รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิ ดธนชาต Multi Asset Portfolio
(T-MAP)
รหัสกองทุน 3402

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ต้ั งแต่วนั ที� 12 พฤศจิกายน 2564 ถึง วันที� 11 พฤษภาคม 2565

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด

สาส์ นจาก บริษัทหลักทรัพ ย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากัด
เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุน
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด (บลจ.ธนชาต) ใคร่ ขอรายงานการดําเนิ นงานของกองทุนเปิ ดธนชาต Multi Asset Portfolio
สําหรับรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ถึง วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ให้ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ทราบดังนี้
นับจากวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จนถึงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โดยปี นี้ ตลาดบอนด์และตลาดหุน้ ต้องเผชิญหน้ากับการที่เฟดมี
ท่าทีที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ยหลายครั้งในปี 2565 ตังแต่ในเดือน ธ.ค.2564 COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ Omicron ได้เกิดขึ้นมากดดันตลาดหุน้ ทัว่ โลก เพราะ
ไวรัส COVID-19 สายพันธุ์น้ ี มีความสามารถในการหลบเลี่ยงภูมิคุม้ กันจากวัคซี นที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ดังนั้น จึงคาดว่าแต่ละประเทศจะต้องใช้นโยบาย
เชิงป้องกันอย่างเข้มงวดและที่สาํ คัญก็คือ ในกรณี ที่ไวรัสสายพันธุ์น้ ี สร้างผลกระทบรุ นแรง (Worst Case Scenario) อาจส่ งผลให้เกิดประเด็นที่ส่งผล
ต่อการลงทุน เช่น ตลาดหุ ้นดิ่งแรง โดยคาดว่าตลาดหุ ้นทัว่ โลกมีโอกาสปรับลงจากปั จจุบนั ถึง 15 – 20% หรื อการนําไปสู่ ภาวะเงินเฟ้อ หากไวรัสครั้ง
นี้นาํ ไปสู่การปิ ดประเทศ (Lockdown) รัฐบาลและธนาคารกลางของแต่ละประเทศจะเริ่ มมีขอ้ จํากัดในการกระตุน้ เศรษฐกิจ
ในช่วงตั้งแต่เดื อนกุมภาพันธ์ 2565 สถานการณ์ สงครามระหว่างรัสเซี ยและยูเครน ภาวะสงครามที่ ยืดเยื้อส่ งผลกระทบต่อเศรษฐกิ จโลก
ชัดเจนมากขึ้น เริ่ มมาจากราคานํ้ามันที่เพิ่มสู งขึ้นทําสถิติใหม่สูงสุ ดในรอบมากกว่า 10 ปี ซึ่ งเป็ นปั จจัยสําคัญที่ทาํ ให้สถานการณ์เงินเฟ้อทัว่ โลกเพิ่ม
สูงขึ้น และกําลังเป็ นปั ญหาที่ส่งผลกระทบต่อกําลังซื้อของผูบ้ ริ โภคสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซี ย-ยูเครน อีกทั้งชาติตะวันตกออกมาตรการควํ่า
บาตรรั ส เซี ย เริ่ ม ด้วยการตัดธนาคารรั ส เซี ยออกจากเครื อ ข่ ายสมาคมโทรคมนาคมทางการเงิน โลก (Society for Worldwide Financial Interbank
Telecommunication หรื อ SWIFT) เพื่อเป็ นการตอบโต้การที่รัสเซียเข้ารุ กรานยูเครน และมีผลให้การทําธุกรรมทางการเงินระหว่างประเทศของรัสเซี ย
มีปัญหาสิ่ งที่น่ากังวลคือ สถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซี ยและยูเครนอาจจะยุติลงได้ แต่หลายฝ่ ายประเมินว่าสถานการณ์สงครามทางเศรษฐกิจจะ
ดําเนิ นต่อ โดยเฉพาะการดําเนิ นมาตรการควํ่าบาตรเศรษฐกิจจะเพิ่มมากขึ้นจากสหรัฐและชาติตะวันตก ซึ่ งจะทําให้ความขัดแย้งระหว่างประเทศมี
ความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น จากเดิมที่ มีสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจี นที่ ส่งผลกระทบต่อซัพพลายเชนโลก และเพิ่มขึ้นมาด้วยความขัดแย้ง
ระหว่างฝ่ ายสหรัฐและชาติตะวันตก กับฝ่ ายรัสเซียและพันธมิตร
ในขณะนี้ ตลาดโลกกําลังประสบกับสภาวะการเกิดภาวะเงินเฟ้อสู งขึ้นในหลายๆประเทศ ซึ่ งไม่ได้เกิดมาจากฝั่งรายได้ที่สะท้อนการเติบโต
ของเศรษฐกิจ แต่เป็ นฝั่งต้นทุนในการผลิต ขนส่ ง โดยมีสาเหตุ ดังนี้
1.กําลังการผลิตยังกลับมาไม่เต็มที่ ประกอบกับความต้องการสิ นค้าที่สูงขึ้นแบบทันทีทนั ใดหลังการเปิ ดเมือง ส่ งผลให้ผลผลิตสิ นค้าต่างๆ
ไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงทําให้ราคาข้าวของทยอยปรับตัวสู งขึ้น
2.ต้นทุนเพิ่มสู งขึ้น เนื่ องจากการเปิ ดเมือง ทําให้ผปู ้ ระกอบการจําเป็ นต้องเร่ งกําลังการผลิต และมีความต้องการใช้พลังงานสู งขึ้น ประกอบ
กับราคานํ้ามันที่เพิ่มขึ้น ทําให้ตน้ ทุนปรับเพิ่มสู งขึ้นตาม โดยผูป้ ระกอบการที่สามารถส่ งผ่านต้นทุนที่สูงขึ้นไปยังผูบ้ ริ โภคได้ ก็มีการปรับราคาสิ นค้า
เพิ่มขึ้น และเป็ นที่มาของอัตราเงินเฟ้อสู ง
3.สถานการณ์ รัสเซี ย-ยูเครน ประเทศรัสเซี ย เป็ นผูผ้ ลิตแก๊สธรรมชาติ โลหะมีค่า หรื อ Soft Commodity อย่างนํ้ามัน ในระดับสู งของโลก
ดังนั้น มาตรการควํ่าบาตรรัสเซี ยทําให้หลายประเทศจําเป็ นต้องมองหากําลังการผลิตที่อื่นเพื่อชดเชยแหล่งนํ้ามันของรัสเซี ยที่หายไป อย่างไรก็ตาม
การหาแหล่งนํ้ามันมาชดเชยนี้ ทําได้ยาก ทําให้ราคานํ้ามันยังคงอยูใ่ นระดับสู ง
ในขณะที่การประชุมของFed ที่ได้ส่งสัญญาณการเร่ งขึ้นอัตราดอกเบี้ย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคาร
กลางสหรัฐ (Fed) ประกาศว่า คณะกรรมการกําหนดนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Open Market Committee) ได้ลงมติเป็ นเอกฉันท์ใน
การประชุมพฤษภาคมนี้ ให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยถึงครึ่ งเปอร์ เซ็นต์ หรื อ 0.5% ซึ่ งถือเป็ นการปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งมากสุ ดของธนาคารกลางสหรัฐ
นับตั้งแต่ปี 2000 เฟดมีมติข้ ึนดอกเบี้ย 0.75% ตามคาด พร้อมทั้งส่ งสัญญาณจะขึ้นอีก 1.75% ในปี นี้ เพื่อสกัดเงินเฟ้อ และคาดหวังให้เศรษฐกิจฟื้ นตัว
เร็ วขึ้น เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปี หน้า
กองทุ นเปิ ดธนชาต Multi Asset Portfolio มี น โยบายลงทุ น ในกองทุ น ต่างประเทศหลายกองทุ น สามารถกระจายลงทุ นในหลากหลาย
ประเภททรัพย์สิน ในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา กองทุนเลือกลงทุนในกองทุนต่างประเทศ 2 กองทุนซึ่ งมีการกระจายการลงทุนทัว่ โลก ได้แก่ BlackRock
Global Allocation Fund และ JPMorgan – Global Income โดยผลตอบแทนกองทุนทั้งปี ผันผวนตามตลาดหุ ้นและตราสารหนี้ สําหรับการป้ องกัน
ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจะเป็ นไปตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน โดยมีการปรับสัดส่ วนการปกป้องค่าเงินตามสถานการณ์ตลาด
ท้ายที่สุดนี้ บลจ.ธนชาต ขอให้คาํ มัน่ ว่าบริ ษทั จะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกท่าน

