููลเชิิงสถิิติิ

Maximum Drawdown
Recovering Period
FX Hedging
Sharpe Ratio
Alpha
Beta

-16.53%
165 วัน
92.83%
0.01
-0.37
0.85

หมายเหตุุ

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน คือ 5 วันทำ�การนับจากวันทำ�รายการ โดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ

ค่่าธรรมเนีียมที่่�เรีียกเก็็บจากกองทุุนรวม (% ต่่อปีี ของ NAV)
ค่่าธรรมเนีียม
ค่่าธรรมเนีียมการจััดการ
รวมค่่าใช้้ จ่า่ ย

หมายเหตุุ

สููงสุุดไม่่เกิิน
1.8725
2.6750

ค่่าธรรมเนีียมที่่�เรีียกเก็็บจากผู้้�ถืือหน่่วย (% ของมููลค่่ าซื้อ้ � ขาย)
ค่่าธรรมเนีียม
ค่่าธรรมเนีียมเสนอขาย
ค่่าธรรมเนีียมรัับซื้้ �อคืืน
การสัับเปลี่่�ยนหน่่วยลงทุุนเข้้ า
ค่่าธรรมเนีียมสัับเปลี่่�ยนออก
ค่่าธรรมเนีียมการโอนหน่่วย

สููงสุุดไม่่เกิิน
3.00
0.00
0.00
0.00

การจััดสรรการลงทุุนในต่่างประเทศ
(% of NAV)

เก็็บจริิง
1.6050
1.9200

สหราชอาณาจัักร
ลัักเซมเบิิร์์ก
เยอรมนีี
สหรััฐอเมริิกา
ฝรั่่ง� เศส

เก็็บจริิง
1.00
0.00
0.00
0.00

การจััดสรรการลงทุุนในกลุ่� ่มอุุตสาหกรรม
(% of NAV)
Consumer Discretionary
Telecommunication Services
Financials
Health Care
Materials

หมายเหตุุ

- กรณีีการสัับเปลี่่�ยนเข้้ า ผู้้�ถืือหน่่วยลงทุุนจะต้้ องเสีียค่่าธรรมเนีียมเสนอขายด้้ วย
- ค่่าธรรมเนีียมการโอนหน่่วยลงทุุน เรีี ยกเก็็บ 300 บาทต่่อ 1,000 หน่่วยหรืือเศษของ 1,000 หน่่วย

สััดส่่ วนประเภททรััพย์์ สินิ ที่่�ลงทุุน (% of NAV) ทรััพย์์ สินิ ที่่�ลงทุุน 5 อัันดัับแรก (% of NAV)
หน่่วยลงทุุน
เงิินฝากธนาคารและอื่่น� ๆ

94.69 Aberdeen Standard SICAV I - Select
5.31 Euro High Yield Bond Fund

94.69

ทรััพย์์ สินิ ที่่�ลงทุุนของกองทุุนหลััก 5 อัันดัับ
แรก
(% of NAV)
VIRGIN MEDIA VENDOR FIN 4.875%
07/15/2028
PETROLEOS MEXICANOS 4.75%
02/26/2029
STYROLUTION 2.25% 01/16/2027
ALTICE FRANCE HOLDING SA 8%
05/15/2027
ALTICE FINCO SA 4.75% 01/15/2028

2.19
2.18
2.02
2.01
1.95

21.82
14.25
11.60
10.04
8.62

18.35
12.63
9.65
8.92
8.17

ABEHB
การลงทุุนในกองทุุนอื่่�นเกิินกว่่า 20 % (กองในประเทศและกองต่่างประเทศ)
ชื่่อ� กองทุุน
ชื่่อ� กองทุุน
ชื่่อ� กองทุุน

