รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิ ดธนชาต หุ้นโลกยั่งยืน
(T-GlobalESG)
รหัสกองทุน 4411

สำหรับรอบระยะเวลำบัญชี
ตั้งแต่วนั ที่ 26 สิ งหำคม 2564 ถึง วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2565

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน ธนชำต จำกัด

สาส์ นจาก บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ธนชาต จากัด
เรี ยน ท่ำนผูถ้ ือหน่วยลงทุน
บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด กำรกองทุ น ธนชำต จ ำกั ด (บลจ.ธนชำต) ใคร่ ขอรำยงำนกำรด ำเนิ นงำนของ
กองทุนเปิ ดธนชำต หุ ้นโลกยัง่ ยืน สำหรับรอบระยะเวลำระหว่ำงวันที่ 26 สิ งหำคม 2564 ถึง วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2565
ให้ท่ำนผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ทรำบดังนี้
นับจำกวันที่ 26 สิ งหำคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 25 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565 ดัชนี MSCI World Total Return Net ปรับ
ลดลง 3.89% โดยมีภำพรวมและเหตุกำรณ์สำคัญดังนี้
เศรษฐกิจโลกมีกำรฟื้ นตัวอย่ำงเต็มที่ภำยหลังจำกกำรระบำดของไวรัส covid-19 ในช่วงที่ผ่ำนมำ โดยเฉพำะใน
ประเทศที่มีกำรควบคุมกระแพร่ ระบำดและมีกำรกระจำยวัคซี นป้ องกันไวรัสได้อย่ำงต่อเนื่ อง ผลักดันให้กำลังกำรใช้
จ่ำยของผูบ้ ริ โภคฟื้ นกลับมำและเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่ อง โดยเฉพำะประเทศในภูมิภำคอเมริ กำเหนื อและยุโรป โดยแม้ว่ำ
ตัวเลขเศรษฐกิจจะเริ่ มส่ งสัญญำณกำรปรับตัวลดลงบ้ำงในช่วงครึ่ งปี หลัง แต่ก็ยงั คงอยูใ่ นระดับที่สูงขึ้นอย่ำงมำกเทียบ
กับช่วงก่อนเศรษฐกิจโลกจะเผชิญหน้ำกับโรคระบำด ส่ งผลให้ตลำดหุน้ ทัว่ โลกปรับตัวขึ้นอย่ำงร้อนแรงในช่วงปี ที่ผำ่ น
มำ โดยเฉพำะหุ ้ น ในกลุ่ ม ที่ ผูกพัน กับ กิ จกรรมทำงเศรษฐกิ จที่ กลับ มำคึ ก คักเช่ น กลุ่ ม consumer discretionary และ
financial ซึ่งได้มีแนวโน้มที่จะได้รับประโยชน์จำกตัวเลขเงินเฟ้อที่เพิ่มสู งขึ้น
อย่ำงไรก็ตำม inflation ที่เพิ่มมำกขึ้นจนอยู่ในระดับที่น่ำกังวล โดยเฉพำะตัวเลขเงินเฟ้ อของสหรัฐอเมริ กำและ
ยุโรปซึ่ งปรับตัวสู งสุ ดในรอบหลำยปี ก็ยงั เป็ นอีก ปั จจัยที่ตอ้ งจับตำมองเมื่ออุปสงค์ในกำรบริ โภคเพิ่มมำกขึ้นหลังจำก
เศรษฐกิจกลับมำฟื้ นตัวอย่ำงเต็มที่ ตรงข้ำมกับห่ วงโซ่ อุปทำนที่ยงั เผชิญกับกำรติดขัดในช่วงปี ที่ผ่ำนมำ โดยตัวเลขเงิน
เฟ้อที่เพิ่มสู งขึ้นอย่ำงรวดเร็ วเกินไปก็อำจส่ งผลต่อนโยบำยกำรคลังที่ผ่อนคลำยของธนำคำรกลำงต่ำงๆได้ นอกจำกนั้น
อัตรำกำรติดเชื้ อไวรัส covid-19 ที่เริ่ มกลับมำเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่ องโดยเฉพำะประเทศในทวีปยุโรปก็อำจเป็ นอีกหนึ่ ง
ปัจจัยที่น่ำจับตำมอง นอกจำกนั้นควำมไม่มนั่ คงเกี่ยวกับกำรเมืองระหว่ำงประเทศก็อำจเป็ นอีกปั จจัยลบซึ่ งอำจส่ งผลให้
เกิดควำมผันผวนมำกยิง่ ขึ้นในตลำดหุน้ ในระยะถัดไป
กองทุนเปิ ด T-GlobalESG มี นโยบำยลงทุนในกองทุนตรำสำรทุนต่ำงประเทศ ซึ่ งลงทุนใน AXA WF Global
Factors – Sustainable Equity I USD เป็ นหลักเพียงหลักทรั พย์เดี ยวโดยเฉลี่ ยในรอบปี บัญชี ไม่ต่ ำกว่ำร้ อยละ 80 ของ
มูลค่ำสิ นทรั พย์สุทธิ ซึ่ งกองทุนหลักกองทุนมุ่งเน้นคัดเลื อกหุ ้นที่ มีคุณ ภำพในภูมิภำคต่ำงๆ ทัว่ โลก (ยกเว้นในกลุ่ม
ประเทศตลำดเกิ ด ใหม่ Emerging Markets) โดยผูจ้ ัด กำรกองทุ นจะสร้ ำงพอร์ ตกำรลงทุน ให้มีค วำมเหมะสมและมี
ประสิ ทธิ ภำพสู งสุ ดระหว่ำงควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนที่คำดหวัง รวมถึงพิจำรณำถึงปั จจั ยด้ำน ESG (Environmental,
Social, Governance) เพื่ อให้บรรลุ วตั ถุประสงค์กำรลงทุ น ข้ำงต้นโดยผ่ำนกระบวนกำรลงทุ นอย่ำงเป็ นระบบ ทั้งนี้
กองทุนจะลงทุนในตรำสำรทุนและตรำสำรเทียบเท่ำตรำสำรทุน (equity and equity-related securities) ไม่นอ้ ยกว่ำ 51%
ของมูลค่ำทรัพย์สินสุ ทธิ และอำจลงทุนในตลำดเงิน (Money Market) ไดกองทุนมีนโยบำยปกป้ องควำมเสี่ ยงจำกอัตรำ
แลกเปลี่ยนตำมดุลยพินิจของผูจ้ ดั กำรกองทุนตำมสถำนกำรณ์ตลำด
ท้ำยที่สุดนี้ บลจ.ธนชำต ขอให้คำมัน่ ว่ำบริ ษทั จะพิจำรณำกำรลงทุนอย่ำงรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดของผู ้
ถือหน่วยลงทุนทุกท่ำน
ขอแสดงควำมนับถือ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน ธนชำต จำกัด
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ตารางเปรียบเทียบผลการดาเนินงาน

ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
3 เดือน 6 เดือน
24 พ.ย. 64

25 ส.ค. 64

1 ปี

1

25 ก.พ. 64

3 ปี

1

5 ปี

-

1

10 ปี

-

1

-

ตัง้ แต่
จัดตัง้
1
กองทุน
26 ส.ค. 62

ถึง 25 ก.พ. 65 ถึง 25 ก.พ. 65 ถึง 25 ก.พ. 65 ถึง 25 ก.พ. 65 ถึง 25 ก.พ. 65 ถึง 25 ก.พ. 65 ถึง 25 ก.พ. 65

T-GlobalESG
Benchmark

-5.37

-3.50

12.06

-

-

-

10.59

-8.69

-4.99

18.56

-

-

-

19.48

Information Ratio2
ความผันผวนของ

0.46

0.22

-1.07

-

-

-

-1.37

15.09

12.26

10.89

-

-

-

19.76

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 คำนวณจำก ดัชนี MSCI World Index (Total Return) 100% โดยปรับด้วยอัตรำแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบ
กับค่ำสกุลเงินบำท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
การเปิ ดเผยอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุน
ข้อมูลอัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ำกับ 0.28 รอบของ
กองทุนรวมในรอบระยะเวลำบัญชี
การใช้ สิทธิออกเสี ยงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ
ท่ำนผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถค้นหำรำยละเอียดกำรเข้ำร่ วมประชุมสำมัญประจำปี และประชุมวิสำมัญของบริ ษ ทั
จัด กำรที่ ก องทุ น ถื อ ลงทุ น ได้ผ่ำ นทำงเว็บ ไซต์ของ บลจ.ธนชำต https://www.thanachartfundeastspring.com
ในเมนูหวั ข้อ “รู ้จกั บลจ.”

ผลกำรดำเนินงำนในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็ นสิ่ งยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต
ผูล้ งทุนควรศึกษำข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและควำมเสี่ ยง ก่อนตัดสิ นใจลงทุน
เอกสำรกำรวัดผลกำรดำเนินงำนของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรวัดและนำเสนอผลกำรดำเนินงำนของ
กองทุนรวมของสมำคมบริ ษทั จัดกำรลงทุน
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ค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
ของรอบปี บัญชีต้ งั แต่วนั ที่ 26 สิ งหำคม 2564 ถึงวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2565
ค่ำใช้จ่ำยที่เรี ยกเก็บจำกกองทุนรวม
(fund’s direct expenses)
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร (management fee)
ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียน (registrar fee)
ค่ำธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ (trustee fee)
ค่ำที่ปรึ กษำกำรลงทุน (advisory fee)

จำนวนเงิน
(พันบำท)

ร้อยละของมูลค่ำ
ทรัพย์สินสุทธิ

4,004.57
440.50
80.09
ไม่มี

0.540%
0.059%
0.011%
ไม่มี

ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ
76.31
0.010%
รวมค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด
4,601.47
0.620%
* 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 อมูลการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกีย่ วข้ อง
ของรอบระยะเวลำบัญชี ตั้งแต่วนั ที่ 26 สิ งหำคม 2564 ถึงวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2565
รำยชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีกำรทำธุรกรรม
กองทุนภำยใต้กำรจัดกำรของบริ ษทั
รายชื่ อผู้จัดการกองทุน
ลำดับ

1
2
3

ชื่อ – นำมสกุล

วันที่เริ่ มบริ หำรกองทุน

ดร.ธีรนุช ธรรมภิมุขวัฒนำ
นำยกำย ศิริพรรณพร
นำงสำวนันทนัช กิติเฉลิมเกียรติ

26 สิ งหำคม 2562
1 กรกฎำคม 2564
16 สิ งหำคม 2564

ผูล้ งทุนสำมำรถตรวจสอบกำรทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและรำยชื่อผูจ้ ดั กำรกองทุนได้ที่ บลจ.ธนชำต โดยตรง หรื อที่
เว็บไซต์ของบลจ.ธนชำต (https://www.thanachartfundeastspring.com) และสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
(http://www.sec.or.th)

หน้ำ 4 / 11

หน้ำ 5 / 11

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 คอร์ ปอเรท 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 25 กุมภำพันธ์ 2565
กลุ่มของตรำสำร
มูลค่ำตำมรำคำ
ตลำด
(ก) ตรำสำรภำครัฐไทยและตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศ
(ข) ตรำสำรที่ธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตั้งขึ้นธนำคำรพำณิ ชย์ หรื อบริ ษทั
64,986.80
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
9.66%

-

(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
ชื่อหลั กทรัพย์

อัตรา
ดอกเบีย้
(%)

อันดับความน่ าเชื่อถื อ
TRIS FITCH

S&P

วันครบ จานวนหน่ วย มูล ค่ าตาม ร้ อยละของ มูล ค่ าตาม
ร้ อยละของ
กาหนด (พันหน่ วย)/ ราคาตลาดไม่รวม เงินลงทุน ราคาตลาดรวม
มูล ค่ า
Moody's
มูล ค่ าหน้ าตั๋ว ดอกเบีย้ ค้ างรับ
ดอกเบีย้ ค้ างรับ ทรัพย์ สินสุ ทธิ
(พันบาท)
(พันบาท)
(พันบาท)

การลงทุนในหลั กทรัพย์ ต่างประเทศ

600,954.44

100.00

600,954.44

89.27

หน่ วยลงทุน

600,954.44

100.00

600,954.44

89.27

600,954.44

100.00

600,954.44

89.27

600,954.44

100.00

600,954.44

89.27

เงินฝากธนาคาร

64,986.80

9.66

ประเภทออมทรัพย์

64,984.80

9.66

AWFZIAU

BAY - S/A

AXA World Funds Global Factors - Sustainable
Equity I USD

ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)

78.54

AAA* F1+(tha)* BBB+*

BANK DEPOSIT-USD BANK DEPOSIT-USD

Baa1*

64,237.14

64,256.82

9.55

Aa2*

744.02

727.99

0.11

2.00

0.00

2.00

0.00

16,432.66
16,432.66
(9,301.66)

2.44
2.44
(1.37)

13.74

0.00

(9,315.40)

(1.37)

673,072.25

100.00

ประเภทกระแสรายวัน
BAY - C/A

ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)

AAA* F1+(tha)* BBB+*

Baa1*

2.00

การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้ สัญญาล่ วงหน้ า
สั ญญาขายเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า
สิ นทรัพย์ อื่นและหนีส้ ิ นอื่น
สิ นทรัพย์ อื่น
หนีส้ ิ นอื่น
รวมทั้งสิ้น

