รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิ ดธนชาตไชน่ าชาเลนจ์ #1
(T-CHChallenge#1)
รหัสกองทุน 3412

สำหรับรอบระยะเวลำบัญชี
ตั้งแต่วนั ที่ 12 พฤษภำคม 2564 ถึง วันที่ 11 พฤศจิกำยน 2564

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน ธนชำต จำกัด

สาส์ นจาก บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ธนชาต จากัด
เรี ยน ท่ำนผูถ้ ือหน่วยลงทุน
บริ ษ ัท หลัก ทรั พ ย์จัด กำรกองทุ น ธนชำต จ ำกัด (บลจ.ธนชำต) ใคร่ ข อรำยงำนกำรด ำเนิ น งำนของ
กองทุ น เปิ ดธนชำตไชน่ ำชำเลนจ์ #1 ส ำหรั บ รอบระยะเวลำระหว่ ำ งวัน ที่ 12 พฤษภำคม 2564 ถึ ง
วันที่ 11 พฤศจิกำยน 2564 ให้ท่ำนผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ทรำบดังนี้
นั บ จำกวัน ที่ 12 พฤษภำคม พ.ศ.2563 ถึ ง วัน ที่ 11 พฤศจิ ก ำยน พ.ศ.2564 ดัช นี Hang Seng China
Enterprise Index ปรับตัวลง -7.97% จำก 9,832.10 จุดเป็ น 9,048.39 ภำยหลังจำกเศรษฐกิจจีนเริ่ มส่ งสัญญำณใน
กำรชะลอตัวลง และมีภำพรวมและเหตุกำรณ์สำคัญดังนี้
ภำยหลังจำกเศรษฐกิจโลกเริ่ มมีกำรฟื้ นตัวจำกกำรระบำดของไวรัส covid-19 โดยเฉพำะในประเทศที่มี
ส่ ว นร่ ว มหลัก ในกำรผลัก ดัน กำรค้ำ ของโลกอย่ำ งเช่ น จี น และสหรั ฐ อเมริ ก ำ สั ง เกตได้ตัว เลข GDP และ
manufacturing PMI ที่เติบโตอย่ำงต่อเนื่ อง ส่ งผลให้ตลำดหุ ้นทัว่ โลกปรับตัวขึ้นอย่ำงร้อนแรงในช่วงปี ที่ผ่ำนมำ
แตกต่ำงจำกตลำดหุ้นจีนที่ เผชิ ญ กับ ควำมผันผวนและปรับตัวลดลงอย่ำงต่อเนื่ อง จำกปั จจัยภำยในประเทศ
โดยเฉพำะกำรเข้ำมำมีบทบำทในกำรควบคุมและแทรกแทรงบริ ษทั จดทะเบียนโดยเฉพำะใน sector technology
ของรัฐบำลจีน ซึ่ งส่ งให้กดดันต่อผลประกอบกำรของหุ้นในกลุ่มเติ บโตส่ วนใหญ่ รวมไปถึ งบริ ษทั ในกลุ่ม
อสังหำริ มทรัพย์ซ่ ึ งมีส่วนสำคัญในกำรผลักดันตลำดหุ ้นจีนในช่วงก่อนหน้ำนี้ ที่ เริ่ มมีกำรผิดนัดชำระหนี้ เช่ น
China Evergrande ก็เป็ นอีกหนึ่งหลักฐำนอำจที่สะท้อนถึงควำมเสี่ ยงที่เพิม่ มำกขึ้นในตลำดหุน้ จีนและฮ่องกง
นอกจำกนั้น inflation ก็ยงั เป็ นอีกปัจจัยที่ตอ้ งจับตำมอง เนื่องจำกจีนเป็ นประเทศแรกที่ควบคุมกำรระบำด
ของไวรัส COVID-19 ได้ทำให้เศรษฐกิจของประเทศผ่ำนกำรฟื้ นตัวอย่ำงเต็มที่มำแล้วในช่วงก่อนหน้ำนี้ โดย
ตัวเลขเงินเฟ้อที่เพิ่มสู งขึ้นอย่ำงรวดเร็ วเกินไปก็อำจส่ งผลต่อนโยบำยกำรคลังที่ผอ่ นคลำยของธนำคำรกลำง และ
กลำยเป็ นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกดดันกำรเติบโตของตลำดกำรเงินจีนและฮ่องกงในช่วงถัดไป
กองทุน T-CHChallenge#1 เป็ นกองทุนรวมที่มีนโยบำยลงทุนในกองทุนต่ำงประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ
กองทุ น Hang Seng China Enterprise Index โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชี ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำสิ นทรัพ ย์
สุทธิ สำหรับกำรป้องกันควำมเสี่ ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยนจะเป็ นไปตำมดุลยพินิจของผูจ้ ดั กำรกองทุน โดยมีกำร
ปรับสัดส่ วนกำรปกป้ องค่ำเงินตำมสถำนกำรณ์ตลำด ท้ำยที่สุดนี้ บลจ.ธนชำต ขอให้คำมัน่ ว่ำบริ ษทั จะพิจำรณำ
กำรลงทุนอย่ำงรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกท่ำน
ท้ำยที่ สุดนี้ บลจ.ธนชำต ขอให้ค ำมัน่ ว่ำบริ ษ ทั จะพิ จำรณำกำรลงทุนอย่ำงรอบคอบ เพื่ อผลประโยชน์
สูงสุดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกท่ำน

