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ข้อมูลกองทุนรวม
วันจดทะเบียนกองทุน 17 ก.พ. 57

วันเริ่มต้น class 17 ก.พ. 57

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย

อายุกองทุน ไม่กําหนด

ผู้จัดการกองทุนรวม
นายอธิษฐ์ สินอยู่ (ต้ังแต่ 8 พ.ค. 66)

นายธีระศักด์ิ บุญญาเสถียร (ต้ังแต่ 2 ก.ค. 61)

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้
TISCO Europe Equity Fund

ชนิดผู้ลงทุนท่ัวไป
TISCOEU-A

A

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ Factsheet

ประเภทกองทุนรวม/กลุ่มกองทุนรวม
 กองทุนรวมตราสารทุน
 กองทุนรวมฟีดเดอร์
 กลุ่ม European Equity

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

“ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเคร่ืองมือ

บริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่อง

ได้ท่ีหนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม”

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
 ลงทุนในกองทุน iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) (กองทุนหลัก) ซึ่งมีนโยบาย

การลงทุนในตราสารทุน เพ่ือสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี EURO STOXX 50
บริหารและจัดการโดย BlackRock Asset Management Ireland Limited

 ป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
 มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคล่ือนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักใช้กลยุทธ์การลงทุนเพ่ือมุ่งหวัง

ให้ผลประกอบการเคล่ือนไหวตามดัชนีช้ีวัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จํากัด ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2566

ผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)

ผลการดําเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (% ต่อปี)
YTD 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี

กองทุน 14.45 5.38 19.81 16.55

ดัชนีช้ีวัด 18.14 11.02 21.07 22.03

ค่าเฉล่ียในกลุ่มเดียวกัน 10.85 4.17 15.55 2.74

ความผันผวนกองทุน 16.01 16.75 16.24 19.82

ความผันผวนดัชนีช้ีวัด 14.61 15.83 14.39 18.06

3 ปี 5 ปี 10 ปี ต้ังแต่จัดต้ัง

กองทุน 15.97 6.06 n.a. 4.85

ดัชนีช้ีวัด 19.31 6.40 n.a. 4.41

ค่าเฉล่ียในกลุ่มเดียวกัน 12.00 5.14 6.30 n.a.

ความผันผวนกองทุน 20.46 20.98 n.a. 19.59

ความผันผวนดัชนีช้ีวัด 17.85 18.14 n.a. 16.79

ดัชนีช้ีวัด
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหลักปรับด้วยต้นทุนการ
ป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนเพื่อคํานวณ
ผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วย
อัตราแลกเปล่ียนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%

คําเตือน
 การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
 ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นส่ิง

ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

ระดับความเส่ียง

ตํ่า สูง

เสี่ยงสูง

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉล่ียในรอบปีไม่น้อยกว่า
80% ของ NAV

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.tiscoasset.com



TISCOEU-A

การซ้ือหน่วยลงทุน การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทําการซ้ือ : ทุกวันทําการ วันทําการขายคืน : ทุกวันทําการ

เวลาทําการ : 8.30 น. - 15.00 น. เวลาทําการ : 8.30 น. - 15.00 น.

การซื้อครั้งแรกขั้นตํ่า : 1,000 บาท การขายคืนขั้นต่ํา : ไม่กําหนด

การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ํา : ไม่กําหนด ยอดคงเหลือขั้นต่ํา : 100 หน่วย

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :

หมายเหตุ : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงมูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อคร้ังถัดไป ซึ่งจะคํานึงถึง

ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศการเปล่ียนแปลงและแจ้งให้ผู้ถือ

หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุน

สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ข้อมูลเชิงสถิติ
Maximum Drawdown 38.76%

Recovering Period 1 ปี
FX Hedging 89.38%
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 0.32 เท่า
Sharpe Ratio 0.75
Alpha -3.34%
Beta 0.90
Tracking Error -

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การจัดการ 2.1400 1.0700

รวมค่าใช้จ่าย 3.7450 1.2990
หมายเหตุ : บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์

หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การขาย 1.50 1.00

การรับซื้อคืน 1.50 ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า ไม่มี ไม่มี

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก ไม่มี ไม่มี

การโอนหน่วย 30 บาทต่อ 10,000 หน่วย ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ
หมายเหตุ : บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนกับผู้ลงทุน

แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ท้ังน้ีผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