600,954.44

100.00

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
ประเภทสัญญา

คูส่ ญั ญา

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ธนาคารไทยพาณิ ชย์
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)

อันดับความน่าเชือ่ ถือ
TRIS

FITCH

S&P

Moody's

AAA*

AAA*

BBB+*

Baa1*

AA+*

BBB+*

Baa1*

AAA*

AAA*

BBB+*

Baa1*

AAA*

AAA*

BBB+*

Baa1*

AA-

* อันดับควำมน่ำเชื่อถือ (Rating) ของผูอ้ อกตรำสำร
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วัตถุประสงค์

มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)

% NAV

กาไร/ขาดทุน (บาท)

ปัองกันความเสี่ยง
ปัองกันความเสี่ยง
ปัองกันความเสี่ยง
ปัองกันความเสี่ยง
ปัองกันความเสี่ยง

340,516.00
280,160.00
2,860,690.98
601,539.34
12,349,754.10

0.05%
0.04%
0.43%
0.09%
1.83%

340,516.00
280,160.00
2,860,690.98
601,539.34
12,349,754.10

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
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B
C
D

ข้ อมูลทีล่ งทุนในหน่ วยลงทุนกองทุนรวมต่ างประเทศ เกินกว่ าร้ อยละยีส่ ิ บของมูลค่าทรัพย์ สินสุ ทธิ
ของ
กองทุนเปิ ดธนชาต หุ้นโลกยัง่ ยืน

Factsheet: 31/01/2022

EQUITY

$;$ :) *OREDO )DFWRUV  6XVWDLQDEOH (TXLW\ , 86'
Benchmark

Key Figures (USD)*
Fund Cumulative Performance (%)
YTD

1Y

3Y

-5.25

+19.70

+57.07

10Y

Current NAV

Launch

Acc.

- +142.59

242.59

Fund Annualized Performance (%)

Assets Under Management (M)

3 Y.

5 Y.

10 Y.

Launch

USD

+16.23

+13.64

-

+10.95

1 254.83

Performance & Risk

Since: 24/07/2013
100% MSCI World Total Return Net

Fund Key Metrics
Port.

Bench.

348

1542

Turnover: Rolling 1Y (%)

65

-

Active Share (%)

53

-

Number of Holdings

Fund Profile

Performance Evolution (USD)

ESG Rating

180

ESG Relative Rating

160
140
120

CO2 Relative rating

100
80
60
31/01/19

31/07/19

Portfolio* (57.07%)

31/01/20

31/07/20

31/01/21

31/07/21 31/01/22

Benchmark (58.40%)

Data is rebased to 100 by AXA IM on the graph start date.
Past performance is not a reliable indicator of future results. Performance calculations are net of fees,
based on the reinvestment of dividends. The benchmark, when there is one could be calculated on the
basis of net or gross dividend. Please refer to the prospectus for more information.

% of AUM covered by ESG absolute rating: Portfolio =
99.4% Benchmark = 99.9% (not meaningful for
coverage below 50%)
% of AUM covered by CO2 intensity indicator: Portfolio
= 99.4% Benchmark = 99.3% (not meaningful for
coverage below 50%)

Risk Analysis
1Y

3Y

5Y

Launch

Portfolio Volatility* (%)

10.94

15.44

13.61

12.10

Benchmark Volatility (%)

12.44

17.39

15.29

13.62

Relative Risk/Tracking Error (%)

3.50

3.84

3.35

3.20

Sharpe Ratio

1.79

1.00

0.93

0.87

Information Ratio

1.00

0.00

0.21

0.27

* 1st NAV date: 24/07/2013
Source(s): AXA Investment Managers - GICS - MSCI as at 31/01/2022
For more information about AXA IM, visit axa-im.com
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Rolling Performance (%)
1M

3M

6M

YTD

3Y

5Y

31/01/21
31/01/22

31/01/20
31/01/21

31/01/19
31/01/20

31/01/18
31/01/19

31/01/17
31/01/18

Launch

Portfolio*

-5.25

-1.64

1.69

-5.25

57.07

89.55

19.70

9.11

20.26

-2.97

24.37

142.59

Benchmark

-5.29

-3.41

0.26

-5.29

58.40

86.26

16.53

15.45

17.73

-6.54

25.83

135.18

Excess Return

0.04

1.77

1.42

0.04

-1.33

3.29

3.17

-6.34

2.53

3.58

-1.46

7.41

Annual Calendar Performance (%)
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Portfolio*

23.78

11.68

27.59

-5.02

21.81

6.27

1.65

7.27

-

-

Benchmark

21.82

15.90

27.67

-8.71

22.40

7.51

-0.87

4.94

-

-

1.96

-4.22

-0.08

3.69

-0.59

-1.24

2.52

2.33

-

-

Excess Return

Past performance is not a reliable indicator of future results. Performance calculations are net of fees, based on the reinvestment of dividends. The benchmark, when there
is one could be calculated on the basis of net or gross dividend. Please refer to the prospectus for more information.

