กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ (MS-HCARE)

ข ้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

ข้อมูลเกีย
่ วก ับกองทุน
นโยบายการลงทุน:
เน ้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Manulife Global Fund-Healthcare Fund (Share Class AA) โดย
ิ สุทธิของกองทุน
เฉลีย
่ ในรอบปี บัญชีไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สน
ประเภทกองทุน:
กองทุนรวมทีเ่ น ้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ทีม
่ ี
นโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) โดยมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็ น 2
ชนิด ได ้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า และ 2) ชนิดจ่ายเงินปั นผล
นโยบายการจ่ายเงินปันผล:
จ่ายเฉพาะชนิดจ่ายเงินปั นผล : MS-HCARE-D

ว ันทีจ
่ ดทะเบียน:
18 สิงหาคม 2557

มูลค่าโครงการ:
1,600 ล ้านบาท

อายุโครงการ:
ไม่กาหนด

่ งกองทุน :
ระด ับความเสีย
่ งสูง
ระดับ 7 : เสีย

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

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

นายทะเบียนหน่วยลงทุน :
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)

Bloomberg Ticker: ชนิดสะสมมูลค่า (MS-HCARE-A) : MANHCAA:TB
ชนิดจ่ายเงินปั นผล (MS-HCARE-D) : MANHCAD:TB

AIMC Category Performance Report:
Health Care

ิ สุทธิของกองทุน (บาท)
มูลค่าทรัพย์สน

30/04/2561
MS-HCARE-A
MS-HCARE-D

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)

57,496,110.04
28,052,072.22

ิ สุทธิ)
ส ัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทร ัพย์สน

11.0406
9.2635

ิ และ
ทรัพย์สน
ิ อืน
่
หนีส
้ น
-0.17%

กราฟแสดงการเปรียบเทียบจากเงินลงทุน 100 บาท ตงแต่
ั้
ว ันทีจ
่ ัดตงกองทุ
ั้
น
MS-HCARE-A
MS-HCARE-D
MSCI World Health Care Index

เงินฝาก
ธนาคาร
5.79%

หน่วยลงทุน
กองทุน
MLHCAA
94.38%

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

ผลการดาเนินงานย้อนหล ังของกองทุน (%)
ตงแต่
ั้
ต้นปี

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี 1

3 ปี 1

5 ปี 1

10 ปี 1

ตงแต่
ั้
จ ัดตงั้ 1

MS-HCARE-A

-5.50

-6.71

-4.39

-4.38

-2.07

N/A

N/A

2.71

Standard Deviation
ของกองทุน

13.78

14.90

12.24

10.63

13.38

N/A

N/A

13.17

MS-HCARE-D

-5.50

-6.71

-4.39

-4.38

-2.08

N/A

N/A

2.69

Standard Deviation
ของกองทุน

13.78

14.90

12.24

10.63

13.38

N/A

N/A

13.17

เกณฑ์มาตรฐาน^

-3.44

-4.85

-3.19

-1.35

1.65

N/A

N/A

6.13

Standard Deviation
ของเกณฑ์มาตรฐาน

14.59

15.51

12.71

10.64

12.99

N/A

N/A

12.89

หมายเหตุ: %ต่อปี
1

ผลการดาเนินงานตามปี ปฏิทน
ิ (%) ต่อปี
2557*

2558

2559

2560

2561YTD**

MS-HCARE-A

12.16

9.99

-8.97

4.06

-5.50

Standard Deviation
ของกองทุน

13.67

15.49

14.74

8.67

13.78

MS-HCARE-D

12.16

9.90

-8.97

4.06

-5.50

Standard Deviation
ของกองทุน

13.67

15.49

14.74

8.67

13.78

เกณฑ์มาตรฐาน^

9.48

16.60

-7.25

9.03

-3.44

Standard Deviation
ของเกณฑ์มาตรฐาน

15.57

15.03

13.79

8.23

14.59

ค่าธรรมเนียมทงสองชนิ
ั้
ดหน่วยลงทุน (รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน
ิ ทัง้ หมดหักด ้วยมูลค่าหนีส
ิ ทัง้ หมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการ
(% ของมูลค่าทรัพย์สน
้ น
จัดการ ผู ้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันทีค
่ านวณ)
ค่าธรรมเนียมการจ ัดการ:
ค่าธรรมเนียมผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์:
ไม่เกิน 1.87% ต่อปี
ไม่เกิน 0.06% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน:
ไม่เกิน 0.11% ต่อปี (ปั จจุบันเก็บ 0.08%)
ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)(*)
ค่าธรรมเนียมการขาย: ไม่เกิน 1.50%
้ คืน: ไม่ม ี
ค่าธรรมเนียมการร ับซือ
ค่าธรรมเนียมการส ับเปลีย
่ น: ไม่ม ี
* ปั จจุบันได ้รับการยกเว ้น