สัดส่วนประเภททรัพย์สินท่ีลงทุน
ประเภททรัพย์สิน % NAV

เงินฝากธนาคาร 3.38

หน่วยลงทุน 98.89

หนี้สินอ่ืน -2.27

ทรัพย์สินท่ีลงทุน 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน % NAV

ISHARES CORE EURO STOXX 50

UCITS ETF EUR DIST

98.89

T+4



คําอธิบาย

Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือต้ังแต่จัดต้ังกองทุนกรณีท่ียังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยท่ีจุดสูงสุดไปจนถึง
จุดตํ่าสุดในช่วงท่ี NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลท่ีช่วยให้ทราบถึงความเส่ียงท่ีอาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟ้ืนตัว เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาต้ังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาท่ีฟ้ืนกลับมาท่ีเงินทุนเร่ิมต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศท่ีมีการป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถ่ีของการซ้ือขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหน่ึง โดยคํานวณจากมูลค่าที่ตํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซ้ือหลักทรัพย์กับผลรวม
ของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมท่ีมีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซ้ือ
ขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทําให้มีต้นทุนการซ้ือขายหลักทรัพย์ท่ีสูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซ้ือขาย
หลักทรัพย์ดังกล่าว
Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบ
แทนท่ีปราศจากความเส่ียง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับ
เพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงท่ีกองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมท่ีมีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนท่ีดีกว่า เน่ืองจากได้รับผลตอบแทนส่วน
เพ่ิมที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเส่ียงเดียวกัน
Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเม่ือเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ท่ีสูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีช้ีวัด ซึ่งเป็นผลจาก
ประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปล่ียนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ต
การลงทุนมีการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการ
เปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีช้ีวัด โดยหาก tracking error ตํ่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับ
ดัชนีชี้วัด กองทุนรวมท่ีมีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉล่ียห่างจากดัชนีชี้วัดมากข้ึน
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกาหนดอายุ ซ่ึงคํานวณจากดอกเบ้ียท่ีจะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนํามาคิดลด
เป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหน้ี คํานวณจากค่าเฉล่ียถ่วงน้าหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหน้ีแต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเน่ืองจาก
Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนําไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหน้ีท่ีมีนโยบายถือครองตราสารหน้ีจนครบกําหนดอายุและมี
ลักษณะการลงทุนท่ีใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จํากัด
โทรศัพท์ 02 633 7777 โทรสาร 02 633 7300

48/16-17 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

TISCOEU-A

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20%

ชื่อกองทุน : iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) ISIN code : IE0008471009

Bloomberg code : EUN2:GY



ประกาศความเป็นส่วนตัว

(Privacy Notice)

ข้อมูลกองทุนรวม
วันจดทะเบียนกองทุน 17 ก.พ. 57

วันเริ่มต้น class 15 พ.ย. 64

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย

อายุกองทุน ไม่กําหนด

ผู้จัดการกองทุนรวม
นายอธิษฐ์ สินอยู่ (ต้ังแต่ 8 พ.ค. 66)

นายธีระศักด์ิ บุญญาเสถียร (ต้ังแต่ 2 ก.ค. 61)

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้
TISCO Europe Equity Fund

ชนิดหน่วยลงทุนเพ่ือการออม
TISCOEU-SSF

A

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ Factsheet

ประเภทกองทุนรวม/กลุ่มกองทุนรวม
 กองทุนรวมตราสารทุน
 กองทุนรวมฟีดเดอร์, กองทุนรวมเพื่อการออม
 กลุ่ม European Equity

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

“ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเคร่ืองมือ

บริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่อง

ได้ท่ีหนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม”

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
 ลงทุนในกองทุน iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) (กองทุนหลัก) ซึ่งมีนโยบาย

การลงทุนในตราสารทุน เพ่ือสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี EURO STOXX 50
บริหารและจัดการโดย BlackRock Asset Management Ireland Limited

 ป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
 มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคล่ือนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักใช้กลยุทธ์การลงทุนเพ่ือมุ่งหวัง

ให้ผลประกอบการเคล่ือนไหวตามดัชนีช้ีวัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จํากัด ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2566

ผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)

ผลการดําเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (% ต่อปี)
YTD 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี

กองทุน 14.45 5.38 19.81 16.55

ดัชนีช้ีวัด 18.14 11.02 21.07 22.03

ค่าเฉล่ียในกลุ่มเดียวกัน 10.85 4.17 15.55 2.74

ความผันผวนกองทุน 16.01 16.75 16.24 19.82

ความผันผวนดัชนีช้ีวัด 14.61 15.83 14.39 18.06

3 ปี 5 ปี 10 ปี ต้ังแต่จัดต้ัง

กองทุน n.a. n.a. n.a. 1.37

ดัชนีช้ีวัด n.a. n.a. n.a. 2.07

ค่าเฉล่ียในกลุ่มเดียวกัน 12.00 5.14 6.30 n.a.