Portfolio Analysis
Top 10 Holdings
Equity

Weighting (%)

Sector

Geography

-0.87

Information Technology

United States

3.76

-0.39

Information Technology

United States

2.70

-0.51

Communication Services

United States

1.73

2.31

-0.58

Consumer Discretionary

United States

Berkshire Hathaway Inc

1.61

0.70

0.91

Financials

United States

3M Co

1.11

0.16

0.94

Industrials

United States

Texas Instruments Inc

1.08

0.28

0.80

Information Technology

United States

Coca-Cola Co

1.07

0.42

0.64

Consumer Staples

United States

Procter & Gamble Co

1.06

0.66

0.40

Consumer Staples

United States

1.05

0.07

0.98

Consumer Staples

United States

18.29

15.96

Portfolio

Benchmark

Relative

Apple Inc

4.02

4.89

Microsoft Corp

3.37

Alphabet Inc

2.19

Amazon.com Inc

Archer-Daniels-Midland Co

Total (%)

Top 5 Overweight (%)

Top 5 Underweight (%)
Port. Bench. Relative

Port. Bench. Relative

Archer-Daniels-Midland Co

1.05

0.07

0.98

Tesla Inc

0.30

1.33

-1.04

3M Co

1.11

0.16

0.94

NVIDIA Corp

0.00

1.04

-1.04

Berkshire Hathaway Inc

1.61

0.70

0.91

Apple Inc

4.02

4.89

-0.87

Illinois Tool Works Inc

0.98

0.12

0.86

Johnson & Johnson

0.00

0.77

-0.77

Texas Instruments Inc

1.08

0.28

0.80

Bank of America Corp

0.00

0.59

-0.59

* 1st NAV date: 24/07/2013
Source(s): AXA Investment Managers - GICS - MSCI as at 31/01/2022
For more information about AXA IM, visit axa-im.com
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Sector Breakdown (%)

Active Exposure by Sector (%)
Portfolio

Benchmark

Financials

20.49

14.00

Information Technology

19.36

22.89

Industrials

15.92

10.05

Consumer Staples

12.10

7.11

Health Care

11.03

12.34

Communication Services

6.66

8.24

Consumer Discretionary

6.36

11.84

Real Estate

3.82

2.74

Materials

2.77

4.21

Utilities

0.94

2.78

Energy

0.00

3.81

Cash

0.57

0.00

Equity exposure by geographical area (%)

-5

-4

-3

-2

0

-1

1

2

4

3

5

6

7

Active Exposure by Geography (%)

Portfolio

Benchmark

68.82

68.27

Canada

6.66

3.39

Japan

6.26

6.26

Switzerland

2.93

2.91

Germany

2.42

2.47

France

2.20

3.23

Netherlands

1.50

1.81

United Kingdom

1.33

3.85

Sweden

1.22

0.98

Ireland

0.88

0.54

Singapore

0.87

0.35

Italy

0.78

0.61

Other

3.56

5.35

Cash

0.57

0.00

United States

-6

-3

-2

-1

0

1

2

3

Source(s): AXA Investment Managers - GICS - MSCI as at 31/01/2022
For more information about AXA IM, visit axa-im.com
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4

MarketCap Breakdown (USD - %)
44
40
36
32
28
24
20
16
12
8
4
0

Port.
Bench.

0 To 250mn

3bn To 5bn

5bn To 10bn

10bn To 25bn

25bn To 100bn

100bn To 250bn

More Than 250bn

Cash

0.10

-

1.63

12.05

40.80

23.18

21.66

0.57

-

0.24

3.08

12.40

33.40

21.70

29.18

-

Source(s): AXA Investment Managers - GICS - MSCI as at 31/01/2022
For more information about AXA IM, visit axa-im.com
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Risk Characteristics