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด
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ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี 1

3 ปี 1

5 ปี 1

10 ปี 1

ตัง้ แต่
จัดตัง้
กองทุน 1

11 ก.พ. 65

11 พ.ย. 64

11 พ.ค. 64

11 พ.ค. 62

11 พ.ค. 60

11 พ.ค. 55

12 พ.ย. 52

ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง

ถึง 11 พ.ค. 65 ถึง 11 พ.ค. 65 ถึง 11 พ.ค. 65 ถึง 11 พ.ค. 65 ถึง 11 พ.ค. 65 ถึง 11 พ.ค. 65 ถึง 11 พ.ค. 65

T-MAP
Benchmark

-8.80

-12.28

-9.81

3.07

1.63

2.45

2.64

-1.96

-4.41

7.66

10.65

6.43

6.46

5.71

Information Ratio2
ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน

-0.51

-0.62

-1.72

-0.66

-0.49

-0.50

-0.33

11.72

11.13

9.17

11.34

9.54

8.85

10.01

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 ตัวชี้วดั ของกองทุนรวมนี้ใช้
1. MSCI AC World TR Net USD 50%
2. Bloomberg Capital Global Aggregate Bond Index 30% (ปรับปรุ งชื่อเรี ยกดัชนีช้ ีวดั (Benchmark) จาก
Bloomberg Barclay เป็ น Bloomberg เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของผูใ้ ห้บริ การดัชนี)
3. Reuters/Jefferies CRB Index 15%
4. DJ Global Selected Real Estate Index 5%

การเปิ ดเผยอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุน
ข้อมูลอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากับ 0.21 รอบของ
กองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็ นสิ่ งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ ยง ก่อนตัดสิ นใจลงทุน
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน
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- ค่าธรรมเนี ยม ค่าใช้จ่าย รวมภาษี มูลค่าเพิ�มแล้ว
� จากการซือ� ขายหลักทรัพย์
- ค่าใช้จ่ายทัง� หมดไม่รวมค่านายหน้ าซือ� ขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนี ยมต่างๆ ที�เกิดขึน
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษี ตราสารหนี �
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รายงานข้ อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกีย่ วข้ อง
ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วนั ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2565
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทําธุรกรรม
กองทุนภายใต้การจัดการของบริ ษทั
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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หน้ า 5

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

ตารางการรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้ บริการบุคคลอื่น
บริ ษทั นายหน้า

รายการผลประโยชน์ตอบแทน
ของกองทุน

บริ ษทั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิ ชย์ จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ข้อมูลวิจยั เพือ่ ใช้เป็ นข้อมูล
ในการตัดสิ นใจลงทุน

บริ ษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก
ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2565
กลุ่มของตราสาร
มูลค่าตามราคา
ตลาด
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิ ชย์ หรื อบริ ษทั
1,496.75
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 ผู ้
รับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ ้ าํ ประกัน

%NAV
3.71%

-

1,336.90
3.31%
(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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ชื่ อหลั กทรัพย์

อัตรา
ดอกเบี้ย
(%)

อันดับความน่ าเชื่ อถื อ

TRIS
การลงทุนในหลั กทรัพย์ ต่างประเทศ
หน่ วยลงทุน
ประเภทกองทุนรวมผสม
JPGIAHA
MGAFUDD

FITCH

S&P

วันครบ
กําหนด
Moody's

จํานวนหน่ วย
(พันหน่ วย)/
มูลค่ าหน้ าตั๋ว
(พันบาท)

มูลค่ าตาม
ราคาตลาดไม่ รวม
ดอกเบี้ย ค้ างรับ
(พันบาท)

JPMorgan Investment Funds-Global Income Fund

2.80

37,190.53
37,190.53
37,190.53
19,834.54

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund
Class D2 USD

6.74

17,355.99

เงินฝากธนาคาร
ประเภทออมทรัพย์
ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
KBANK - S/A
BANK DEPOSIT FCD-USD
การป้องกันความเสี่ ย งของรายการในอนาคตโดยใช้ สัญญาล่ วงหน้ า
สั ญญาขายเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า
สิ นทรัพย์ อื่นและหนี้สินอื่ น
สิ นทรัพย์ อื่น
หนี้สินอื่ น
รวมทั้งสิ้ น