ขอแสดงควำมนับถือ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน ธนชำต จำกัด
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ตารางเปรียบเทียบผลการดาเนินงาน

ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
3 เดือน 6 เดือน
11 ส.ค. 64

11 พ.ค. 64

1 ปี

1

11 พ.ย. 63

3 ปี

1

11 พ.ย. 61

5 ปี

1

11 พ.ย. 59

10 ปี

1

-

ตัง้ แต่
จัดตัง้
1
กองทุน
12 พ.ค. 58

ถึง 11 พ.ย. 64 ถึง 11 พ.ย. 64 ถึง 11 พ.ย. 64 ถึง 11 พ.ย. 64 ถึง 11 พ.ย. 64 ถึง 11 พ.ย. 64 ถึง 11 พ.ย. 64

T-CHChallenge#1
Benchmark

-4.99

-11.49

-13.39

-5.33

-1.56

-

-6.23

-6.95

-8.76

-7.51

-4.62

-2.35

-

-6.87

Information Ratio2
ความผันผวนของ

0.25

-0.40

-0.88

-0.11

0.13

-

0.09

22.28

24.88

22.28

20.39

19.01

-

20.20

ผลการดาเนินงาน
ผลกำรดำเนินงำน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คำนวณเป็ น % ต่อปี
1 ผลกำรดำเนิ นงำนย้อนหลัง 1 ปี ขึ้นไป คิดเป็ น % ต่อปี
2 Information Ratio แสดงควำมสำมำรถของผูจ้ ดั กำรกองทุน ในกำรสร้ำงผลตอบแทนเมื่อเทียบกับควำมเสี่ ยง
Benchmark ค ำนวณ จำก ตั ว ชี้ วั ด ของกองทุ น รวมนี้ ใช้ กองทุ น Hang Seng China Enterprises (Passive
Management) แต่อำจต่ำกว่ำหรื อมีส่วนต่ำงจำกกองทุนหลักซึ่ งเกิดจำกปั จจัยต่ำง ๆ เช่น ค่ำใช้จ่ำยของกองทุน
และกำรป้องกันควำมเสี่ ยงอัตรำแลกเปลี่ยน
การเปิ ดเผยอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุน
ข้อมูลอัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ำกับ 0.00 รอบของ
กองทุนรวมในรอบระยะเวลำบัญชี
การใช้ สิทธิออกเสี ยงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ
ท่ำนผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถค้นหำรำยละเอียดกำรเข้ำร่ วมประชุมสำมัญประจำปี และประชุมวิสำมัญของบริ ษทั
จัด กำรที่ ก องทุ น ถื อ ลงทุ น ได้ผ่ำ นทำงเว็บ ไซต์ของ บลจ.ธนชำต https://www.thanachartfundeastspring.com
ในเมนูหวั ข้อ “รู ้จกั บลจ.”