ไม่่มีี
ไม่่มีี
Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund

ชื่่อ� กองทุุน

ไม่่มีี

weblink
weblink
ISIN code
Bloomberg code
ISIN code
Bloomberg code

LU0278922561
ABEHYZC LX

คำำ�เตืือน

Maximum Drawdown เปอร์์ เซ็็นต์์ผลขาดทุุนสููงสุุดของกองทุุนรวมในระยะเวลา 5 ปีี ย้้อนหลััง (หรืือตั้้�งแต่่จัดั ตั้้�งกองทุุนกรณีีที่่�ยังั ไม่่ครบ 5 ปีี ) โดยวััดจากระดัับ NAV ต่่อหน่่วยที่่�จุดุ
สููงสุุดไปจนถึึงจุุดต่ำำ��สุดุ ในช่่วงที่่� NAV ต่่อหน่่วยปรัับตััวลดลง ค่่า Maximum Drawdown เป็็ นข้้ อมููลที่่�ช่ว่ ยให้้ ทราบถึึงความเสี่่�ยงที่่�อาจจะขาดทุุนจากการลงทุุนในกองทุุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟื้้ น� ตััว เพื่่�อเป็็ นข้้ อมููลให้้ ผู้้�ลงทุุนทราบถึึงระยะเวลาตั้้�งแต่่การขาดทุุนสููงสุุดจนถึึงระยะเวลาที่่�ฟื้้ น� กลัับมาที่่�เงิินทุุนเริ่่� มต้้ นใช้้ ระยะเวลานานเท่่าใด
FX Hedging เปอร์์ เซ็็นต์์ของการลงทุุนในสกุุลเงิินต่่างประเทศที่่�มีีการป้้องกัันความเสี่่�ยงจากอััตราแลกเปลี่่�ยน
อััตราส่่วนหมุุนเวีียนการลงทุุน ความถี่่�ของการซื้้ �อขายหลัักทรััพย์์ในพอร์์ ตกองทุุนในช่่วงเวลาใดช่่วงเวลาหนึ่่ง� โดยคำำ�นวณจากมููลค่่าที่่�ต่ำำ��กว่่าระหว่่างผลรวมของมููลค่่าการซื้้ �อหลััก
ทรััพย์์กับั ผลรวมของมููลค่่าการขายหลัักทรััพย์์ของกองทุุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีี หารด้้ วยมููลค่่า NAV ของกองทุุนรวมเฉลี่่�ยในรอบระยะเวลาเดีียวกััน กองทุุนรวมที่่�มีีค่า่ portfolio
turnover สููง บ่่งชี้้ �ถึึงการซื้้ �อขายหลัักทรััพย์์บ่อ่ ยครั้้�งของผู้้�จััดการกองทุุนและทำำ�ให้้ มีีต้้นทุุนการซื้้ �อขายหลัักทรััพย์์ที่่�สูงู จึึงต้้ องพิิจารณาเปรีี ยบเทีียบกัับผลการดำำ�เนิินงานของกองทุุน
รวมเพื่่�อประเมิิน ความคุ้้�มค่่าของการซื้้ �อขายหลัักทรััพย์์ดังั กล่่าว
Sharpe Ratio อััตราส่่วนระหว่่างผลตอบแทนส่่วนเพิ่่�มของกองทุุนรวมเปรีี ยบเทีียบกัับความเสี่่�ยงจากการลงทุุน โดยคำำ�นวณจากผลต่่างระหว่่างอััตราผลตอบแทนของกองทุุนรวม
กัับ อััตราผลตอบแทนที่่�ปราศจากความเสี่่�ยง (risk-free rate) เปรีี ยบเทีียบกัับค่่าเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุุนรวม ค่่า Sharpe Ratio สะท้้ อนถึึงอััตราผล
ตอบแทนที่่�กองทุุนรวมควรได้้ รัับเพิ่่�มขึ้้ �นเพื่่�อชดเชยกัับความเสี่่�ยงที่่�กองทุุนรวมรัับมา โดยกองทุุนรวมที่่�มีีค่า่ Sharpe Ratio สููงกว่่าจะเป็็ นกองทุุนที่่�มีีประสิิทธิิภาพในการบริิ หารจััดการ
