รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิ ดธนชาตโกลบอล บอนด์ ฟันด์
(T-GlobalBond)
รหัสกองทุน 2401

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด

สาส์ นจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากัด
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุน
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด (บลจ.ธนชาต) ใคร่ ขอรายงานการดําเนิ นงานของกองทุนเปิ ดธนชาต
โกลบอล บอนด์ ฟั นด์ สําหรับรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ให้ท่านผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนได้ทราบดังนี้
นับจากวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จนถึ งวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ดัชนี Bloomberg Barclay Global Aggregate
Total Return Hedge USD ได้ปรับตัวลงจาก 594.8820 เป็ น 586.2920 ความกังวลในเรื่ องของเงินเฟ้อและเงินทุนที่ไหลออกไป
ซื้อกลุ่มหุน้ วัฏจักรมากขึ้นและมีเหตุการณ์สาํ คัญ ดังนี้
1) Jerome Powell Fed ของ US นั้นออกมากล่าวให้ความเห็นและปรับเป้าหมายอัตราเงินเฟ้ออยูท่ ี่ 2% เมื่อต้นปี 2564
2) จาก Global Reopening ทําให้เศรษฐกิจทัว่ โลกฟื้ นฟูเป็ นอย่างมากทําให้เกิดความกังวลเรื่ องของเงินเฟ้อแม้วา่ ธนาคาร
กลางของหลายๆประเทศนั้นจะออกมากล่าวว่าจะไม่มีการ Tapering ในเร็ วๆนี้ หรื อเงินเฟ้อในช่วงเวลาดังกล่าวเป็ นเงินเฟ้อช่วง
เปลี่ยนผ่านของเศรษฐกิจเท่านั้น
3) จากการกลับมาของเงินเฟ้ อนั้น Jerome Powell ออกมาพูดว่ายังเป็ นอัตราเงินเฟอที่ยงั ไม่น่าเป็ นห่ วงในขณะที่ 10Y
US Treasury Yield นั้นอยู่ที่ระดับ 1.7% ในช่วงปลายเดือนมีนาคมแสดงให้เห็ นถึงอัตราเงินเฟ้ อที่อาจจะพุ่งขึ้นไปยัง 2% หรื อ
มากกว่านั้นก่อนที่ทาง Fed จะออกมาควบคุมเงินเฟ้อ
4) ในปี 2020 มี Trend ใหม่อย่าง ESG Bond มีการออก Social Bond ทัว่ โลกถึง 672 พันล้าน EUR ในปี 2020 และจะมี
การออกรวมทั้งหมดถึง 2 ล้านล้าน EUR ภายในปี 2023โดย issuer ส่วนมากจะเป็ นบริ ษทั ในทวีป Europe เป็ นหลัก
5) เมื่ อ มี การทํา Asset Allocation ระหว่าง Asset Class ต่ างๆทั่วโลกพบว่า China Bond นั้น มี Correlation กับ Fixed
Income และ ตลาดหุ้นของประเทศอื่นๆตํ่ากว่า Bond ของประเทศอื่นๆ จึงถือเป็ นการลงทุนที่น่าสนใจถ้าหากต้องการ Diversify
Risk ของ portfolio ตัวเอง
6) จากการที่ มี ข่าวลื อ เกี่ ยวกับการผิดนัดชําระหนี้ ของ Huarong ซึ่ งเป็ นบริ ษ ทั ของทางรัฐบาลจี นจะผิดนัดชําระหนี้
ดอกเบี้ย Bond นั้นทําให้ความเชื่อมัน่ ในประเทศจีนลดลงแต่หลังจากประเด็นนี้คลีคลายแล้วทําให้ตราสารหนี้จีนราคากลับมาฟื้ น
ตัวแล้ว
กองทุ น T-GlobalBond กองทุ น มี น โยบายการลงทุ น ในหรื อมี ไ ว้ซ่ ึ งหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมต่ า งประเทศ
(Fund of Fund) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุน โดยกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนจะพิจารณา
ลงทุน จะมีวตั ถุประสงค์ในการลงทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ เช่น ตราสารหนี้ ภาครัฐและหรื อเอกชนในภูมิภาคต่างประเทศ
ท้ายที่สุดนี้ บลจ.ธนชาต ขอให้คาํ มัน่ ว่าบริ ษทั จะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ทุกท่าน
ท้ายที่ สุดนี้ บลจ.ธนชาต ขอให้คาํ มัน่ ว่าบริ ษทั จะพิจารณาการลงทุ นอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนทุกท่าน
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด
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ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
3 เดือน 6 เดือน
25 ก.พ. 64