ผลกำรดำเนิ นงำนในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็ นสิ่ งยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต
ผูล้ งทุนควรศึกษำข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและควำมเสี่ ยง ก่อนตัดสิ นใจลงทุน
เอกสำรกำรวัดผลกำรดำเนิ นงำนของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรวัดและนำเสนอผลกำร
ดำเนินงำนของกองทุนรวมของสมำคมบริ ษทั จัดกำรลงทุน
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ค่าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบปี บัญชีต้ งั แต่วนั ที่ 12 พฤษภำคม 2564 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2564
ค่ำใช้จ่ำยที่เรี ยกเก็บจำกกองทุนรวม
(fund’s direct expenses)

จำนวนเงิน
(พันบำท)

ร้อยละของมูลค่ำ
ทรัพย์สินสุทธิ

ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร (management fee)
348.19
0.538%
ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียน (registrar fee)
43.52
0.067%
ค่ำธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ (trustee fee)
8.70
0.013%
ค่ำที่ปรึ กษำกำรลงทุน (advisory fee)
ไม่มี
ไม่มี
ค่ำสอบบัญชี
21.06
0.033%
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ
1.54
0.003%
รวมค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด
423.01
0.654%
* รวมอยูใ่ นค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร
- ค่ำธรรมเนียม ค่ำใช้จ่ำย รวมภำษีมูลค่ำเพิ่มแล้ว
- ค่ ำใช้จ่ำยทั้งหมดไม่ รวมค่ ำ นำยหน้ำซื้ อขำยหลัก ทรั พ ย์ และค่ ำธรรมเนี ย มต่ ำงๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น จำกกำรซื้ อขำย
หลักทรัพย์
- ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวไม่รวมค่ำใช้จ่ำยภำษีตรำสำรหนี้
รายงานข้ อมูลการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง

ของรอบระยะเวลำบัญชี ตั้งแต่วนั ที่ 12 พฤษภำคม 2564 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2564
รำยชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีกำรทำธุรกรรม
กองทุนภำยใต้กำรจัดกำรของบริ ษทั
รายชื่ อผู้จัดการกองทุน
ลำดับ
1
2
3

ชื่อ – นำมสกุล
นำงสำวธีรนุช ธรรมภิมุขวัฒนำ
นำยกำย ศิริพรรณพร
นำงสำวนันทนัช กิติเฉลิมเกียรติ

วันที่เริ่ มบริ หำรกองทุน
2 พฤษภำคม 2562
1 กรกฎำคม 2564
16 สิ งหำคม 2564

ผูล้ งทุนสำมำรถตรวจสอบกำรทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและรำยชื่ อผูจ้ ดั กำรกองทุนได้ที่ บลจ.ธนชำต
โดยตรง หรื อที่เว็บไซต์ของบลจ.ธนชำต (https://www.thanachartfundeastspring.com) และสำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
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ตารางการรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้ บริการบุคคลอื่น
บริ ษทั คู่คำ้ ตรำสำรหนี้

รำยกำรผลประโยชน์ตอบแทน
ของกองทุน

Bank of America
The Bank of Nova Sctia
ธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรกรุ งไทย จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรกรุ งศรี อยุธยำ จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรเครดิต อะกริ กอล คอร์ปอเรท แอนด์อินเวสเมนท์แบงก์
ธนำคำรกสิ กรไทย จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรเจพีมอร์แกน เชส
ธนำคำรซิต้ ีแบงก์
ธนำคำรซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรดอยซ์แบงก์
ธนำคำรเดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี.
ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรธนชำต จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรบีเอ็มพี พำรี บำส์
ธนำคำรยูโอบี จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชัน่ จำกัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ธนชำต จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ พัฒนสิ น จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหำชน)
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ข้อมูลวิจยั เพื่อใช้เป็ นข้อมูล
ในกำรตัดสิ นใจลงทุน