ข้อมูลกองทุนหล ัก MGF - Healthcare Fund (Share Class AA)
ว ัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน :
กองทุน Healthcare Fund จะลงทุนส่วนใหญ่ (อย่างน ้อยร ้อยละ 80) ของมูลค่า
ิ สุทธิในตราสารทุนและหลักทรัพย์ทอ
ทรัพย์สน
ี่ ้างอิงกับตราสารทุนของกลุม
่ บริษัท
วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (Health sciences companies) โดยบริษัทเหล่านีจ
้ ะได ้รับ
รายได ้มากกว่าครึง่ หนึง่ จากกิจกรรมทางธุรกิจทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการแพทย์หรือพึง่ พา
กิจกรรมทางธุรกิจเหล่านีม
้ ากกว่าครึง่ หนึง่ ของสินทรัพย์ โดยตราสารทุนและหลักทรัพย์
ทีอ
่ ้างอิงกับตราสารทุนนัน
้ รวมถึงหุ ้นสามัญ หุ ้นบุรม
ิ สิทธิและใบสาคัญแสดงสิทธิใน
ผลประโยชน์ทเี่ กิดจากหลักทรัพย์อ ้างอิง
อายุโครงการ: ไม่กาหนด
ค่าธรรมเนียมการจ ัดการ: ไม่เกิน 1.75% ของ NAV*
*(กองทุนหลักจะคืน rebate ให ้แก่กองทุน MS-HCARE ในอัตรา 1.32% ต่อปี ของมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนหลัก
ิ ของกองทุน MS-HCARE)
โดยเก็บเข ้าเป็ นทรัพย์สน

้ หน่วยลงทุน (ปั จจุบันยกเว ้น)
Front-end Fee: ไม่เกิน 5% ของราคาซือ
Back-end Fee: ไม่ม ี
้ คืนหน่วยลงทุน
Switching Fee: ไม่เกิน 1% ของราคารับซือ
แหล่งข้อมูล: ดูรายละเอียดของกองทุนหลักได ้ที่ www.manulife.com.hk

*ผลการดาเนินงานตัง้ แต่วน
ั ทีจ
่ ดทะเบียนจัดตัง้ กองทุนถึงวันทาการสุดท ้ายของปี ปฏิทน
ิ (18 ส.ค. - 31 ธ.ค. 57)

ประว ัติการจ่ายเงินปันผล

**แสดงผลการดาเนินงานตัง้ แต่ต ้นปี ถงึ วันที่ 30 เม.ย. 61

(เฉพาะหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล MS-HCARE-D)

^MSCI World Health Care Index จัดทาขึน
้ โดย Morgan Stanley Capital International Inc. เป็ นดัชนีทใี่ ช ้วัดในกลุม
่ หุ ้นขนาดใหญ่
และขนาดกลาง ซึง่ อยูใ่ นกลุม
่ healthcare ตามมาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรมทัว่ โลก (GICS®) ในประเทศของตลาดทีพ
่ ัฒนาแล ้ว

ครงที
ั้ ่

ว ันปิ ดสมุดทะเบียน
(XD)

อ ัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย

การนาเสนอผลการดาเนินงานทีเ่ กิดขึน
้ จริงในช่วงเวลาตา่ กว่า 1 ปี ห ้ามแปลงเป็ นอัตราเฉลีย
่ ต่อปี (Annualized Return)

1

15 ม.ค. 58

0.70

ทีม
่ า: Morningstar

2

17 เม.ย. 58

0.35

เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนีไ้ ด ้จัดทาขึน
้ ตามมาตรฐานการวัดและนาเสนอผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

3

15 ก.ค. 58

0.70

4

15 ธ.ค. 58

0.15

รวม

1.90
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สงวนลิขสิทธิ ข ้อมูลทีป
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้ ทุกกรณีจากการนํ าข ้อมูลไปใช ้อ ้างอิง ผลการดําเนินงานในอดีตมิได ้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

่ ง ผู ้ลงทุนควรศึกษาข ้อมูล นโยบายการลงทุน ความเสีย
่ ง ตลอดจนผลการดําเนินงานของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
การลงทุนมีความเสีย
ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได ้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
่ งจากอัตราแลกเปลีย
การลงทุนในกองทุนรวมทีล
่ งทุนในต่างประเทศมีความเสีย
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