30 พ.ย. 63

1 ปี

1

31 พ.ค. 63

3 ปี

1

31 พ.ค. 61

5 ปี

1

31 พ.ค. 59

ตังแต่

1

จัดตัง
1
กองทุน

31 พ.ค. 54

18 ต.ค. 50

10 ปี

ถึง 31 พ.ค. 64 ถึง 31 พ.ค. 64 ถึง 31 พ.ค. 64 ถึง 31 พ.ค. 64 ถึง 31 พ.ค. 64 ถึง 31 พ.ค. 64 ถึง 31 พ.ค. 64

T-GlobalBond
Benchmark
2

Information Ratio
ความผันผวนของ

0.53

-2.73

0.72

0.68

1.20

1.55

3.89

4.54

2.08

-1.15

3.13

-0.14

2.05

2.59

-0.71

-0.88

0.31

-0.34

0.14

-0.05

0.12

3.09

3.57

3.43

5.22

6.54

7.24

7.38

ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คาํ นวณเป็ น % ต่อปี
1 ผลการดําเนินงานย้อนหลัง 1 ปี ขึ้นไป คิดเป็ น % ต่อปี
2 Information Ratio แสดงความสามารถของผูจ้ ดั การกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ ยง
Benchmark คํานวณจาก BBgBarc Global Aggregate TR Hdg
อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการคํานวณ คือ ค่ากลางเฉลี่ยอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย
การเปิ ดเผยอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุน
ข้อมูลอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากับ 0.00 รอบของ
กองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี
การใช้ สิทธิออกเสี ยงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ
ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถค้นหารายละเอียดการเข้าร่ วมประชุมสามัญประจําปี และประชุมวิสามัญของบริ ษทั
จัด การที่ ก องทุ น ถื อ ลงทุ น ได้ผ่านทางเว็บ ไซต์ข อง บลจ.ธนชาต https://www.thanachartfundeastspring.com
ในเมนูหวั ข้อ “รู ้จกั บลจ.”

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็ นสิ่ งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ ยง ก่อนตัดสิ นใจลงทุน
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน
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ค่าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบปี บัญชีต้ งั แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
ค่าใช้จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม
(fund’s direct expenses)

จํานวนเงิน
(พันบาท)

ร้อยละของมูลค่า
ทรัพย์สินสุ ทธิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)
5,233.50
0.453%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)
769.63
0.067%
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ (trustee fee)
147.77
0.013%
ค่าที่ปรึ กษาการลงทุน (advisory fee)
ไม่มี
ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
99.36
0.008%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
6,250.26
0.541%
* รวมอยูใ่ นค่าธรรมเนียมการจัดการ
- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ ายทั้งหมดไม่ รวมค่านายหน้าซื้ อ ขายหลัก ทรั พ ย์ และค่ าธรรมเนี ยมต่ างๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น จากการซื้ อ ขาย
หลักทรัพย์
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้
รายงานข้ อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง

ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทําธุรกรรม
กองทุนภายใต้การจัดการของบริ ษทั
รายชื่ อผู้จดั การกองทุน
ลําดับ
1

ชื่อ – นามสกุล
นางสาวธีรนุช ธรรมภิมุขวัฒนา

วันที่เริ่ มบริ หารกองทุน
12 มิถุนายน 2562

ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและรายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนได้ที่ บลจ.ธนชาต
โดยตรง หรื อที่เว็บไซต์ของบลจ.ธนชาต (https://www.thanachartfundeastspring.com) และสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
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ตารางการรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้ บริการบุคคลอื่น
บริ ษทั คู่คา้ ตราสารหนี้

รายการผลประโยชน์ตอบแทน
ของกองทุน

Bank of America
The Bank of Nova Sctia
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเครดิต อะกริ กอล คอร์ปอเรท แอนด์อินเวสเมนท์แบงก์
ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส
ธนาคารซิต้ ีแบงก์
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารดอยซ์แบงก์
ธนาคารเดอะรอยัลแบงก์ออ๊ ฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี.
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
ธนาคารบีเอ็มพี พารี บาส์
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ พัฒนสิ น จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ ป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
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ข้อมูลวิจยั เพือ่ ใช้เป็ นข้อมูล
ในการตัดสิ นใจลงทุน