Additional Information
Administration: I USD

1
Legal form

Yes

AIF Compliant

No

Legal country

Luxembourg

1st NAV date

24/07/2013

Fund currency

USD

Shareclass currency

USD

Valuation

Daily

Share type

Accumulation

ISIN code

LU0943665264

Ongoing charges

0.30%

Financial management fee

0.19%

Maximum management fees

0.19%

Performance fee : none
Minimum initial subscription

5 000 000 USD

Minimum subsequent
subcription

1 000 000 USD

(Sub) Financial delegation

3

4

5

6

7

SICAV

UCITS Compliant

Management company

2

AXA Funds Management S.A.
AXA Investment Managers UK
Limited

Delegation of account
administration

State Street Bank International
GmbH (Luxembourg Branch)

Custodian

State Street Bank International
GmbH (Luxembourg Branch)

As disclosed in the most recent Annual Report, the ongoing charges calculation
excludes performance fees, but includes management and applied services fees.
The effective Applied Service Fee is accrued at each calculation of the Net Asset
Value and included in the ongoing charges of each Share Class.

Fund Objectives
To seek to achieve long-term growth above that of the MSCI World
Total Return Net Index (the “Benchmark”), with lower volatility and a
sustainable investment objective that seeks significantly improved
ESG metrics and lower carbon intensity than the Benchmark, by using
a socially responsible investment approach.

Investment Horizon
This Sub-Fund may not be suitable for investors who plan to withdraw
their contribution within 5 years.

Source(s): AXA Investment Managers - GICS - MSCI as at 31/01/2022
For more information about AXA IM, visit axa-im.com

Lower risk
Potentially lower reward

Higher risk
Potentially higher reward

The risk category is calculated using historical performance data and
may not be a reliable indicator of the Sub-Fund's future risk profile.
The risk category shown is not guaranteed and may shift over time.
The lowest category does not mean risk free.
Why is this Sub-Fund in this category?
The capital of the Sub-Fund is not guaranteed. The Sub-Fund is
invested in financial markets and uses techniques and instruments
which may be subject to sudden and significant variation, which may
result in substantial gains or losses.

Additional Risk
Counterparty Risk: Risk of bankruptcy, insolvency, or payment or
delivery failure of any of the Sub-Fund's counterparties, leading to a
payment or delivery default.
Risk linked to Method and Model: attention is drawn to the fact that
the Sub-Fund's strategy is based on the utilisation of a proprietary
share selection model. The effectiveness of the model is not
guaranteed and the utilisation of the model may not result in the
investment objective being met.
Operational Risk: Risk that operational processes, including those
related to the safekeeping of assets may fail, resulting in losses.

Subscription Redemption
The subscription, conversion or redemption orders must be received
by the Registrar and Transfer Agent on any Valuation Day no later than
3 p.m. Luxembourg time. Orders will be processed at the Net Asset
Value applicable to such Valuation Day. The investor's attention is
drawn to the existence of potential additional processing time due to
the possible involvement of intermediaries such as Financial Advisers
or distributors.The Net Asset Value of this Sub-Fund is calculated on a
daily basis.
Minimum initial investment: USD 5,000,000 or the equivalent in the
relevant currency of the relevant Share class.
Minimum subsequent investment: USD 1,000,000 or the equivalent in
the relevant currency of the relevant Share class.
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How to Invest
Retail Investors
Retail investors should contact their Financial intermediary.

ESG Metrics Definition
The ESG absolute rating is based on a proprietary scoring
methodology. If the fund has one tree (5 trees), it means that it is in the
lowest (highest) ESG absolute rating category.
For more information on the methodology, please visit
https://www.axa-im.com/responsible-investing.
ESG relative rating is calculated as the difference between the ESG
absolute rating of the portfolio and the ESG absolute rating of its
benchmark. If ESG Relative rating is positive (negative), this means that
the portfolio has a higher (lower) ESG absolute rating than the
benchmark.
CO2 relative intensity is calculated as the difference between the CO2
intensity of the fund (expressed in tCO2/M€ Revenues) and the one of
the benchmark.
If CO2 Relative intensity is green, it means that the intensity of the
portfolio is lower than that of the benchmark. If CO2 Relative intensity
is orange, it means that the intensity of the portfolio is higher than that
of the benchmark. If CO2 Relative intensity is yellow, it means that the
intensity of the portfolio is similar•than that of the benchmark.
ESG indicators are for informational purposes only.
The portfolio has neither statutory nor contractual ESG objectives.