F1+(tha)* BBB+* Baa1*

ร้ อยละของ
เงินลงทุน

มูลค่ าตาม
ร้ อยละของ
ราคาตลาดรวม มูลค่ า ทรัพย์ สิน
ดอกเบี้ย ค้ างรับ
สุ ทธิ
(พันบาท)

100.00
100.00
100.00
53.33

37,190.53
37,190.53
37,190.53
19,834.54

92.18
92.18
92.18
49.16

46.67

17,355.99

43.02

100.00

2,833.65
2,833.65
1,496.75
1,336.90
(1,299.67)
(1,299.67)
1,619.72
1,733.50
(113.78)
40,344.23

7.02
7.02
3.71
3.31
(3.22)
(3.22)
4.02
4.30
(0.28)
100.00

1,495.99
1,289.84

37,190.53

รายละเอียดการลงทุนในสัญ ญาซื้ อขายล่วงหน้า
ประเภทสัญญา

คู่สัญญา

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า

ธนาคารไทยพาณิ ชย์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

อันดับความน่ าเชือ่ ถือ
TRIS
AAA*

FITCH
AA+*
AAA*

S&P
BBB+*
BBB+*

*อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผูอ้ อกตราสาร
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Moody's
Baa1*
Baa1*

วัตถุประสงค์

มู ลค่าตามราคาตลาด (บาท)

% NAV

กําไร/ขาดทุน (บาท)

ปัองกันความเสี่ยง
ปัองกันความเสี่ยง

(590,000.00)
(709,669.01)

(1.46%)
(1.76%)

(590,000.00)
(709,669.01)

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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D
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ข้ อมูลที่ลงทุนในหน่ วยลงทุนกองทุนรวมต่ างประเทศ เกินกว่าร้ อยละยีส่ ิ บของมูลค่าทรัพ ย์สินสุ ทธิ
ของ
กองทุนเปิ ดธนชาต Multi Asset Portfolio
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BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BGF Global Allocation Fund Class D2 USD
MAY 2022 FACTSHEET
Unless otherwise stated, Performance, Portfolio Breakdowns and Net Asset information as
at: 31-May-2022. All other data as at 17-Jun-2022.
For Investors in the UK. Investors should read the Key Investor Information Document and
Prospectus prior to investing.

Capital at risk. All financial investments involve
an element of risk. Therefore, the value of your
investment and the income from it will vary and
your initial investment amount cannot be
guaranteed.

FUND OVERVIEW
The Global Allocation Fund seeks to maximise total return. The Fund invests globally in equity,
debt and short term securities, of both corporate and governmental issuers, with no prescribed
limits. In normal market conditions the Fund will invest at least 70% of its total assets in the
securities of corporate and governmental issuers. The Fund generally will seek to invest in
securities that are, in the opinion of the Investment Adviser, undervalued. The Fund may also
invest in the equity securities of small and emerging growth companies. The Fund may also
invest a portion of its debt portfolio in high yield fixed income transferable securities. Currency
exposure is flexibly managed.

SYNTHETIC RISK & REWARD
INDICATOR (SRRI)
Lower Risk

Higher Risk

Potentially Lower Rewards

1

2

3

Potentially Higher Rewards

4

5

6

7

KEY FACTS
Asset Class
Multi Asset
Morningstar Category
USD Moderate Allocation
Fund Launch Date
03-Jan-1997
Share Class Launch Date
12-Nov-2007
Fund Base Currency
USD
Share Class Currency
USD
Total Fund Size (M)
16,234.27 USD
Domicile
Luxembourg
Fund Type
UCITS
ISIN
LU0329592538
Bloomberg Ticker
MGAFUDD
Distribution Type
None
Minimum Initial Investment
100,000 USD*
Number of Issuers
1,088
* or currency equivalent

GROWTH OF 10,000

Fund

Share Class and Benchmark performance displayed in USD. Source: BlackRock. Performance is shown on a
Net Asset Value (NAV) basis, with gross income reinvested. Source: BlackRock. Past performance is not a
guide to future performance and should not be the sole factor of consideration when selecting a product.