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก
ณ วันที่ 11 พฤศจิกำยน 2564
กลุ่มของตรำสำร
มูลค่ำตำมรำคำ
ตลำด
(ก) ตรำสำรภำครัฐไทยและตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศ
(ข) ตรำสำรที่ธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตั้งขึ้นธนำคำรพำณิชย์ หรื อบริ ษทั
2,539.77
เงินทุนเป็ นผูอ้ อก ผูส้ ั่งจ่ำย ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอำวัล ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ ้ ำ
ประกัน
(ค) ตรำสำรที่มีบริ ษทั ที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็ นผูอ้ อก ผู ้
รับรอง ผูร้ ับอำวัล ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ ้ ำประกัน

%NAV
4.35%

-

(ง) ตรำสำรที่มีบริ ษทั ที่ได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่ำ
investment grade หรื อไม่มี rating เป็ นผูอ้ อก ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอำวัล ผูส้ ลัก
หลัง หรื อผูค้ ้ ำประกัน
สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริ ษทั จัดกำรคำดว่ำจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ
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รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ชื่อหลักทรัพย์

อัตรา
ดอกเบีย้
(%)

อันดับความน่ าเชื่อถื อ
TRIS

FITCH

วันครบ จานวนหน่ วย มูล ค่ าตาม ร้อยละของ มูล ค่ าตาม ร้อยละของ
กาหนด (พันหน่ วย)/ ราคาตลาดไม่รวม เงินลงทุน ราคาตลาดรวม มูล ค่ า
S&P Moody's
มูล ค่ าหน้ าตั๋ว ดอกเบีย้ ค้ างรับ
ดอกเบีย้ ค้ างรับ ทรัพย์สินสุ ทธิ
(พันบาท)
(พันบาท)
(พันบาท)

การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

54,893.97

100.00

54,893.97

93.97

ตราสารทุน

54,893.97

100.00

54,893.97

93.97

54,893.97

100.00

54,893.97
2,539.77

93.97
4.35

2,539.77

4.35

2828HK
เงินฝากธนาคาร

Hang Seng China Enterprises Index ETF

141.60

ประเภทออมทรัพย์
KBANK - S/A

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

F1+(tha)* BBB+*

Baa1*

1,711.89

1,712.64

2.93

A3*

838.42

827.13
1,027.59

1.42
1.76

สัญญาขายเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า

1,027.59

1.76

สินทรัพย์อื่นและหนีส้ ินอื่น

(54.22)

(0.08)

หนีส้ ินอื่น

(54.22)

(0.08)

58,407.11

100.00

BANK DEPOSIT-HKD JPMORGAN CHASE & CO.
การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่ วงหน้ า

A*

รวมทั้งสิ้น

54,893.97

100.00

รายละเอยี ดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ประเภทสัญญา

คูส่ ญั ญา

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

อันดับความน่าเชอื่ ถือ
TRIS

FITCH

S&P

Moody's

ธนาคารทหารไทยธนชาต
ธนาคารกสิกรไทย

A+*

A+*

BBB-*

Baa3*

AA*

BBB+*

Baa1*

ธนาคารทหารไทยธนชาต
ธนาคารไทยพาณิ ชย์

A+*

A+*

BBB-*

Baa3*

AA+*

BBB+*

Baa1*

* อันดับควำมน่ำเชื่อถือ (Rating) ของผูอ้ อกตรำสำร
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วัตถุประสงค์

มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) % NAV กาไร/ขาดทุน (บาท)