ลงทุุนที่่�ดีีกว่่า เนื่่�องจากได้้ รัับผลตอบแทนส่่วนเพิ่่�มที่่�สูงู กว่่าภายใต้้ ระดัับความเสี่่�ยงเดีียวกััน
Alpha ผลตอบแทนส่่วนเกิินของกองทุุนรวมเมื่่�อเปรีี ยบเทีียบกัับดััชนีีชี้้ �วััด (benchmark) โดยค่่า Alpha ที่่�สูงู หมายถึึง กองทุุนสามารถสร้้างผลตอบแทนได้้ สูงู กว่่าดััชนีีชี้้ �วััด ซึ่่ง� เป็็ นผล
จากประสิิทธิิภาพของผู้้�จััดการกองทุุนในการคััดเลืือกหรืือหาจัังหวะเข้้ าลงทุุนในหลัักทรััพย์์ได้้ อย่่างเหมาะสม
Beta ระดัับและทิิศทางการเปลี่่�ยนแปลงของอััตราผลตอบแทนของหลัักทรััพย์์ในพอร์์ ตการลงทุุน โดยเปรีี ยบเทีียบกัับอััตราการเปลี่่�ยนแปลงของตลาด Beta น้้ อยกว่่า 1 แสดงว่่า
หลัักทรััพย์์ในพอร์์ ตการลงทุุนมีีการเปลี่่�ยนแปลงของอััตราผลตอบแทนน้้ อยกว่่าการเปลี่่�ยนแปลงของอััตราผลตอบแทนของกลุ่่�มหลัักทรััพย์์ของตลาด Beta มากกว่่า 1 แสดงว่่า
หลัักทรััพย์์ในพอร์์ ตการลงทุุนมีีการเปลี่่�ยนแปลงของอััตราผลตอบแทนมากกว่่าการเปลี่่�ยนแปลงของอััตราผลตอบแทนของกลุ่่�มหลัักทรััพย์์ของตลาด
Tracking Error อััตราผลตอบแทนของกองทุุนมีีประสิิทธิิภาพในการเลีียนแบบดััชนีีชี้้ �วััด โดยหาก tracking error ต่ำำ�� หมายถึึงกองทุุนรวมมีีประสิิทธิิภาพในการสร้้างผลตอบแทนให้้
ใกล้้ เคีียงกัับดััชนีีชี้้ �วััด กองทุุนรวมที่่�มีีค่า่ tracking error สููง จะมีีอัตั ราผลตอบแทนโดยเฉลี่่�ยห่า่ งจากดััชนีีชี้้ �วััดมากขึ้้ �น
Yield to Maturity อััตราผลตอบแทนจากการลงทุุนในตราสารหนี้้ �โดยถืือจนครบกำำ�หนดอายุุ ซึ่่ง� คำำ�นวณจากดอกเบี้้ �ยที่่�จะได้้ รัับในอนาคตตลอดอายุุตราสารและเงิินต้้ นที่่�จะได้้ รัับคืืน
นำำ�มาคิิดลดเป็็ นมููลค่่าปัั จจุบัุ นั โดยใช้้ วัดั อััตราผลตอบแทนของกองทุุนรวมตราสารหนี้้ � คำำ�นวณจากค่่าเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ ��หนัักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้้ �แต่่ละตััวที่่�กองทุุนมีี
การลงทุุน และเนื่่�องจาก Yield to Maturity มีีหน่่วยมาตรฐานเป็็ นเปอร์์ เซ็็นต์์ต่อ่ ปีี จึึงสามารถนำำ�ไปใช้้ เปรีี ยบเทีียบอััตราผลตอบแทนระหว่่างกองทุุนรวมตราสารหนี้้ �ที่่�มีีนโยบายถืือ
ครองตราสารหนี้้ �จนครบกำำ�หนดอายุุและมีีลักั ษณะการลงทุุนที่่�ใกล้้ เคีียงกัันได้้

สอบถามข้้ อมููลเพิ่่�มเติิมโปรดติิดต่่อ

บริิ ษััท หลัักทรััพย์์จัดั การกองทุุน อเบอร์์ ดีีน (ประเทศไทย) จำำ�กัดั
โทร 662 352 3388 https://www.abrdn.com/th-th/investor
อาคารบางกอกซิิตี้้ �ทาวเวอร์์ ชั้้�น 28 เลขที่่� 179 ถนนสาทรใต้้
แขวงทุ่่�งมหาเมฆ เขตสาทร กรุุงเทพฯ 10120

