
กลยทุธก์ารลงทนุ ประเภทกองทนุรวมตามท่ีแสดงใน พฤษภาคม 2563 

ขอ้มลูท่ีใชเ้ปรียบเทียบผลการด าเนิน ขนาดกองทนุ (ลา้นบาท)

งานของกองทนุรวม ณ จดุขาย 238.08

Foreign Investment Allocation มลูค่าหน่วยลงทนุ/หน่วย (บาท) 

กองทนุนีจ้ดัเป็นประเภทผลติภณัฑท์ีม่ี 11.4515

ความเสี่ยงสงูหรือมคีวามซับซอ้น วนัจดทะเบียนกองทนุรวม  

(risky/complex product) 10 มถินุายน 2559

การป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยน รปูแบบกองทนุ 

ขึน้อยู่กบัดลุยพินจิของผูจ้ัดการกองทนุ ประเภทกองทนุ

กองทนุรวมที่ลงทนุในกองทนุตา่งประเทศ

เพียงกองทนุเดยีว(Feeder Fund)

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี * 3 ปี * 5 ปี * 10 ปี * ตัง้แต่ตน้ปี ตัง้แต่จดัตัง้ ** การสัง่ซ้ือหน่วยลงทนุ

UGMAC 1.83 6.08 5.55 5.70 N/A N/A 5.50 3.47 ทกุวันทาํการซ้ือขายหนว่ยลงทนุภายใน 15.30น.***

ดชันมีาตรฐานของกองทนุ *** 1.54 5.87 -0.17 -3.05 N/A N/A 5.10 -3.28 การขายคืนหน่วยลงทนุ

ความผนัผวนของผลการดาํเนนิงาน 2.64 4.58 6.07 6.40 N/A N/A 4.47 6.53 ทกุวันทาํการซ้ือขายหนว่ยลงทนุภายใน 15.30น.***

ความผนัผวนของตวัชีว้ัด 6.03 6.67 7.71 5.53 N/A N/A 6.54 5.42 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไมม่กีารจ่ายเงนิปันผล

มลูค่าขัน้ต ่าในการซ้ือ

ไมก่าํหนด

มลูค่าขัน้ต ่าในการขายคืน ไมก่ าหนด

วนัท่ีไดร้บัเงินค่าขายคืน

ภายใน 5 วนัทาํการ นบัแตว่นัถดัจากวนั

คาํนวณมลูค่าทรัพยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ 

ราคาหน่วยลงทนุ

***โปรดศึกษาปฏทินิวนัซ้ือขายกองทนุ

โปรดศึกษาขอ้มลูเพิ่มเตมิในหนงัสือชีช้วน

ตัง้แตจ่ดัตัง้กองทนุ จนถึงวนัที่ 29 พฤษภาคม 2563 ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจากผ ูถื้อหน่วยลงทนุ 

(รอ้ยละของมลูคา่หนว่ยลงทนุ)

สดัส่วนการลงทนุ ค่าธรรมเนียมการขาย

1. หนว่ยลงทนุของกองทนุระหว่างประเทศ 94.69% ไมเ่กนิ 2.00% (ปัจจบุนัเก็บ 1.50%)

2. อืน่ ๆ 5.31% ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืน

ไมม่ี

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยน

สบัเปลีย่น - เขา้ เทา่กบัค่าธรรมเนยีมการขาย

สบัเปลีย่น - ออก  ไมม่ี

รายช่ือหลกัทรพัย ์ ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม

1.หนว่ยลงทนุ : JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund (Class A) 94.69% (รอ้ยละของมลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิ) 

2.อืน่ๆ 5.31% ค่าธรรมเนียมการจดัการ

≤ 2.14% ตอ่ปี

ค่าธรรมเนียมผ ูด้แูลผลประโยชน์

≤ 0.08025% ตอ่ปี

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

*กองทนุได ้Overall Morningstar Rating 5 ในกลุม่ Thailand Fund Global Allocation ขอ้มลู ณ วนัที่ 31 พ.ค. 2563 ≤ 0.4280% ตอ่ปี

แผนภาพแสดงต าแหน่งความเส่ียงของกองทนุรวม ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ

≤ 2.70175% ตอ่ปี

เจา้หนา้ท่ีการขาย : ผูแ้นะนาํการลงทนุ

ตราสารซับซอ้น IC Complex 

หมายเหต ุทัง้นี้ คา่ธรรมเนยีมดงักล่าวขา้งตน้เป็น

อตัราที่รวมภาษมีลูคา่เพิ่ม (ถา้ม)ี หรือภาษธีรุกจิ

เฉพาะ (ถา้ม)ี หรือภาษอีืน่ใดท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี

Bloomberg Ticker : UGMAC :  UNTGMOP:TB

กองทนุหลกั :

ขอ้มลู ณ 29 พฤษภาคม 2563

สอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติมติดต่อ

ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน), ผ ูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซ้ือคืน

และบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั โทร. +66 (0) 2786-2222

อีเมล ์thuobamwealthservice@uobgroup.com  เว็บไซต ์www.uobam.co.th 

ผลการด าเนินงานยอ้นหลงั (%)
กองทนุ

ลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ ชือ่ JPMorgan Investment Funds

 – Global Macro Opportunities Fund (Class A) (กองทนุหลกั) โดยกองทนุหลกัมี

วตัถปุระสงคใ์นการลงทนุเพื่อสรา้งรายรบัและการเตบิโตของเงนิลงทนุในระยะ

กลางและยาวโดยส่วนใหญ่ลงทนุในหลกัทรพัยท์ัว่โลกและจะมกีารใชก้ลยทุธท์ี่ลงทนุ

ในอนพุันธต์ามความเหมาะสม

การลงทนุมคีวามเสีย่ง ผูล้งทนุควรท าความเขา้ใจลกัษณะกองทนุ นโยบายการลงทนุ เงือ่นไขผลตอบแทน ความเสีย่งและผลการด าเนนิงานของกองทนุกอ่นการตดัสินใจลงทนุการลงทนุหรือการใช ้

บริการที่เกีย่วขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทนุที่มคีวามเสีย่งสงูหรือมคีวามซับซอ้นมคีวามแตกตา่งจากการลงทนุหรือใชบ้ริการผลิตภณัฑใ์นตลาดทนุทัว่ไป ผูล้งทนุควรขอค าแนะน าเพิ่มเตมิจากคนขาย

กอ่นท าการลงทนุ ผลการด าเนนิงานในอดตี/ผลการเปรียบเทยีบผลการด าเนนิงานที่เกีย่วขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทนุ มไิดเ้ป็นสิง่ยืนยนัถึงผลการด าเนนิงานในอนาคต เอกสารการวดัผลการ

ด าเนนิงานของกองทนุรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทนุ รางวลัและการจดัอนัดบัขา้งตน้ไมไ่ดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการ

วดัผลการด าเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทนุ กองทนุมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นที่อาจเกดิขึน้จากการลงทนุในตา่งประเทศ ถึงแมว่้ากองทนุอาจป้องกนัความเสีย่งตาม

ดลุยพินจิของผูจ้ดัการกองทนุรวม แตเ่นื่องจากกองทนุไมไ่ดป้้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นทัง้จ านวน ผูล้งทนุอาจจะขาดทนุหรือไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรือไดร้บัเงนิคนืต า่กว่าเงนิ

ลงทนุเร่ิมแรกได ้ กองทนุมกีารจดัสรรการลงทนุที่ยืดหยุ่น กองทนุอาจใชก้ลยทุธ ์Long และ Short (โดยการใชต้ราสารอนพุันธท์างการเงนิ) ในการจดัสรรการลงทนุตามประเภทสินทรพัย ์สภาวะ

ตลาด และโอกาสในการลงทนุ ผูล้งทนุอาจมคีวามเสีย่งจากการลดลงของเงนิตน้ได ้ดงันัน้กองทนุจึงเหมาะสมกบัผูล้งทนุที่ไมต่อ้งการใชเ้งนิในระยะเวลา 5 ปี กองทนุหลกัอาจมกีารลงทนุหรือมไีวซ่ึ้ง

สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน (Efficient Portfolio Management) ท าใหก้องทนุรวมนี้มคีวามเสีย่งมากกว่ากองทนุรวมอืน่ จึงเหมาะสมกบัผูล้งทนุที่รบัความเสีย่งไดส้งู