PORTFOLIO MANAGER(S)
Rick Rieder (Since 2019)
Russ Koesterich, CFA, JD (Since: 2017)
David Clayton, CFA, JD (Since: 2017)

12 MONTH PERFORMANCE PERIODS
TOP EQUITY HOLDINGS (%)
MICROSOFT CORP
APPLE INC
ALPHABET INC CLASS C
CONOCOPHILLIPS
AMAZON COM INC
UNITEDHEALTH GROUP INC
MASTERCARD INC CLASS A
ENBRIDGE INC
SIEMENS N AG
EQT CORP
Total of Portfolio
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11.09

Holdings subject to change

Share Class performance is calculated on a Net Asset Value (NAV) basis, with income reinvested, in U.S. Dollar, net of fees.
Benchmark performance displayed in USD.

Key Risks: All financial investments involve an element of risk. Therefore, the value of your
investment and the income from it will vary and your initial investment amount cannot be
guaranteed. The fund invests a large portion of assets which are denominated in other
currencies; hence changes in the relevant exchange rate will affect the value of the investment.
The fund may invest in smaller company shares which can be more unpredictable and less liquid
than those of larger company shares.

2.03
1.60
1.29
1.08
1.07
0.93
0.81
0.79
0.76
0.73

RATINGS

ASSET ALLOCATION (%)2

REGIONAL ALLOCATION (%)2
Fund
53.28
30.27
16.27
0.19

Equity
Cash Equivalents
Fixed Income
Commodities
Allocations subject to change.

Benchmark
60.00
0.00
40.00
0.00

Active
-6.72
30.27
-23.73
0.19

PORTFOLIO CHARACTERISTICS
Equity Price/Earnings (FY1)
Equity Wtd. Avg. Market Capitalization
Portfolio Effective Duration
Assumes 0 duration for equities and commodity-related securities
Fixed Income Effective Duration
Fixed Income + Cash Effective Duration

15.22x
311,907 USD
0.73
4.37 yrs
1.66 yrs

FEES AND CHARGES
Max Initial Charge
Exit Fee
Ongoing Charge
Performance Fee

5.00%
0.00%
1.02%
0.00%

DEALING INFORMATION
Settlement
Dealing Frequency

Trade Date + 3 days
Daily, forward pricing basis

North America Equity
Cash Equivalents
Europe Equity
North America Fixed Income
Emerging Market Equity
Europe Fixed Income
Emerging Market Fixed Income
Asia/Pacific (ex Japan) Fixed Income
Japan Equity
Asia/Pacific (ex. Japan) Equity
Japan Fixed Income
Implied Cash (Lookthrough)
Commodities

Fund
35.29
30.27
12.21
10.11
4.50
2.74
1.88
1.51
0.95
0.33
0.03
0.00
0.19

Benchmark
37.50
0.00
11.67
24.48
4.32
9.72
0.97
0.47
4.31
2.18
4.37
0.00
0.00

Active
-2.22
30.27
0.54
-14.37
0.18
-6.97
0.91
1.04
-3.37
-1.86
-4.34
0.00
0.19

Geographic exposure relates principally to the domicile of the issuers of the securities
held in the product, added together and then expressed as a percentage of the
product’s total holdings. However, in some instances it can reflect the country where the
issuer of the securities carries out much of their business.

CURRENCY ALLOCATION (%)2
US Dollar
Euro
Japanese Yen
British Pound Sterling
Other Asia
Rest of the World
Other Europe
Latin America

Fund
66.87
10.73
7.48
4.21
3.73
2.95
2.25
1.77

Benchmark
60.04
13.81
8.68
4.12
6.09
3.04
3.30
0.89

Active
6.82
-3.08
-1.20
0.09
-2.37
-0.09
-1.05
0.88

GLOSSARY
Ongoing Charge: is a figure representing all annual charges and other payments
taken from the fund.
Quartile Rank: categorises a fund into four equal bands based on their
performance over a specified period within the relevant Morningstar's sector. The
top or first quartile contains the top 25% of funds, through to the bottom or 4th
quartile which contains the bottom 25% of funds.
SRRI: is a value based on the volatility of the fund, which gives an indication of the
overall risk and reward profile of the Fund.
Standard Deviation: Standard deviation is applied to the annual rate of return of
an investment to measure the investment's volatility. Standard deviation is also
known as historical volatility and is used by investors as a gauge for the amount of
expected volatility.

