ตุลาคม 2559

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ (MS-HCARE)
ข้อมูลเกีย
่ วก ับกองทุน
นโยบายการลงทุน:
เน ้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Manulife Global Fund-Healthcare Fund
ิ
(Share Class AA) โดยเฉลีย
่ ในรอบปี บัญชีไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สน
สุทธิของกองทุน
ประเภทกองทุน:
กองทุนรวมทีเ่ น ้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว
(Feeder Fund) ทีม
่ น
ี โยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม (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:
ความเสีย
Sector, Market, Credit, Exchange Rate, 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

ค่าธรรมเนียม (ทงสองชนิ
ั้
ดหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน
ิ ทัง้ หมดหักด ้วยมูลค่าหนีส
ิ ทัง้ หมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการ
(% ของมูลค่าทรัพย์สน
้ น
จัดการ ผู ้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันทีค
่ านวณ)
ค่าธรรมเนียมการจ ัดการ:
ค่าธรรมเนียมผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์:
ไม่เกิน 1.75% ต่อปี
ไม่เกิน 0.06% ต่อปี (ปั จจุบันเก็บ 0.0550%)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน:
ไม่เกิน 0.10% ต่อปี (ปั จจุบันเก็บ 0.07%)

31/10/2559

ิ สุทธิของกองทุน (บาท)
มูลค่าทรัพย์สน

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)

69,826,699.91
47,138,311.50

MS-HCARE-A
MS-HCARE-D
ผลตอบแทนของกองทุน (%)
3M

10.8338
9.0897

6M

1Y

3Ys

YTD

ตัง้ แต่จด
ั ตัง้ กองทุน

-3.30
-3.30
-3.90

-8.82
-8.82
-8.38

N/A
N/A
N/A

-10.88
-10.88
-10.20

9.95
9.85
14.62

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)(*)
ค่าธรรมเนียมการขาย: ไม่เกิน 1.50%
้ คืน: ไม่ม ี
่ น: ไม่ม ี
ค่าธรรมเนียมการร ับซือ
ค่าธรรมเนียมการส ับเปลีย
(*) ปั จจุบันได ้รับการยกเว ้น

MS-HCARE-A
MS-HCARE-D
Benchmark*

้ คืน และส ับเปลีย
การเสนอขาย ร ับซือ
่ นหน่วยลงทุน

* MSCI World Health Care Index เป็ นดัชนีทจ
ี่ ัดทําขึน
้ โดย Morgan Stanley Capital International Inc. ปรับ
ด ้วยอัตราแลกเปลีย
่ นและแสดงข ้อมูลดังกล่าวเป็ นสกุลบาท

การเสนอขาย:
้ คืน/
การร ับซือ
ส ับเปลีย
่ นหน่วยลงทุน:

้ ขายก่อนเวลา 10.00 น.
ทุกวันทาการซือ
้ ขายก่อนเวลา 10.00 น.
ทุกวันทาการซือ

-8.37
-8.37
-9.81

หมายเหตุ: ข ้อมูล ณ วันที่ 28/10/2559

เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได ้จัดทาขึน
้ ตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุน
รวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ทีม
่ า : Morningstar

กราฟแสดงผลการดาเนินงานย้อนหล ัง*
MS-HCARE-A
MS-HCARE-D
MSCI World Health Care Index

ข้อมูลกองทุนหล ัก MGF - Healthcare Fund (Share Class AA)
ว ัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน:
กองทุนมุง่ หวังทีจ
่ ะกระจายการลงทุน โดยพอร์ตการลงทุนจะประกอบด ้วยการลงทุน
ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับหุ ้นและหุ ้นของบริษัทในกลุม
่ Health Care และอุตสาหกรรมที่
เกีย
่ วข ้องทั่วโลกซึง่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ กองทุนอาจลงทุนใน
่ ลิตและให ้บริการด ้านการแพทย์และ
บริษัททีม
่ รี ายได ้อย่างมีนัยสาคัญจากบริษัททีผ
ิ ส่วนทีเ่ หลือของกองทุนอาจลงทุนในพันธบัตร เงินฝาก
เภสัชกรรม โดยทรัพย์สน
และการลงทุนประเภทอืน
่ ๆ
อายุโครงการ: ไม่กาหนด
ค่าธรรมเนียมการจ ัดการ: ไม่เกิน 1.75% ของ NAV*
*(กองทุนหลักจะคืน rebate ให ้แก่กองทุน MS-HCARE ในอัตรา 1.32% ต่อปี ของมูลค่าเงิน
ิ ของกองทุน MS-HCARE)
ลงทุนในกองทุนหลัก 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

ประว ัติการจ่ายเงินปันผล

ิ สุทธิ)*
ส ัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทร ัพย์สน
หน่วยลงทุนกองทุน MGF-Healthcare Fund (Class AA)

93.90%

เงินฝากธนาคาร

6.35%

ิ และหนี้สน
ิ อืน
ทรัพย์สน
่
รวม

-0.25%
100.00%

(เฉพาะหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล MS-HCARE-D)
ว ันปิ ดสมุดทะเบียน
(XD)

อ ัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย

1

15 ม.ค. 58

0.70

2

17 เม.ย. 58

0.35

3

15 ก.ค. 58

0.70

4

15 ธ.ค. 58

0.15

ครงที
ั้ ่

รวม

1.90

เงินฝากธนาคาร
6.35%

ิ และ
ทรัพย์สน
ิ อืน
หนีส
้ น
่
-0.25%

หน่วยลงทุนกองทุน
MGF-HEALTHCARE
FUND (Class AA)
93.90%
หมายเหตุ: *ข ้อมูล ณ วันที่ 31/10/2559
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