Disclaimers
Not for distribution or dissemination to US investors
This document is for informational purposes only and does not
constitute investment research or financial analysis relating to
transactions in financial instruments as per MIF Directive (2014/65/EU),
nor does it constitute on the part of AXA Investment Managers or its
affiliated companies an offer to buy or sell any investments, products
or services, and should not be considered as solicitation or
investment, legal or tax advice, a recommendation for an investment
strategy or a personalized recommendation to buy or sell securities.
The information contained herein is intended solely for the entity
and/or person(s) to which it has been delivered, unless otherwise
allowed under applicable agreements. AXA Investment Managers
hereby disclaims any responsibility for any subsequent reproduction,
redistribution or transmittal, along with any liability stemming from
such activities.
Due to its simplification, this document is partial and opinions,
estimates and forecasts herein are subjective and subject to change
without notice. There is no guarantee forecasts made will come to
pass. Data, figures, declarations, analysis, predictions and other
information in this document is provided based on our state of
knowledge at the time of creation of this document. Whilst every care
is taken, no representation or warranty (including liability towards
third parties), express or implied, is made as to the accuracy, reliability
or completeness of the information contained herein. Reliance upon

Source(s): AXA Investment Managers - GICS - MSCI as at 31/01/2022
For more information about AXA IM, visit axa-im.com

information in this material is at the sole discretion of the recipient.
This material does not contain sufficient information to support an
investment decision.
Before making an investment, investors should read the relevant
Prospectus and the Key Investor Information Document / scheme
documents , which provide full product details including risks,
investment charges and fees associated with the purchase of one of
the mentioned products and risks. The information contained herein
is not a substitute for those documents or for professional external
advice.
The products or strategies discussed in this document may not be
registered nor available in your jurisdiction. Please check the countries
of registration with the asset manager, or on the web site
https://www.axa-im.com/en/registration-map, where a fund
registration map is available.
Past performance is not a guide to current or future performance, and
any performance or return data displayed does not take into account
commissions and costs incurred when issuing or redeeming units. The
value of investments, and the income from them, can fall as well as
rise and investors may not get back the amount originally invested.
Exchange-rate fluctuations may also affect the value of their
investment. Due to this and the initial charge that is usually made, an
investment is not usually suitable as a short term holding.
Commissions and costs have an adverse effect on the performance of
the fund.
The Fund referenced herein has not been registered under the United
States Investment Company Act of 1940, as amended, nor the United
States Securities Act of 1933, as amended. None of the shares may be
offered or sold, directly or indirectly in the United States or to any US
Person unless the securities are registered under the Act, or an
exemption from the registration requirements of the Act is available. A
US Person is defined as (a) any individual who is a citizen or resident of
the United States for federal income tax purposes; (b) a corporation,
partnership or other entity created or organized under the laws of or
existing in the United States; (c) an estate or trust the income of which
is subject to United States federal income tax regardless of whether
such income is effectively connected with a United States trade or
business. In the United States, this material may be distributed only to
a person who is a “distributor,” or who is not a “U.S. person,” as
defined by Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933 (as
amended).
If the fund or sub fund is a part of AXA World Funds. AXA WORLD
FUNDS ‘s registered office is 49, avenue J.F Kennedy L-1885
Luxembourg. The Company is registered under the number B. 63.116
at the “Registre de Commerce et des Sociétés” The Company is a
Luxembourg SICAV UCITS IV approved by the CSSF and managed by
AXA Funds Management, a société anonyme organized under the laws
of Luxembourg with the Luxembourg Register Number B 32 223RC,
and whose registered office is located at 49, Avenue J.F. Kennedy
L-1885 Luxembourg.
For the purposes of presenting the breakdown by country, sector,
principal exposures and active strategies, equities and similar
instruments relating to a single company (ADRs, GDRs, RSPs, rights,
etc.) are grouped in order to form a single exposure for the said