ความผันผวนกองทุน n.a. n.a. n.a. 22.56

ความผันผวนดัชนีช้ีวัด n.a. n.a. n.a. 19.80

ดัชนีช้ีวัด
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหลักปรับด้วยต้นทุนการ
ป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนเพื่อคํานวณ
ผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วย
อัตราแลกเปล่ียนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%

คําเตือน
 การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
 ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นส่ิง

ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

ระดับความเส่ียง

ตํ่า สูง

เสี่ยงสูง

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉล่ียในรอบปีไม่น้อยกว่า
80% ของ NAV

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.tiscoasset.com
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การซ้ือหน่วยลงทุน การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทําการซ้ือ : ทุกวันทําการ วันทําการขายคืน : ทุกวันทําการ

เวลาทําการ : 8.30 น. - 15.00 น. เวลาทําการ : 8.30 น. - 15.00 น.

การซื้อครั้งแรกขั้นตํ่า : 1,000 บาท การขายคืนขั้นต่ํา : ไม่กําหนด

การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ํา : 1,000 บาท ยอดคงเหลือขั้นต่ํา : ไม่กําหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :

หมายเหตุ : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงมูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อคร้ังถัดไป ซึ่งจะคํานึงถึง

ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศการเปล่ียนแปลงและแจ้งให้ผู้ถือ

หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุน

สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ข้อมูลเชิงสถิติ
Maximum Drawdown 23.18%

Recovering Period 7 เดือน
FX Hedging 89.38%
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 0.32 เท่า
Sharpe Ratio 0.03
Alpha -0.70%
Beta 0.89
Tracking Error -

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การจัดการ 2.1400 1.0700

รวมค่าใช้จ่าย 3.7450 1.3010
หมายเหตุ : บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์

หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การขาย 1.50 ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ

การรับซื้อคืน 1.50 ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า 1.50 ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก 1.50 1.00

การโอนหน่วย 30 บาทต่อ 10,000 หน่วย ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ
หมายเหตุ : บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนกับผู้ลงทุน

แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ท้ังน้ีผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

สัดส่วนประเภททรัพย์สินท่ีลงทุน
ประเภททรัพย์สิน % NAV

เงินฝากธนาคาร 3.38

หน่วยลงทุน 98.89

หนี้สินอ่ืน -2.27

ทรัพย์สินท่ีลงทุน 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน % NAV

ISHARES CORE EURO STOXX 50

UCITS ETF EUR DIST

98.89

T+4



คําอธิบาย

Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือต้ังแต่จัดต้ังกองทุนกรณีท่ียังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยท่ีจุดสูงสุดไปจนถึง
จุดตํ่าสุดในช่วงท่ี NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลท่ีช่วยให้ทราบถึงความเส่ียงท่ีอาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟ้ืนตัว เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาต้ังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาท่ีฟ้ืนกลับมาท่ีเงินทุนเร่ิมต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศท่ีมีการป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถ่ีของการซ้ือขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหน่ึง โดยคํานวณจากมูลค่าที่ตํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซ้ือหลักทรัพย์กับผลรวม
ของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมท่ีมีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซ้ือ
ขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทําให้มีต้นทุนการซ้ือขายหลักทรัพย์ท่ีสูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซ้ือขาย
หลักทรัพย์ดังกล่าว
Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบ
แทนท่ีปราศจากความเส่ียง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับ
เพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงท่ีกองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมท่ีมีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนท่ีดีกว่า เน่ืองจากได้รับผลตอบแทนส่วน
เพ่ิมที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเส่ียงเดียวกัน
Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเม่ือเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ท่ีสูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีช้ีวัด ซึ่งเป็นผลจาก
ประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปล่ียนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ต
การลงทุนมีการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการ
เปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีช้ีวัด โดยหาก tracking error ตํ่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับ
ดัชนีชี้วัด กองทุนรวมท่ีมีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉล่ียห่างจากดัชนีชี้วัดมากข้ึน
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกาหนดอายุ ซ่ึงคํานวณจากดอกเบ้ียท่ีจะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนํามาคิดลด
เป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหน้ี คํานวณจากค่าเฉล่ียถ่วงน้าหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหน้ีแต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเน่ืองจาก
Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนําไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหน้ีท่ีมีนโยบายถือครองตราสารหน้ีจนครบกําหนดอายุและมี
ลักษณะการลงทุนท่ีใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จํากัด
โทรศัพท์ 02 633 7777 โทรสาร 02 633 7300

48/16-17 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
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การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20%

ชื่อกองทุน : iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) ISIN code : IE0008471009

Bloomberg code : EUN2:GY