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
กลุ่มของตราสาร
มูลค่าตามราคา
ตลาด
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิ ชย์ หรื อบริ ษทั 72,473,502.39
เงินทุนเป็ นผูอ้ อก ผูส้ งั่ จ่าย ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ ้ าํ
ประกัน
(ค) ตราสารที่มีบริ ษทั ที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็ นผูอ้ อก
ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ ้ าํ ประกัน

%NAV
7.68%

-

(ง) ตราสารที่มีบริ ษทั ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่าํ กว่า
investment grade หรื อไม่มี rating เป็ นผูอ้ อก ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลัก
หลัง หรื อผูค้ ้ าํ ประกัน
สัดส่ วนสู งสุ ด (Upper Limit) ที่บริ ษทั จัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
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รายงานการลงทุนในหลักทรัพ ย์ และทรัพย์สินอื่น
ชื่ อหลั กทรัพย์

อัตรา
ดอกเบี้ย
(%)

อันดับความน่ าเชื่ อถื อ
TRIS

FITCH

S&P

Moody's

มูลค่ าตาม
วันครบ จํานวนหน่ วย
กําหนด (พันหน่ วย)/ ราคาตลาดไม่ รวม
มูลค่ าหน้ าตั๋ว ดอกเบี้ยค้ างรับ
(พันบาท)
(พันบาท)

ร้ อยละของ
เงินลงทุน

มูลค่ าตาม
ราคาตลาดรวม
ดอกเบี้ยค้ างรับ
(พันบาท)

ร้ อยละของ
มูลค่ า
ทรัพย์ สินสุ ทธิ

การลงทุนในหลั กทรัพย์ ต่างประเทศ

868,310.00

100.00

868,310.00

92.04

หน่ วยลงทุน

868,310.00

100.00

868,310.00

92.04

ประเภทกองทุนรวมตราสารแห่ งหนี้

12,696.28

1.46

12,696.28

1.35

SSGAIUH

State Street Global Aggregate Bond Index Fund I USD Hedged

32.09

12,696.28
855,613.72

1.46
98.54

12,696.28
855,613.72

1.35
90.69

PIMINIA

PIMCO GIS Income Fund Institutional USD Accumulation

812.36

429,123.57

49.42

429,123.57

45.48

PGIM Global Total Return Bond Fund I USD Acc

111.95

426,490.15

49.12

426,490.15
72,473.50

45.21
7.68

PGTRBUI
เงินฝากธนาคาร

72,473.50

7.68

Aa2*

70,527.40

70,323.59

7.45

Baa1*

2,144.28

2,149.91
3,573.66

0.23
0.37

3,573.66
(1,001.42)

0.37
(0.09)

ประเภทออมทรัพย์
BANK DEPOSIT-USD BANK DEPOSIT-USD
F1+(tha)*

KBANK - S/A
ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
การป้องกันความเสี่ ยงของรายการในอนาคตโดยใช้ สัญญาล่ วงหน้ า

BBB+*

สั ญญาขายเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า
สิ นทรัพย์ อื่นและหนี้สินอื่ น
สิ นทรัพย์ อื่น
หนี้สินอื่ น
รวมทั้งสิ้ น

0.00

0.00

(1,001.42)

(0.09)

943,355.74

100.00

868,310.00

100.00

วัตถุประสงค์

มู ลค่าตามราคาตลาด (บาท)

% NAV

กําไร/ขาดทุน (บาท)

ปัองกันความเสี่ยง
ปัองกันความเสี่ยง

233,663.23
3,513,124.19

0.02%
0.37%

233,663.23
3,513,124.19

ปัองกันความเสี่ยง
ปัองกันความเสี่ยง

(164,516.13)
(8,609.27)

(0.02%)
(0.00%)

(164,516.13)
(8,609.27)