ปัองกันความเสี่ยง
ปัองกันความเสี่ยง

(55,128.67)
7,278.21

(0.08%)
0.01%

(55,128.67)
7,278.21

ปัองกันความเสี่ยง
ปัองกันความเสี่ยง

165,771.48
403,764.07

(36.28%)
0.56%

165,771.48
403,764.07

อันดับความน่ าเชื่ อถือของตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว
บ.ทริ ส
บ.ฟิ ทซ์ เรทติ้ง
ควำมหมำยของเรทติ้ง
เรสติ้ง
(ประเทศไทย)
AAA
AAA (tha)
ควำมน่ำเชื่อถือสูงที่สุด และมีควำมเสี่ ยงต่ำสุด
กลุ่มตรำสำรหนี้
ระดับน่ำลงทุน
AA
AA (tha)
ควำมน่ำเชื่อถือสูงมำก และมีควำมเสี่ ยงต่ำมำก
(Investment Grade
A
A (tha)
ควำมน่ำเชื่อถือสูง และมีควำมเสี่ ยงต่ำ
Bonds)
BBB
BBB (tha)
ควำมน่ำเชื่อถืออยูใ่ นเกณฑ์พอใช้
BB
BB (tha)
ควำมน่ำเชื่อถือต่ำกว่ำระดับปำนกลำง
กลุ่มตรำสำรหนี้
ระดับเก็งกำไร
B
B (tha)
ควำมน่ำเชื่อถืออยูใ่ นเกณฑ์ต่ำมำก
(Speculative Grade
C
CCC, CC, C (tha) ควำมน่ำเชื่อถืออยูใ่ นเกณฑ์ต่ำมำกที่สุด และเริ่ มมี
Bonds)
ควำมเสี่ ยงต่อกำรผิดนัดชำระหนี้
D
DDD, DD, D (tha) อยูใ่ นภำวะที่ผิดนัดชำระหนี้
หมำยเหตุ : บ.ทริ สเรตติ้ง และ บ.ฟิ ทซ์ เรทติ้ง ได้ใช้สัญญลักษณ์ บวก (+) และ ลบ (-) ต่อท้ำยอันดับเครดิต
ข้ำงต้น เพื่อใช้ขยำยขอบเขตของคุณภำพเครดิตที่นิยำมเอำไว้มำกกว่ำเล็กน้อย (+) และ น้อยกว่ำเล็กน้อย (-)
ตำมลำดับ สำหรับ ฟิ ทซ์ เรทติ้ง เป็ นสถำบันจัดอันดับเครดิตนำนำชำติ จึงมีคำว่ำ (tha) ต่อท้ำยเพื่อแสดงถึงกำร
ให้อนั ดับเครดิตตำมมำตรวัดภำยในประเทศไทย
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Description

Standard and
Poor’s
Longterm

Moody’s

Short- Longterm term

Shortterm

FITCH Ratings
Longterm

Shortterm

Investment Grade
Highest Credit Quality - exceptionally strong capacity
for payment of financial commitments

AAA

Aaa

AAA

Very strong capacity for payment of financial
commitments - a minimal difference compared
With AAA

AA+
AA
AA-

Aa1
Aa2
A1+
Aa3
A1
A1
A2
A2
A3
A3

AA+
AA
AA-

Strong capacity for payment of financial commitments - A+
it may, nevertheless, be vulnerable to changes in
A
economic cycle or circumstances
AAdequate capacity for payment of financial
BBB+
commitments - economic cycle and circumstances are, BBB
nevertheless, more likely to impair this capacity
BBB-

P1
P2
P3

Baa1
Baa2
Baa3

A+
A
A-

F1+
F1
F2
F3

BBB+
BBB
BBB-

Speculative Grade
This group involves speculative elements – capacity for BB+
continued payment of commitments is contingent upon a BB
sustained business and economic environment
BBB+
B
B-

B
C
D

Ba1
Ba2
Ba3
B1
B2
B3
Caa1
Caa2
Caa3

NP

BB+
BB
BBB+
B
B-

High default risk - debtor’s capacity for meeting
commitments may be troublesome

CCC+
CCC
CCC-

CCC+
CCC
CCC-

Highly speculative obligations

CC

CC

CC

Very low probability of timely and full payment of
obligations

C

C

C

Default in payment of obligations - D
หน้ำ 10 / 11

B
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ข้ อมูลทีล่ งทุนในหน่ วยลงทุนกองทุนรวมต่ างประเทศ เกินกว่ าร้ อยละยีส่ ิ บของมูลค่าทรัพย์ สินสุ ทธิ
ของ
กองทุนเปิ ดธนชาตไชน่ าชาเลนจ์ #1