Performance Fee: is charged on any returns that, subject to a High Water Mark,
the Fund achieves above it's performance fee benchmark. Please refer to the
Prospectus for further information.
Sharpe Ratio: A risk-adjusted measure. It is calculated by using standard deviation
and excess return to determine reward per unit of risk. The higher the Sharpe
Ratio, the better the fund´s historical risk-adjusted performance.
Effective Duration: Effective duration is a measure of a fund's interest-rate
sensitivity. Put simply, the longer a fund's duration, the more sensitive the fund is to
shifts in interest rates. So a fund with a duration of 10 years is twice as volatile as a
fund with a five-year duration.

+44 (0) 20 7743 3300 investor.services@blackrock.com

blackrock.co.uk

IMPORTANT INFORMATION:
1The

Reference Benchmark is an unmanaged weighted index comprised as follows: 36% of the S&P 500 Index; 24% FTSE World (ex US) Index; 24% ICE BofA Merrill Lynch
Current 5- year US Treasury Index; and 16% FTSE Non-US Dollar World Government Bond Index.
2% of net assets represents the Fund’s exposure based on the economic value of securities and is adjusted for futures, options, and swaps, and convertible bonds. Allocations
subject to change. Numbers may not sum to 100% due to rounding.
Risk statistics are based on monthly fund returns for the 3-year period. Benchmark risk measures are calculated in relation to the FTSE World Index. Standard Deviation measures
the volatility of the fund’s returns. Higher deviation represents higher volatility. Sharpe Ratio uses a fund’s standard deviation and its excess return (difference between the fund’s
return and the risk-free return of 90-day Treasury Bills) to determine reward per unit of risk.
This document is marketing material. BlackRock Global Funds (BGF) is an open-ended investment company established and domiciled in Luxembourg which is available for sale in
certain jurisdictions only. BGF is not available for sale in the U.S. or to U.S. persons. Product information concerning BGF should not be published in the U.S. BlackRock Investment
Management (UK) Limited is the Principal Distributor of BGF and may terminate marketing at any time. Subscriptions in BGF are valid only if made on the basis of the current
Prospectus, the most recent financial reports and the Key Investor Information Document, which are available in registered jurisdictions and available in local language where
registered can be found at www.blackrock.com on the relevant product pages. . Prospectuses, Key Investor Information Documents and application forms may not be available to
investors in certain jurisdictions where the Fund in question has not been authorised. Investors should understand all characteristics of the funds objective before investing. For
information on investor rights and how to raise complaints please go to https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right available in in local language in registered
jurisdictions. Issued by BlackRock Investment Management (UK) Limited (authorised and regulated by the Financial Conduct Authority). Registered office: 12 Throgmorton Avenue,
London, EC2N 2DL. Registered in England No. 2020394. Tel: 020 7743 3000. For your protection, telephone calls are usually recorded. BlackRock is a trading name of BlackRock
Investment Management (UK) Limited. © 2022 BlackRock, Inc. All Rights reserved. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO
I DO WITH MY MONEY and the stylized i logo are registered and unregistered trademarks of BlackRock, Inc. or its subsidiaries in the United States and elsewhere. All other
trademarks are those of their respective owners. © 2022 Morningstar. All Rights Reserved. The information, data, analyses, and opinions contained herein (1) include the
proprietary information of Morningstar, (2) may not be copied or redistributed, (3) do not constitute investment advice offered by Morningstar, (4) are provided solely for
informational purposes and therefore are not an offer to buy or sell a security, and (5) are not warranted to be correct, complete, or accurate. Morningstar shall not be responsible
for any trading decisions, damages, or other losses resulting from, or related to, this information, data, analyses, or opinions or their use."
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SUSTAINABILITY CHARACTERISTICS
Sustainability Characteristics can help investors integrate non-financial, sustainability considerations into their investment process. These metrics
enable investors to evaluate funds based on their environmental, social, and governance (ESG) risks and opportunities. This analysis can provide
insight into the effective management and long-term financial prospects of a fund.
The metrics below have been provided for transparency and informational purposes only. The existence of an ESG rating is not indicative of how or
whether ESG factors will be integrated into a fund. The metrics are based on MSCI ESG Fund Ratings and, unless otherwise stated in fund
documentation and included within a fund’s investment objective, do not change a fund’s investment objective or constrain the fund’s investable
universe, and there is no indication that an ESG or Impact focused investment strategy or exclusionary screens will be adopted by a fund. For more
information regarding a fund's investment strategy, please see the fund's prospectus.