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
ประเภทสัญญา

คู่สัญญา

อันดับความน่ าเชือ่ ถือ
TRIS

FITCH

S&P

Moody's

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

AAA*

AAA*

BBB+*

Baa1*

AAA*

AAA*

BBB+*

Baa1*

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

AAA*

AAA*

BBB+*

Baa1*

AAA*

AAA*

BBB+*

Baa1*

* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผูอ้ อกตราสาร
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อันดับความน่ าเชื่ อถือของตราสารหนีร้ ะยะกลางและระยะยาว
บ.ทริ ส
บ.ฟิ ทซ์ เรทติ้ง
ความหมายของเรทติ้ง
เรสติ้ง
(ประเทศไทย)
AAA
AAA (tha)
ความน่าเชื่อถือสู งที่สุด และมีความเสี่ ยงตํ่าสุ ด
กลุ่มตราสารหนี้
ระดับน่าลงทุน
AA
AA (tha)
ความน่าเชื่อถือสู งมาก และมีความเสี่ ยงตํ่ามาก
(Investment Grade
A
A (tha)
ความน่าเชื่อถือสู ง และมีความเสี่ ยงตํ่า
Bonds)
BBB
BBB (tha)
ความน่าเชื่อถืออยูใ่ นเกณฑ์พอใช้
BB
BB (tha)
ความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าระดับปานกลาง
กลุ่มตราสารหนี้
ระดับเก็งกําไร
B
B (tha)
ความน่าเชื่อถืออยูใ่ นเกณฑ์ต่าํ มาก
(Speculative Grade
C
CCC, CC, C (tha) ความน่าเชื่อถืออยูใ่ นเกณฑ์ต่าํ มากที่สุด และเริ่ มมี
Bonds)
ความเสี่ ยงต่อการผิดนัดชําระหนี้
D
DDD, DD, D (tha) อยูใ่ นภาวะที่ผดิ นัดชําระหนี้
หมายเหตุ : บ.ทริ สเรตติ้ง และ บ.ฟิ ทซ์ เรทติ้ง ได้ใช้สญ
ั ญลักษณ์ บวก (+) และ ลบ (-) ต่อท้ายอันดับเครดิต
ข้างต้น เพื่อใช้ขยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตที่นิยามเอาไว้มากกว่าเล็กน้อย (+) และ น้อยกว่าเล็กน้อย (-)
ตามลําดับ สําหรับ ฟิ ทซ์ เรทติ้ง เป็ นสถาบันจัดอันดับเครดิตนานาชาติ จึงมีคาํ ว่า (tha) ต่อท้ายเพือ่ แสดงถึงการ
ให้อนั ดับเครดิตตามมาตรวัดภายในประเทศไทย
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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

กองทุนเปิ ดธนชาตโกลบอล บอนด์ ฟั นด์
งบแสดงฐานะทางการเงิ น
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
(หน่วย : บาท)
31 พฤษภาคม 2564
(ยังไม่ได้สอบทาน)
สิ นทรัพย์
เงิ นลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม
เงิ นฝากธนาคาร
ลูกหนี้
จากดอกเบี้ย
จากการสัญญาอนุ พนั ธ์
สิ นทรัพย์อื่น
รวมสิ นทรัพย์
หนี้ สิน
เจ้าหนี้ จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
เจ้าหนี้ จากสัญญาอนุ พนั ธ์
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
ภาษีเงิ นได้คา้ งจ่าย
เจ้าหนี้ อื่น
หนี้ สินอื่น
รวมหนี้ สิน
สิ นทรัพย์สุทธิ
สิ นทรัพย์สุทธิ :
ทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กําไร(ขาดทุน)สะสม
บัญชีปรับสมดุล
กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนิ นงาน
สิ นทรัพย์สุทธิ
สิ นทรัพย์สุทธิ ตอ่ หน่วย
จํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายแล้วทัง้ หมด ณ วันสิ้ นงวด (หน่วย)
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30 พฤศจิกายน 2563
(ตรวจสอบแล้ว)

868,310,000.44
72,454,169.50

1,385,842,976.27
27,778,453.06

19,332.89
3,746,787.43
944,530,290.26

33,412.47
51,454,607.01
50.75
1,465,109,499.56

43,267.40
173,125.40
931,458.34
2,899.93
23,794.54
1,174,545.61
943,355,744.65

13,787,498.33
122,042.06
1,487,515.17
5,011.87
39,487.04
4,361.18
15,445,915.65
1,449,663,583.91