December 2021

HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX ETF
(SEHK STOCK CODEƝ2828 – HKD Counter /82828 – RMB Counter)

www.hangsenginvestment.com*

IMPORTANT RISK WARNINGS / FUND INFORMATION FOR HONG KONG INVESTORS
• With effect from 5 March 2018, Hang Seng H-Share Index ETF is renamed as Hang Seng China Enterprises Index ETF.
• Hang Seng China Enterprises Index ETF (the “HSCEI ETF”) is an index-tracking fund which aims to match, before expenses, as closely as practicable the performance of the Hang Seng China Enterprises
Index (the “Index”). The HSCEI ETF invests primarily in the constituent stocks of the Index.
• The HSCEI ETF is different from a typical unit trust as it is listed on The Stock Exchange of Hong Kong Limited, and like other listed stocks, carry similar risks such as liquidity risk and risk of trading
suspension. The market price per Unit could be significantly higher or lower than its Net Asset Value per Unit due to market demand and supply, liquidity and scale of trading spread in the secondary
market and will fluctuate during the trading day.
• The HSCEI ETF is subject to tracking error risk, passive investment risk, risk of concentration of investments in a single market/several constituent stocks of the Index and risks associated with
investments in mainland China (an emerging market).
• The HSCEI ETF is also subject to dual counter risk, RMB currency and conversion risks, reliance on market maker risk and reliance on the same group risk.
• The Manager may, at its discretion, pay dividend out of capital. The Manager may also, at its discretion, pay dividend out of gross income while all or part of the fees and expenses of the HSCEI ETF are
charged to/paid out of the capital of the HSCEI ETF, resulting in an increase in distributable income for the payment of dividends by the HSCEI ETF and therefore, the HSCEI ETF may effectively pay
dividend out of capital. Payment of dividends out of capital or effectively out of capital amounts to a return or withdrawal of part of an investor’s original investment or from any capital gains attributable
to that original investment. Any distributions involving payment of dividends out of the capital of the HSCEI ETF or effectively out of the capital of the HSCEI ETF may result in an immediate reduction of
the Net Asset Value per Unit of the HSCEI ETF.
• Investment involves risks and investors may lose substantial part of their investment in the HSCEI ETF.
Investors should not only base on this factsheet alone to make investment decisions, but should read the HSCEI ETF’s offering documents (including the full text of the risk factors stated therein) in
detail.

INVESTMENT OBJECTIVE

PERFORMANCE

HSCEI ETF is an index-tracking fund that seeks to provide investment returns for
investors that match, before expenses, the performance of the Index as closely as
practicable.

Performance in Price Return ^

FACTS
Exchange Listing
Establishment Date
Stock Code
Tracked Index
Trading Board Lot Size
Trading Currency
Base Currency
Short Sell
Dividend Payout Frequency
Web Site
Manager
Trustee
In-kind/Cash Creation or
Redemption

The Stock Exchange of Hong Kong – Main Board
19 November 2003
2828 – HKD Counter
82828 – RMB Counter
Hang Seng China Enterprises Index
200 Units – HKD Counter
200 Units – RMB Counter
HKD – HKD Counter
RMB – RMB Counter
HKD
Allowed (uptick rule exempted)
Semi-annually (if any)
www.hangsenginvestment.com*
Hang Seng Investment Management Limited
HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited(1)
Minimum 100,000 Units (or multiples thereof) through
Participating Dealers Only

(1) With effect from 1 May 2019, the Trustee has been changed from HSBC Provident Fund Trustee (Hong
Kong) Limited to HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited.

KEY FIGURES
Market Closing Price
Net Asset Value (NAV)
Total Asset Value
Issued Units
Average Daily Turnover (Nov 21)
Number of Stocks held
Current Management Fee
Current Trustee Fee

HKD 85.040 – HKD Counter
RMB 69.300 – RMB Counter
HKD 84.90 per Unit
HKD 19,447.33 Million
229,048,989
HKD 2128.84 Million – HKD Counter
RMB 0.45 Million – RMB Counter
51
0.55% p.a.
0.0475% p.a.

