กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อเมริก ัน โกรท เอฟไอเอฟ (MS-AMERICAN)

ข ้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

ข้อมูลเกีย
่ วก ับกองทุน
นโยบายการลงทุน:
เน ้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Manulife Global Fund-American Growth Fund (Share Class I)
ิ สุทธิของกองทุน
โดยเฉลีย
่ ในรอบปี บัญชีไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สน
ประเภทกองทุน:
กองทุนรวมทีเ่ น ้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (feeder fund)
้ คืนหน่วยลงทุน
ประเภทรับซือ

ว ันทีจ
่ ดทะเบียน:
16 ตุลาคม 2555

มูลค่าโครงการ:
1,600 ล ้านบาท

่ งกองทุน:
ระด ับความเสีย
่ งสูง
ระดับ 6 : เสีย

่ ง: Market, Credit, Exchange Rate, Country&Politcal,
ความเสีย
Liquidity, Settlement and Derivative Risks

ผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์:
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)

อายุโครงการ:
ไม่กาหนด

นายทะเบียนหน่วยลงทุน:
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)

Bloomberg Ticker:
MANSAMG:TB

นโยบายการจ่ายเงินปันผล:
ไม่มน
ี โยบายการจ่ายปั นผล

AIMC Category Performance Report:
US Equity

ิ สุทธิของกองทุน (บาท)
มูลค่าทรัพย์สน
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มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)

8,821,908.52

ิ สุทธิ)
ส ัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทร ัพย์สน

18.5117

กราฟแสดงการเปรียบเทียบจากเงินลงทุน 100 บาท ตงแต่
ั้
ว ันทีจ
่ ัดตงกองทุ
ั้
น

ิ และ
ทรัพย์สน
ิ อืน
หนีส
้ น
่
-1.42%

MS-AMERICAN
S&P500 TR Index

หน่วยลงทุน
กองทุน
MLAG I
95.56%
เงินฝาก
ธนาคาร
5.86%

้ คืน และสบเปลี
ั
การเสนอขาย ร ับซือ
ย
่ นหน่วยลงทุน
้ ขายก่อนเวลา 10.00 น.
การเสนอขาย:
ทุกวันทาการซือ
้ คืน/ส ับเปลีย
้ ขายก่อนเวลา 10.00 น.
่ นหน่วยลงทุน: ทุกวันทาการซือ
การร ับซือ
้ /ขายคืน/สับเปลีย
(ผู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูตารางแสดงวันทาการซือ
่ นหน่วยลงทุนได ้ที่
www.manulife-asset.co.th )

ผลการดาเนินงานย้อนหล ังของกองทุน (%)
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-1.72

-1.80

17.08
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38.66
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11.35

12.19
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6.94

13.84

11.11

11.62

2558

12.94

10.90
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6.04

11.39

14.64

13.34

2560

6.09

10.88

8.87
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*ผลการดาเนินงานตัง้ แต่วน
ั ทีจ
่ ดทะเบียนจัดตัง้ กองทุนถึงวันทาการสุดท ้ายของปี ปฏิทน
ิ (16 ต.ค. - 31 ธ.ค. 55)
^จัดทาขึน
้ โดย Standard & Poor's เป็ นดัชนีถ่วงน้ าหนั กด ้วยมูลค่าหุ ้นจานวน 500 ตัว เพือ
่ ใช ้วัดผลการดาเนินงานของเศรษฐกิจ
ภายในประเทศสหรัฐฯ ผ่านการเปลีย
่ นแปลงในมูลค่าตลาดรวมของหุ ้น 500 ตัวซึง่ เป็ นตัวแทนของกลุม
่ อุตสาหกรรมทีส
่ าคัญทัง้ หมด ปรับ
ด ้วยอัตราแลกเปลีย
่ นและข ้อมูลดังกล่าวเป็ นสกุลบาท
การนาเสนอผลการดาเนินงานทีเ่ กิดขึน
้ จริงในช่วงเวลาตา่ กว่า 1 ปี ห ้ามแปลงเป็ นอัตราเฉลีย
่ ต่อปี (Annualized Return)
ทีม
่ า: Morningstar

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน
ิ ทัง้ หมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการ
ิ ทัง้ หมดหักด ้วยมูลค่าหนีส
้ น
(% ของมูลค่าทรัพย์สน
จัดการ ผู ้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันทีค
่ านวณ)
ค่าธรรมเนียมการจ ัดการ:
ไม่เกิน 1.87% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์:
ไม่เกิน 0.06% ต่อปี (ปั จจุบันเก็บ 0.05%)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน:
ไม่เกิน 0.11% ต่อปี (ปั จจุบันเก็บ 0.06%)
ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)(*)
ค่าธรรมเนียมการขาย: ≤ 1.50%
้ คืน: ไม่ม ี
ค่าธรรมเนียมการร ับซือ
่ น: ไม่ม ี
ค่าธรรมเนียมการส ับเปลีย
*ปั จจุบันได ้รับการยกเว ้น

ข้อมูลกองทุนหล ัก MGF-American Growth Fund (Class I)
ว ัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน:
กองทุนมีวัตถุประสงค์ทจ
ี่ ะสร ้างมูลค่าเงินลงทุนให ้เติบโตจากการลงทุนในตราสารทุน
ในอเมริกาเหนือซึง่ จะเน ้นลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็ นหลัก โดยพอร์ตการลงทุน
จะประกอบด ้วยหลักทรัพย์ทผ
ี่ า่ นการคัดเลือกอย่างระมัดระวังซึง่ เน ้นบริษัทจดทะเบียน
ทีม
่ ม
ี ล
ู ค่าขนาดใหญ่เป็ นหลักและอาจลงทุนในบริษัททีม
่ ม
ี ล
ู ค่าขนาดเล็กและขนาด
กลางด ้วยเช่นกัน
อายุโครงการ: ไม่กาหนด
ค่าธรรมเนียมการจ ัดการ: ไม่เกิน 1.10% ของ NAV*
*(กองทุนหลักจะคืน rebate ให ้แก่กองทุน MS-AMERICAN ในอัตรา 0.87% ต่อปี ของมูลค่าเงิน
ิ ของกองทุน MS-AMERICAN)
ลงทุนในกองทุนหลัก โดยเก็บเข ้าเป็ นทรัพย์สน

Front-end Fee: ไม่ม ี
Back-end Fee: ไม่ม ี
้ คืนหน่วยลงทุน
Switching Fee: ไม่เกิน 1% ของราคารับซือ
แหล่งข้อมูล: ดูรายละเอียดของกองทุนหลักได ้ที่ www.manulife.com.hk
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่ แรกได ้
บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวต
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