560,555,658.42

837,843,484.95

(210,270,009.11)
593,070,095.34
943,355,744.65

(15,894,209.50)
627,674,308.46
1,449,623,583.91

16.8289
56,055,565.8419

17.3018
83,784,348.4947

กองทุนเปิ ดธนชาตโกลบอล บอนด์ ฟั นด์
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และ 2563
(หน่วย : บาท)
31 พฤษภาคม 2564
(ยังไม่ได้สอบทาน)
รายได้จากการลงทุน
รายได้ดอกเบี้ย
รวมรายได้
ค่าใช้จา่ ย
ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ
ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียน
ค่าใช้จา่ ยในการเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ
ค่าธรรมเนี ยมวิชาชีพ
ค่าใช้จา่ ยในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จา่ ยอื่น
รวมค่าใช้จา่ ย
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ จากอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศ
รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ จากเงิ นลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้ น
รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้ น
รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้ นจากสัญญาอนุ พนั ธ์
รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้ นจากสัญญาอนุ พนั ธ์
รวมรายการกําไร(ขาดทุน)จากเงิ นลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้นจริ ง
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสิ นทรัพย์สุทธิ จากการดําเนิ นงานก ่อนภาษีเงิ นได้
หัก ภาษีเงิ นได้
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสิ นทรัพย์สุทธิ จากการดําเนิ นงานหลังหักภาษีเงิ นได้
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31 พฤษภาคม 2563
(ยังไม่ได้สอบทาน)

20,074.28
20,074.28

30,665.16
30,665.16

5,233,501.84
147,769.45
769,632.51
35,546.13
38,397.16
2,225.00
23,189.39
6,250,261.48
(6,230,187.20)
6,238,167.14

2,800,251.90
79,065.87
411,801.80
38,399.64
1,268.00
389,182.52
3,719,969.73
(3,689,304.57)
1,525,849.02

(17,498,795.16)
11,905,819.33
18,702,635.22
(47,718,902.92)
(34,609,243.53)
(34,601,263.59)
(2,949.53)
(34,604,213.12)

(6,477,261.73)
21,745,690.39
(36,343,656.80)
2,507,039.22
(18,568,188.92)
(20,731,644.47)
(4,582.88)
(20,736,227.35)

ข้ อมูลทีล่ งทุนในหน่ วยลงทุนกองทุนรวมต่ างประเทศ เกินกว่ าร้ อยละยีส่ ิ บของมูลค่าทรัพย์ สินสุ ทธิ
ของ
กองทุนเปิ ดธนชาตโกลบอล บอนด์ ฟันด์
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State Street Global Advisors Luxembourg SICAV

State Street Global Aggregate Bond Index Fund
As of 30 June 2021

30 June 2021

Fixed Income

Share Class

Performance

[I USD Hedged] Institutional Investors

Annualised

Fund Objective
The objective of the Fund is to track the performance of
the global bond market.

1 Year (%)
3 Year (%)
5 Year (%)
Since Inception (%)

Benchmark

Fund Gross

Difference

Fund Net

Difference

0.08
4.59
2.98
3.69

0.08
4.58
2.95
3.64

0.01
-0.01
-0.04
-0.05

-0.24
4.31
2.71
3.39

-0.32
-0.28
-0.28
-0.30
-0.04

Investment Strategy

Cumulative

The investment policy of the Fund is to track the
performance of the Bloomberg Barclays Global Aggregate
Bond Index (or any other index determined by the
Directors from time to time to track substantially the same
market as the Index) as closely as possible while seeking
to minimize as far as possible the tracking difference
between the Fund's performance and that of the Index.

1 Month (%)

0.49

0.47

-0.02

0.45

3 Month (%)

0.98

0.95

-0.02

0.83

-0.14

1 Year (%)

0.08

0.08

0.01

-0.24

-0.32

3 Year (%)

14.42

14.39

-0.04

13.50

-0.92

5 Year (%)

15.84

15.64

-0.20

14.30

-1.54

Since Inception (%)

29.95

29.48

-0.47

27.23

-2.72

The Index measures the performance of the global bond
market. The Index includes government, governmentrelated and corporate bonds, as well as asset-backed,
mortgage-backed and commercial mortgage-backed
securities from both developed and emerging markets
issuers. Securities must be fixed rate and rated investment
grade as defined by the Index methodology.
In relation to corporate bonds, the Investment Manager
employs a negative and norms-based ESG screen prior
to the construction of the portfolio of the Fund and on an
ongoing basis.