TOP HOLDINGS
Meituan
Tencent Holdings
China Construction Bank
Alibaba Group
Ping An Insurance
Xiaomi Corporation
Industrial and Commercial Bank of China
China Mobile
BYD
China Merchants Bank

8.37%
8.36%
7.39%
6.74%
4.60%
4.23%
4.09%
3.85%
3.46%
3.17%

HSCEI ETF - HKD Counter
Index

3 Mths
-9.72%
-8.88%

6 Mths
-23.28%
-23.15%

1 Yr
-20.72%
-20.65%

3 Yrs
-21.13%
-21.21%

5 Yrs
-15.24%
-14.94%

L-T-D
131.96%
128.64%

HSCEI ETF - HKD Counter
Index

Y-T-D
-22.04%
-22.07%

2020
-3.72%
-3.85%

2019
10.29%
10.30%

2018
-13.33%
-13.53%

2017
24.90%
24.64%

2016
-2.71%
-2.75%

Performance in Total Return

#

HSCEI ETF - HKD Counter
Index

3 Mths
-8.71%
-8.61%

6 Mths
-21.78%
-21.71%

1 Yr
-19.17%
-18.69%

3 Yrs
-15.10%
-13.43%

5 Yrs
-2.99%
0.46%

L-T-D
241.77%
288.56%

HSCEI ETF - HKD Counter
Index

Y-T-D
-20.52%
-20.16%

2020
-1.04%
-0.33%

2019
13.30%
14.13%

2018
-10.93%
-10.29%

2017
27.96%
29.12%

2016
0.22%
1.06%

^ HSCEI ETF: NAV to NAV basis, with no dividend reinvested. (Source: NAV is provided by HSBC
Institutional Trust Services (Asia) Limited. The performance information of the HSCEI ETF is provided by
the Manager.) The performance information presented is for reference only.
Index: Price return with no dividend reinvested. Source: Hang Seng Indexes Company Limited.
#

HSCEI ETF: NAV to NAV basis, total return with dividend (if any) reinvested. (Source: NAV is provided by
HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited. The performance information of the HSCEI ETF is
provided by the Manager.) Please note that the Units of the HSCEI ETF currently available are income units
only. The performance information presented is calculated based on the assumption that there were no
distributions to Unitholders, and is for reference only.
Index: Total return with dividend reinvested, net of PRC withholding tax. Source: Hang Seng Indexes
Company Limited.

DIVIDEND HISTORY
Ex. Dividend Date

(2)

19 Sep 2019
22 Jun 2020
17 Sep 2020
17 Jun 2021
16 Sep 2021

HKD 1.30 per unit
HKD 1.22 per unit
HKD 1.50 per unit
HKD 0.80 per unit
HKD 0.99 per unit

(2) With effect from 29 May 2017, the Manager intends to make declaration of distribution in June and
September (instead of June and November) of each year. A positive distribution yield does not imply a
positive return.

(Source: HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited. All information as at 30 Nov 2021.)

Please read the disclaimer in relation to the Index in the HSCEI ETF's Hong Kong Offering Document. The HSCEI ETF has been authorized by the Securities and Futures Commission in Hong Kong ("SFC"). (SFC
authorisation is not a recommendation or endorsement of the HSCEI ETF nor does it guarantee the commercial merits of the HSCEI ETF or its performance. It does not mean the HSCEI ETF is suitable for all investors
nor is it an endorsement of its suitability for any particular investor or class of investors.) Certain information contained in this factsheet is obtained and prepared from sources which Hang Seng Investment Management
Limited (“HSVM”) reasonably believes to be reliable. For information sourced externally (as disclosed), HSVM has reasonable belief that such information is accurate and complete. This factsheet is for your information
and reference only, and does not constitute any offer, solicitation or recommendation to buy or sell Units in the HSCEI ETF. Investors should note that investment involves risks and not all investment risks are
predictable. Prices of fund units may go up as well as down and past performance information presented is not indicative of future performance. Before making any investment decisions, investors should read the Hong
Kong Offering Document of the HSCEI ETF (including the full text of the risk factors stated therein (such as the arrangement in the event that the HSCEI ETF is delisted)) in detail and obtain appropriate professional
advice where necessary. This factsheet has not been reviewed by the SFC.
*This website has not been reviewed by the SFC.
Issued by Hang Seng Investment Management Limited (wholly-owned subsidiary of Hang Seng Bank)

December 2021

HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX ETF
(SEHK STOCK CODEƝ2828 – HKD Counter /82828 – RMB Counter)

www.hangsenginvestment.com*

LIST OF PARTICIPATING DEALERS

ASSET ALLOCATION
Information Technology
Financials
Consumer Discretionary
Properties & Construction
Consumer Staples
Telecommunications
Healthcare
Industrials
Energy
Utilities
Conglomerates
Cash & Others