6/7

company.
The geographical breakdown is based on the country classification as
published by the index provider (or the main index provider in case of
a composite benchmark). The second available source is the Country
ISO from Bloomberg (or Ultimate Country of risk for Emerging fund).
Annual turnover rate : Sum the last 12 monthly results to obtain the
turnover rate over 1 rolling year, calculated according to the following
formula: (abs(purchase) + abs(sale) - abs(subscription - redemption) ) /
(2* average AUM).
Purchase and sale exclude derivatives, short term instruments and
some corporate actions.
Subscription and redemption are netted on a monthly basis, impact of
inflows and outflows can result in negative turnover which does not
reflect portfolio turnover, therefore annual turnover has a floor of 0.
Depending on the recipient’s respective jurisdiction or region, the
following additional disclosures may apply:
For Chilean Investors: This private offer avails itself of the General
Regulation No. 336 of the Superintendence of Securities and
Insurances (currently the Financial Markets Commission).
This offer relates to securities not registered with the Securities
Registry or the Registry of Foreign Securities of the Financial Markets
Commission, and therefore such securities are not subject to oversight
by the latter; Being unregistered securities, there is no obligation on
the issuer to provide public information in Chile regarding such
securities; and these securities may not be subject to a public offer
until they are registered in the corresponding Securities Registry.
Para inversionistas chilenos: ESTA OFERTA PRIVADA SE ACOGE AL
REGLAMENTO GENERAL Nº 336 DE LA SUPERINTENDENCIA DE
VALORES Y SEGUROS (ACTUALMENTE COMISIÓN DE MERCADOS
FINANCIEROS). ESTA OFERTA SE REFIERE A VALORES NO INSCRITOS
EN EL REGISTRO DE VALORES O EN EL REGISTRO DE VALORES
EXTRANJEROS QUE LLEVA LA COMISIÓN DE MERCADOS FINANCIEROS,
POR LO QUE TALES VALORES NO ESTÁN SUJETOS A LA
FISCALIZACIÓN DE ÉSTA; POR TRATARSE DE VALORES NO INSCRITOS
NO EXISTE LA OBLIGACIÓN POR PARTE DEL EMISOR DE ENTREGAR EN
CHILE INFORMACIÓN PÚBLICA RESPECTO A LOS VALORES SOBRE LOS
QUE SE REFIERE ESTA OFERTA; ESTOS VALORES NO PODRÁN SER
OBJETO DE OFERTA PÚBLICA MIENTRAS NO SEAN INSCRITOS EN EL
REGISTRO DE VALORES CORRESPONDIENTE.
For Peruvian Investors: AXA Investment Managers is not licensed and
it is not legally required to be licensed by the Peruvian Securities
Regulator (Superintendencia del Mercado de Valores – SMV) for these
activities. Consequently, the Peruvian Securities Regulator does not
exercise any kind of supervision regarding this fund, strategy and/or
service; and, the information furnished to the investors and the rest of
the services rendered by AXA Investment Managers are subject to its
exclusive responsibility. In Peru, this document is only for the exclusive
use of persons or entities qualifying as “Invesionistas Institucionales”
under Peruvian Law. This document is not for public distribution. AXA
Investment Managers no tiene y no está legalmente obligada a tener
una autorización por parte de la Superintendencia del Mercado de
Valores para estas actividades. En consecuencia, la Superintendencia
del Mercado de Valores no ejerce ningún tipo de supervisión sobre el
fondo, la estrategia, y/o los servicios; y la información proporcionada a
los inversionistas y los demás servicios que les presta son de exclusiva
responsabilidad de AXA Investment Managers. En el Perú, este

Source(s): AXA Investment Managers - GICS - MSCI as at 31/01/2022
For more information about AXA IM, visit axa-im.com

documento es para el uso exclusivo de personas o entidades que
califiquen como “Inversionistas Institucionales” bajo las leyes
peruanas. Este documento no es para distribución al público.
For Uruguayan Investors: The sale of the shares/units qualifies as a
private placement pursuant to section 2 of Uruguayan law 18,627. The
shares/units must not be offered or sold to the public in Uruguay,
except in circumstances which do not constitute a public offering or
distribution under Uruguayan laws and regulations. The shares/units
are not and will not be registered with the Financial Services
Superintendency of the Central Bank of Uruguay. The shares/units
correspond to investment funds that are not investment funds
regulated by Uruguayan law 16,774 dated September 27, 1996, as
amended.

Disclaimers from external financial data service
providers
MSCI
Neither MSCI nor any other party involved in or related to compiling,
computing or creating the MSCI data makes any express or implied
warranties or representations with respect to such data (or the results
to be obtained by the use thereof), and all such parties hereby
expressly disclaim all warranties of originality, accuracy,
completeness, merchantability or fitness for a particular purpose with
respect to any of such data. Without limiting any of the foregoing, in no
event shall MSCI, any of its affiliates or any third party involved in or
related to compiling, computing or creating the data have any liability
for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other
damages (including lost profits) even if notified of the possibility of
such damages.• No further distribution or dissemination of the MSCI
data is permitted without MSCI’s express written consent.
GICS
The Global Industry Classification Standard (“GICS”) is the exclusive
property and a service mark of MSCI Inc. (“MSCI”) and Standard &
Poor’s, a division of The McGraw-Hill Companies, Inc. (“S&P”) and is
licensed for use by AXA Investment Managers Paris. Neither MSCI, S&P
nor any third party involved in making or compiling the GICS makes
any express or implied warranties or representations and shall have no
liability whatsoever with respect to GICS or the results to be obtained
by the use thereof.

Glossary
Any terms that you're uncertain of?
Visit the glossary page on our website.
axa-im.com/glossary
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