Benchmark
Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD
Hedged)

Structure
Investment Company

UCITS Compliant

Calendar

-1.52

-1.50

0.02

-1.60

-0.08

2020

2021 (year to date)

5.58

5.56

-0.02

5.32

-0.26

2019

8.22

8.17

-0.05

7.91

-0.30

2018

1.76

1.74

-0.03

1.49

-0.27

2017

3.04

2.93

-0.11

2.51

-0.53

Past performance is not a guarantee of future results.
Investing involves risk including the risk of loss of capital.
The performance figures contained herein are provided on a gross and net of fees basis. Gross of fees do
not reflect the deduction of advisory or other fees which could reduce the return. Index returns reflect capital
gains and losses, income, and the reinvestment of dividends. The performance includes the reinvestment of
dividends and other corporate earnings and is calculated in the currency stated in the Fund Facts.
Calendar year inception performance returns will be partial for the year where the inception date for either the
Fund in question or the historic performance-linked Fund (whichever is the earliest) falls within that period.
The calculation method for value added returns may show rounding differences.
When the Fund is closed according to its official Net Asset Value (NAV) calendar but, nonetheless, a significant
portion of the underlying security prices can be determined, a Technical NAV is calculated. Past Performance
indicated herein has therefore been calculated using a Technical NAV when required, as well as the official NAV
of the Fund as at each other business day for the relevant period.
Source: SSGA.
All data is as at 30/06/2021

Domicile
Luxembourg

Annualised Performance
Fund Facts
ISIN
NAV

%

LU0956450620
12.72 USD as of 30 June
2021

6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
-1.00
-2.00
-3.00

-0.01 -0.28

Currency

USD

Net Assets(millions)

4,608.55 USD as of 30
June 2021

Inception Date

10 April 2014

Investment Style

Index

Zone

Global

Settlement

Redemption Settlement
Cycle, DD+2; Subscription
Settlement Cycle, DD+2

Notification Deadline

DD-1 2:00PM CET time

Number of Issues*

Valuation

Daily market close

Swing Factor1

Fund Gross
Fund Net
Benchmark

-0.05 -0.30
-0.04 -0.28

Difference
from
Benchmark

0.01 -0.32

1 Year (%)

3 Year (%)

5 Year (%)

Since Inception (%)

Fund Characteristics

Fund

Benchmark

8,099

27,265

Average Yield To Worst (%)

1.09

1.12

Yield to Maturity (%)

1.10

1.13
2.10

Subscription

0.07%

Current Yield (%)

1.96

Redemption

0.01%

Average Coupon (%)

2.20

2.37

Minimum Initial
Investment

USD 3,000,000.00

Option Adjusted Spread (bps)

30.61

32.52

Effective Duration (Years)

7.48

7.49

Minimum Subsequent
Investment

USD 1,000.00

Average Maturity (Years)

8.96

9.13

Effective Convexity

0.91

0.91

Management Fees
Actual TER

0.18%
0.22%

A1

A1

Charge
Paid to the fund

Average Credit Rating Quality

Subscription

Redemption

N/A

Up to 2%

1 Indicative as at the date of this factsheet and is subject to change

Ratios

3 Years

Standard Deviation (%)

3.06

Tracking Error (%)

0.11

Beta

1.01

* Number of Issues quoted for the Fund may include Cash related items.

State Street Global Aggregate Bond Index Fund

30 June 2021

Fund
(%)

Benchmark
(%)

Treasury

53.48

52.85

Mortgage Backed Securities

11.80

11.91

7.63

Corporate - Industrial

10.15

10.22

5.55

5.58

Corporate - Finance

6.82

6.96

5.31

5.34

Agency

6.08

6.39

Germany

5.10

5.03

Non Corporates

5.85

6.06

Canada

3.68

3.50

Other

2.85

3.08

Italy

3.50

3.54

Corporate - Utility

1.54

1.57

Spain

2.42

2.44

Cash

0.79

-

Supranational

2.16

2.24

CMBS

0.59

0.80

14.15

14.34

100.00

100.00

Asset Backed Securities
Total

Fund
(%)

Benchmark
(%)