MSCI ESG Fund Rating (AAA-CCC)
MSCI ESG Quality Score - Peer
Percentile
Fund Lipper Global Classification
Funds in Peer Group

A

MSCI ESG Quality Score (0-10)

71.79%

MSCI ESG % Coverage
MSCI Weighted Average Carbon
Intensity (Tons CO2E/$M SALES)

Mixed Asset USD Bal - Global

7.06
77.13%
156.60

195

All data is from MSCI ESG Fund Ratings as of 06-May-2022, based on holdings as of 30-Nov-2021. As such, the fund’s sustainable characteristics may
differ from MSCI ESG Fund Ratings from time to time.
To be included in MSCI ESG Fund Ratings, 65% of the fund’s gross weight must come from securities covered by MSCI ESG Research (certain cash
positions and other asset types deemed not relevant for ESG analysis by MSCI are removed prior to calculating a fund’s gross weight; the absolute
values of short positions are included but treated as uncovered), the fund’s holdings date must be less than one year old, and the fund must have at
least ten securities. For newly launched funds, sustainability characteristics are typically available 6 months after launch.
ESG GLOSSARY:
MSCI ESG Fund Rating (AAA-CCC): The MSCI ESG Rating is calculated as a direct mapping of ESG Quality Scores to letter rating categories (e.g. AAA = 8.6-10). The ESG
Ratings range from leader (AAA, AA), average (A, BBB, BB) to laggard (B, CCC).
MSCI ESG Quality Score - Peer Percentile: The fund’s ESG Percentile compared to its Lipper peer group.
Fund Lipper Global Classification: The fund peer group as defined by the Lipper Global Classification.
Funds in Peer Group: The number of funds from the relevant Lipper Global Classification peer group that are also in ESG coverage.
MSCI ESG Quality Score (0-10): The MSCI ESG Quality Score (0 - 10) for funds is calculated using the weighted average of the ESG scores of fund holdings. The Score also
considers ESG Rating trend of holdings and the fund exposure to holdings in the laggard category. MSCI rates underlying holdings according to their exposure to industry
specific ESG risks and their ability to manage those risks relative to peers.
MSCI ESG % Coverage: Percentage of a fund's holdings that have MSCI ESG ratings data.
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (Tons CO2E/$M SALES): Measures a fund's exposure to carbon intensive companies. This figure represents the estimated
greenhouse gas emissions per $1 million in sales across the fund’s holdings. This allows for comparisons between funds of different sizes.
MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Coverage: Percentage of the fund's holdings for which MSCI Carbon Intensity data is available. The MSCI Weighted Average
Carbon Intensity metric is displayed for funds with any coverage. Funds with low coverage may not fully represent the fund’s carbon characteristics given the lack of coverage.

IMPORTANT INFORMATION:
Certain information contained herein (the “Information”) has been provided by MSCI ESG Research LLC, a RIA under the Investment Advisers Act of 1940, and may include data
from its affiliates (including MSCI Inc. and its subsidiaries (“MSCI”)), or third party suppliers (each an “Information Provider”), and it may not be reproduced or redisseminated in
whole or in part without prior written permission. The Information has not been submitted to, nor received approval from, the US SEC or any other regulatory body. The Information
may not be used to create any derivative works, or in connection with, nor does it constitute, an offer to buy or sell, or a promotion or recommendation of, any security, financial
instrument or product or trading strategy, nor should it be taken as an indication or guarantee of any future performance, analysis, forecast or prediction. Some funds may be based
on or linked to MSCI indexes, and MSCI may be compensated based on the fund’s assets under management or other measures. MSCI has established an information barrier
between equity index research and certain Information. None of the Information in and of itself can be used to determine which securities to buy or sell or when to buy or sell them.
The Information is provided “as is” and the user of the Information assumes the entire risk of any use it may make or permit to be made of the Information. Neither MSCI ESG
Research nor any Information Party makes any representations or express or implied warranties (which are expressly disclaimed), nor shall they incur liability for any errors or
omissions in the Information, or for any damages related thereto. The foregoing shall not exclude or limit any liability that may not by applicable law be excluded or limited.
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