กองทุนเปิ ด – เมษายน 2562

กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดนี สแตนดาร์ ด อินเดีย โกรท ฟั นด์
ผลการดำ�เนินงานของกองทุนและข้ อมูลเชิงวิเคราะห์ ณ 30 เมษายน 2562

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ชือ่ Aberdeen Standard SICAV I - Indian Equity Fund [เดิมชือ่ อเบอร์ดนี โกลบอล
– อินเดียน เอคควิตี ้ฟันด์ (กองทุนหลัก)] เพียงกองทุนเดียว โดยมี net exposure เฉลีย่ ในรอบปีบญ
ั ชีไม่ตำ�่ กว่าร้ อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อยสองในสามของพอร์ตการลงทุนในตราสารทุนหรือทีเ่ กีย่ วข้อง
กับตราสารทุนของบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ หรือประกอบกิจการในประเทศอินเดีย หรือบริษทั โฮลดิ ้งทีถ่ อื หุ้นในบริษทั ดังกล่าว

ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทุน (ณ 30 เม.ย. 62)
ประเภท

กองทุนรวมหน่วยลงทุน ประเภท
โครงการเปิ ดทีร่ ับซื ้อคืนหน่วยลงทุน

ความเสีย่ งหลัก

วันทีจ่ ดทะเบียนกองทุน 16 มีนาคม 2554
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
552,499,174.48 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน
16.4383 บาท/หน่วย
ตัวชี ้วัด

MSCI India TR

MSCI India TR
นโยบายการจ่าย
เงินปันผล

28,698.77
โครงการจะไม่จา่ ยเงินปันผลให้ แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนแต่จะน�ำผลก�ำไรไปลงทุน
ต่อเพือ่ เกิดรายได้ เพิม่ ขึ ้น

Market, Performance, Liquidity,
Exchange Rate, Regulatory,
Investment in Securities, Political
and Economic, Accounting
Practice, Shareholder, Execution
and Counterparty and Single
Country Risks
ระดับความเสีย่ ง สูง (ระดับความเสีย่ ง 6)
ผู้จดั การกองทุน ทีมผู้จดั การกองทุนรวมตราสารทุน
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ธนาคารซิตี ้แบงก์ เอ็น.เอ. สาขา
กรุงเทพฯ
นายทะเบียน
บลจ. อเบอร์ ดนี สแตนดาร์ ด
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษทั พีวี ออดิท จ�ำกัด

ผลการด�ำเนินงานรายปี ณ 30 เมษายน 2562
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2557

กองทุน

2558

2559

2560

ตัวชี ้วัด

ผลการด�ำเนินงาน ณ 30 เมษายน 2562

(อัตราเฉลีย่ ต่อปี สำ� หรับผลการด�ำเนินงานทีแ่ สดงในช่วงเวลาตังแต่
้ 1 ปี ขึ ้นไป)

ค่ าธรรมเนียมที่หกั โดยตรงจากผู้ถอื หน่ วยลงทุน
(ร้ อยละของมูลค่ าหน่ วยลงทุน)
≤ 3.00 (ปัจจุบนั เก็บ 1.50)
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
300 บาทต่อ 1,000 หน่วย หรือ
เศษของ 1,000 หน่วย
+ ผู้ถอื หน่วยลงทุนจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมเสนอขายด้ วย
ค่าธรรมเนียมเสนอขาย
ค่าธรรมเนียมรับซื ้อคืน
ค่าธรรมเนียมสับเปลีย่ นเข้ า+
ค่าธรรมเนียมสับเปลีย่ นออก
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย

ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (ร้ อยละของ
มูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิรายปี /รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผล
ประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าใช้ จา่ ยในการโฆษณา

≤ 1.8725 (ปัจจุบนั เก็บ 1.8725)
≤ 0.0535 (ปัจจุบนั เก็บ 0.0321)

≤ 0.1177 (ปัจจุบนั เก็บ 0.1177)
ตามทีเ่ กิดขึ ้นจริง (ทังนี
้ ้ไม่เกินร้ อย
ละ 1 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
เฉลีย่ ของกองทุนรวมรายปี )
ค่าใช้ จา่ ยทังหมดที
้+
เ่ รียกเก็บ 2.04
จากกองทุน
+ ร้ อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเฉลีย่ ของกองทุนและ
รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61

26.32

22.73

รางวัลข้ างต้ นไม่เกี่ยวข้ องกับรางวัลของสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน

-7.73

2561

2562 YTD

การเสนอขายและรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน

ทุกวันท�ำการธนาคารพาณิชย์
ก่อนเวลา 15.30 น
ตราสารทุน
97.8 % มูลค่าซื ้อแรกเริ่ม
10,000.00 บาท
้ ำ่ การซื ้อครังต่
้ อไป 10,000.00 บาท
เงินฝากธนาคารและอื่นๆ 2.2 % มูลค่าขันต�
การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ทุกวันท�ำการธนาคารพาณิชย์
(ณ 30 เม.ย. 62)
ก่อนเวลา 13.00 น.
ระยะเวลาการรับเงินค่าขาย 5 วันท�ำการนับจากวันท�ำรายการ
คืนหน่วยลงทุน
(T+5)*
มู
ล
ค่
า
ขั
นต�
้
ำ
่
การขายคื
น
100.0000
หน่วย (1,000.00
5 ปี 10 ปี ตังแต่
้ จดั ตัง้
บาท)
กองทุน
อขันต�
้ ำ่
100.0000 หน่วย
8.11
N/A
6.30 ยอดคงเหลื
*บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในกรณีทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงระยะเวลา
7.94
N/A
4.49 ช�ำระเงินค่าขายคืนโดยไม่จำ� เป็ นต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
ผ้ ลู งทุนที่ซอื ้ กรมธรรม์ ประกันชีวติ ควบการลงทุน (ยูนติ
16.45
N/A
16.81 กรณี
ลิง้ ค์ ) บริษทั ประกันชีวติ จะเป็ นผู้รับผิดชอบในการช�ำระเงิน
16.78
N/A
19.30 ค่ าขายคืนหน่ วยลงทุนให้กบั ผู้ลงทุนภายใน 5 วันท�ำการตัง้ แต่

ตังแต่
้
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี
ต้ นปี
กองทุน(%)
1.02 9.41 10.20 -2.13 4.66
ตัวชี ้วัด(%)
6.03 12.32 14.44 4.37 8.43
ความผันผวนของผลการด�ำเนินงาน(%)
0.69 0.65 0.82 13.54 15.71
ความผันผวนของตัวชี ้วัด(%)
0.80 0.78 0.90 15.28 15.56
ทีม่ า : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน อเบอร์ดนี สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ผลการด�ำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุน มิได้ เป็ นสิ่ง
ยืนยันถึงผลการด�ำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการด�ำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนีไ้ ด้ จดั ท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการวัดผลการด�ำเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษทั จัดการลงทุน
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ก.พ. 2561 กองทุนได้ เปลีย่ นการลงทุนในกองทุนหลัก จาก Class A Acc เป็ น Class Z Acc ท�ำให้ ไม่มกี ารเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนจากกองทุนหลัก โดยทีมผู้จดั การกองทุน Aberdeen Standard Investments เป็ นผู้บริหาร
กองทุนทังสอง
้ class ตังแต่
้ เริ่มจัดตังกองทุ
้
น ซึง่ ทังสอง
้ class อยูภ่ ายใต้ กองทุนเดียวกัน

การเสนอขาย

วันถัดจากวันค�ำนวณมูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุน
และราคาหน่ วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้ อก�ำหนดและ
เงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องได้ จากกรมธรรม์ ประกันชีวติ ควบการลงทุน
และ/หรือเอกสารประกอบการขายที่จดั ท�ำโดยบริษทั ประกัน
ชีวติ
กองทุนมีนโยบายป้ องกันความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยนตาม
ดุลยพินจิ ผู้จดั การกองทุน โดยปั จจุบนั กองทุนไม่ ใช้ เครื่องมือ
ป้ องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Important information

Important: The above information is not for general circulation and should not be considered an offer, or solicitation, to deal in any of the mentioned funds. The
information is provided on a general basis for information purposes only, and is not to be relied on as advice, as it does not take into account the investment
objectives, financial situation or particular needs of any specific investor.
Any research or analysis used to derive, or in relation to, the information herein has been procured by Aberdeen Standard Asset Management (Thailand) Limited
(“ASI”) for its own use, and may have been acted on for its own purpose. The information herein, including any opinions or forecasts have been obtained from or is
based on sources believed by ASI to be reliable, but ASI does not warrant the accuracy, adequacy or completeness of the same, and expressly disclaims liability for
any errors or omissions. As such, any person acting upon or in reliance of these materials does so entirely at his or her own risk. Any projections or other forwardlooking statements regarding future events or performance of countries, markets or companies are not necessarily indicative of, and may differ from, actual events
or results. No warranty whatsoever is given and no liability whatsoever is accepted by ASI or its affiliates, for any loss, arising directly or indirectly, as a result of
any action or omission made in reliance of any information, opinion or projection made in this information.
The information herein shall not be disclosed, used or disseminated, in whole or part, and shall not be reproduced, copied or made available to others. ASI reserves
the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts expressed herein at any time, without notice.
Aberdeen Standard Asset Management (Thailand) Limited. The above is based on information available as at end of Apr 19.
Aberdeen Standard Investments is a brand of the investment businesses of Aberdeen Asset Management and Standard Life Investments

การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจท�ำให้ได้รับเงินคืนต�ำ่ กว่าเงิน
ลงทุนเริ่มแรก
ท�ำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมหรื อติดต่ อขอรั บหนังสือชีช้ วนและ
ช่ องทางร้ องเรี ยน
โทรศัพท์ +662 352-3333
โทรสาร +662 352-3389
เว็บไซต์ aberdeen-asset.co.th
อีเมล client.services.th@aberdeenstandard.com
บริษทั หลักทรัพย์ จดั การกองทุน อเบอร์ ดนี สแตนดาร์ ด
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
(ได้ รับการรับรอง CAC/มีบริษทั แม่ ดแู ลให้ ทำ� ตามกฎหมาย)
อาคารบางกอกซิตที ้ าวเวอร์ ชัน้ 28 เลขที่ 179
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
หน้ า 1

Aberdeen Standard SICAV I - Indian
Equity Fund Z Acc USD
(Master Fund of Aberdeen Standard India Growth Fund)
Performance Data and Analytics to 31 March 2019

Top ten holdings

Summary investment objective
To achieve a combination of income and growth by investing mostly in shares of companies based, or carrying out
much of their business, in India.
For full investment objective and policy details refer to the Prospectus.

Performance (%)

(Annualized return for the period from 1 year)

Fund
Benchmark

YTD
2.34
7.16

3 months
2.34
7.16

6 months
5.90
9.87

1 year
3.29
6.75

3 years
9.24
11.69

5 years 10 yeras Launch
8.74
14.38
13.63
7.87
11.58
10.57

Performance Data: Share Class Z Acc from 1st Feb 2018, Class A Acc prior to that date
Source: Lipper, Basis: Total Return, NAV to NAV, net of annual charges, gross Income reinvested, (USD).
The comparator shown may be used for risk monitoring and portfolio construction purposes, as well as to provide a performance comparator; it is
not an integral part of the Objective and Investment Policy for the fund and should not be considered as such.
A
The fund was created as a sub fund of Aberdeen Global on 24/03/2006 by the conversion of Aberdeen International India Opportunities Fund. the
historical track record reflects that of Aberdeen International India Opportunities Fund launched 02/12/1996.
All return data includes investment management fees, performance fees, and operational charges and expenses, and assumes the reinvestment of
all distributions. The returns provided do not reflect the initial sales charge and, if included, the performance shown would be lower.
Past performance is not a guide to future results.

Sector
Housing Development
Finance Corp Ltd
Tata Consultancy Services
Ltd
Infosys Ltd
ITC Ltd
Kotak Mahindra Bank Ltd
Piramal Enterprises Ltd
Hindustan Unilever Ltd
Asian Paints Ltd
Nestle India Ltd
Container Corp Of India
Total

%

Financials

9.9

Information Technology

7.9

Information Technology
Consumer Staples
Financials
Healthcare
Consumer Staples
Materials
Consumer Staples
Industrials

6.3
5.7
5.2
5.0
4.9
4.4
4.0
3.8
57.1

Total number of holdings

32

Sector breakdown

%
23.4
19.4
17.5
14.3
8.2
6.8
5.3
2.1
3.0
100.0

Financials
Information Technology
Consumer Staples
Materials
Healthcare
Consumer Discretionary
Industrials
Other
Cash

Total

Fund holdings and allocations are subject to change. Holdings
provided for informational purposes only and should not be deemed
as a recommendation to buy or sell the securities shown.
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Key information
Benchmark

MSCI India

Sector

Lipper Global Equity India

Fund size

US$ 1.8 bn

Investment team

Asia Pacific Equity Team

Codes (Z Acc USD)
SEDOL

B1JQD62

ISIN

LU0278911523

BLOOMBERG

AGINZUS LX

Additional information
Fund type

SICAV UCITS

Domicile

Luxembourg

Currency

USD

Registered for sale

Please refer to
www.aberdeenstandard.com