Aaa

37.72

37.09

%
50

Aa

15.29

15.22

40

A

31.46

31.45

30

Baa

15.52

16.24

0.01

-

100.00

100.00

Credit Rating Exposure
Allocation

Below BAA
Total

0.05

0.17

100.00

100.00

Fund
(%)

Benchmark
(%)

0 - 1 Year

0.83

-

%
30

1 - 3 Years

21.24

21.30

25

3 - 5 Years

23.90

21.88

20

5 - 7 Years

14.95

15.56

15

7 - 10 Years

14.40

16.22

10

10 - 20 Years

12.16

12.06

> 20 Years

12.53

12.99

SSGA Germany
+49 (0) 89 55878 999
SSGA Ireland
+353 (1) 776 3188 / +353 (1)
776 3029
SSGA Italy
+39 02 3206 6121

SSGA Switzerland
+41 (0) 44 245 7099

10

Maturity Allocation

SSGA France
+33 (0) 1 44 45 40 48

SSGA Netherlands
+31 (0) 20 718 1701

20

0

SSGA Belgium
+32 (0) 2 663 2016

SSGA Middle East & Africa
+971 2 245 9000

Below BAA

Total

For More Information
Visit our website www.
ssga.com or contact your
representative SSGA office.

SSGA United Kingdom
+44 (0) 20 3395 2333

5
0

> 20 Years

Other

Baa

United Kingdom

10 - 20 Years

France

7 - 10 Years

7.36

A

China

5 - 7 Years

13.45

Aa

36.92

13.51

3 - 5 Years

37.26

Japan

1 - 3 Years

United States

Sector Allocation

Aaa

Benchmark
(%)

0 - 1 Year

Fund
(%)

Country Allocation

State Street Global Advisors

Source: SSGA.
Characteristics, Credit Rating Exposure Allocation, country allocations and sectors shown are as of the date indicated at the top of this factsheet and are subject to change.
Within Country Allocation, 'Other' denotes the consolidation of any countries which are not already included in the Fund’s top 10.
Credit quality rating is based on an average of Moody's, S&P, and Fitch.
PLEASE NOTE THAT FULL DETAILS OF UNDERLYING FUND HOLDINGS CAN BE FOUND ON WWW.SSGA.COM
Marketing Communication – General Access. Professional Clients Only.
This material is for your private information. The information provided does not constitute investment advice as such term is defined under the Markets in Financial
Instruments Directive (2014/65/EU) or applicable Swiss regulation and it should not be relied on as such. There is no representation or warranty as to the accuracy of the
information and State Street shall have no liability for decisions based on such information.
The funds are not available to U.S. investors. This document should be read in conjunction with its prospectus and Key Investor Information Document (KIID). All transactions
should be based on the latest available prospectus and KIID which contains more information regarding the charges, expenses and risks involved in your investment.
This communication is directed at professional clients (this includes Eligible Counterparties) who are deemed both Knowledgeable and Experienced in matters relating to
investments.
The information contained in this communication is not a research recommendation or ‘investment research’ and is classified as a ‘Marketing Communication’ in accordance
with the Markets in Financial Instruments Directive (2014/65/EU) or applicable Swiss regulation. This means that this marketing communication (a) has not been prepared in
accordance with legal requirements designed to promote the independence of investment research (b) is not subject to any prohibition on dealing ahead of the dissemination
of investment research.
This collective investment scheme and its distributor are authorized by the Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA) in accordance with the Swiss Collective
Investment Schemes Act (CISA) and the Swiss Ordinance on Collective Investment Schemes (CISO). The collective investment scheme is organized as an Undertaking for
Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) under the laws of Luxembourg and authorized as a UCITS by the Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF). Prospective investors may obtain the current prospectus, the articles of incorporation, the KIID as well as the latest annual and semi-annual report free of charge
from the Swiss Representative and Paying Agent, State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch, Beethovenstrasse 19, 8027 Zurich.
© 2021 Morningstar, Inc. All rights reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or
distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete, or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from
any use of this information.
BLOOMBERG ®, a trademark and service mark of Bloomberg Finance L.P. and its affiliates, and BARCLAYS ®, a trademark and service mark of Barclays Bank Plc, have each
been licensed for use in connection with the listing of the Bloomberg/Barclays Indices.
The whole or any part of this work may not be reproduced, copied or transmitted or any of its contents disclosed to third parties without SSGA's express written consent.
© 2021 STATE STREET CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.
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