34.24%

+

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

26.61%

Barclays Bank PLC

11.82%

BNP Paribas Securities Services

5.86%
4.84%
3.85%
3.69%
2.98%
2.95%
2.14%
0.69%
0.33%

BOCI Securities Limited
China Merchants Securities (HK) Co., Ltd.
Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited
Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited
DBS Vickers (Hong Kong) Limited
Goldman Sachs (Asia) Securities Limited
Haitong International Securities Company Limited
Hang Seng Securities Limited

(Source: HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited. All information as at 30 Nov
2021.)

HSBC Broking Securities (Hong Kong) Limited
J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited
Korea Investment & Securities Asia Limited

DAILY TURNOVER & MARKET CLOSING PRICE

Merrill Lynch Far East Limited
Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited

HKD Counter

Nomura International (Hong Kong) Limited
Daily Turnover (HKD Mn)

Market Closing Price (HKD)

6,000

Phillip Securities (Hong Kong) Limited
SG Securities (HK) Limited

114

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
UBS Securities Hong Kong Limited
104
4,000

3,000

94

2,000
84

Market Closing Price (HKD)

Daily Turnover (HKD Mn)

5,000

1,000

+ Please visit www.hangsenginvestment.com* for the latest list.

LIST OF MARKET MAKERS +
HKD Counter
BNP Paribas Securities (Asia) Ltd.

0

74
1-11

8-11

15-11

22-11

DRW Singapore Pte. Ltd.

29-11

Flow Traders Hong Kong Limited
Haitong International Securities Company Ltd.

Source: HKEx

HSBC Securities Brokers (Asia) Ltd.
IMC Asia Pacific Ltd.
Interactive Brokers Hong Kong Limited

RMB Counter

Jane Street Financial Limited
Daily Turnover (CNY Mn)

Jump Trading Pacific Pte. Ltd.

Market Closing Price (CNY)

4

Korea Investment & Securities Asia Limited

80

Optiver Trading Hong Kong Ltd.
76

2

72

1

68

0

64
1-11

8-11

15-11

22-11

29-11

SG Securities (HK) Limited
Market Closing Price (CNY)

Daily Turnover (CNY Mn)

Phillip Securities (HK) Ltd.
3

T G Securities Limited
Tower Research Capital (Singapore) Pte. Ltd.
Vivienne Court Trading Pty. Ltd.
Yue Kun Research Limited
RMB Counter
BNP Paribas Securities (Asia) Ltd.
Flow Traders Hong Kong Limited
Jane Street Financial Limited
Vivienne Court Trading Pty. Ltd.

Source: HKEx
+ Please visit www.hangsenginvestment.com* for the latest list.

Please read the disclaimer in relation to the Index in the HSCEI ETF's Hong Kong Offering Document. The HSCEI ETF has been authorized by the Securities and Futures Commission in Hong Kong ("SFC"). (SFC
authorisation is not a recommendation or endorsement of the HSCEI ETF nor does it guarantee the commercial merits of the HSCEI ETF or its performance. It does not mean the HSCEI ETF is suitable for all investors
nor is it an endorsement of its suitability for any particular investor or class of investors.) Certain information contained in this factsheet is obtained and prepared from sources which Hang Seng Investment Management
Limited (“HSVM”) reasonably believes to be reliable. For information sourced externally (as disclosed), HSVM has reasonable belief that such information is accurate and complete. This factsheet is for your information
and reference only, and does not constitute any offer, solicitation or recommendation to buy or sell Units in the HSCEI ETF. Investors should note that investment involves risks and not all investment risks are
predictable. Prices of fund units may go up as well as down and past performance information presented is not indicative of future performance. Before making any investment decisions, investors should read the Hong
Kong Offering Document of the HSCEI ETF (including the full text of the risk factors stated therein (such as the arrangement in the event that the HSCEI ETF is delisted)) in detail and obtain appropriate professional
advice where necessary. This factsheet has not been reviewed by the SFC.
*This website has not been reviewed by the SFC.
Issued by Hang Seng Investment Management Limited (wholly-owned subsidiary of Hang Seng Bank)