* % ต่อปี ** หากกองทนุรวมจัดตัง้นอ้ยกว่า 1 ปี ผลการด าเนินงานที่แสดงจะเป็นตามที่เกดิขึน้จริง แต่หากกองทนุรวมจัดตัง้ตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป ผลการด าเนินงานที่แสดงจะเป็น % ต่อปี

 *** ดชันี ICE 1 Month EUR LIBOR ซ่ึงเป็นดชันีเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทนุหลกั (Master Fund) ปรับดว้ยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบคา่สกลุเงนิบาท ณ วันที่ค านวณ

ผลตอบแทน

ผลการด าเนินงานยอ้นหลงักองทนุ ณ วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2563

 JPMECAA:LX
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UGMAC

Benchmark

กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล แม็คโคร

ออพพอรท์นูติีส้ ์

(UGMAC) 



JPMorgan Investment Funds JPMorgan Investment Funds --  

Global Macro Opportunities FundGlobal Macro Opportunities Fund
Class: JPM Global Macro Opportunities A (acc) - EUR
  

Fund overview
ISIN Bloomberg Reuters
LU0095938881 JPMECAA LX LU0095938881.LUF

Investment objective:    To achieve capital appreciation in excess of its cash  To achieve capital appreciation in excess of its cash 
benchmark by investing primarily in securities, globally, using derivatives benchmark by investing primarily in securities, globally, using derivatives 
where appropriate.where appropriate.  
 
Investment approach  

  

Investment process based on macroeconomic research to identify global Investment process based on macroeconomic research to identify global 
investment themes and opportunities.investment themes and opportunities.

Flexible and focused approach to take advantage of global trends and changes Flexible and focused approach to take advantage of global trends and changes 
through traditional and nonthrough traditional and non--traditional assets.traditional assets.

Fully integrated, risk management framework provides detailed portfolio Fully integrated, risk management framework provides detailed portfolio 
analysis.analysis.

  

    As at 30 April 2020 As at 30 April 2020Fund ratings

l

l

l

Portfolio manager(s)  
Shrenick ShahShrenick Shah  
Benoit LanctotBenoit Lanctot  
Josh BerelowitzJosh Berelowitz
Investment 
specialist(s)  
Nicola RawlinsonNicola Rawlinson  
Lauren CarrollLauren Carroll
Fund reference 
currency EUREUR
Share class 
currency EUR EUR

Fund assets  
EUR 4024.3mEUR 4024.3m
NAV   
EUR 190.89EUR 190.89
Fund launch  
23 Oct 199823 Oct 1998
Class launch  
23 Oct 199823 Oct 1998

Domicile 
LuxembourgLuxembourg
Entry/exit charges 
Entry charge (max) 5.00%Entry charge (max) 5.00%  
Exit charge (max) 0.50%Exit charge (max) 0.50%
Ongoing charge 1.46%1.46%

Morningstar Category  Alt Alt -- Global Macro Global MacroTM

PERFORMANCE DISCLOSURES

Past performance is not a guide to current and future performance. The 
value of your investments and any income from them may fall as well as 
rise and you may not get back the full amount you invested. 
Source: J.P. Morgan Asset Management. Share class performance is shown Source: J.P. Morgan Asset Management. Share class performance is shown 
based on the NAV (net asset value) of the share class with income (gross) based on the NAV (net asset value) of the share class with income (gross) 
reinvested including actual ongoing charges excluding any entry and exit fees. reinvested including actual ongoing charges excluding any entry and exit fees.   
The return of your investment may change as a result of currency fluctuations if The return of your investment may change as a result of currency fluctuations if 
your investment is made in a currency other than that used in the past your investment is made in a currency other than that used in the past 
performance calculation. performance calculation.   
Indices do not include fees or operating expenses and you cannot invest in Indices do not include fees or operating expenses and you cannot invest in 
them. them.   
The benchmark is for comparative purposes only unless specifically referenced The benchmark is for comparative purposes only unless specifically referenced 
in the Subin the Sub--Funds' Investment Objective and Policy. Funds' Investment Objective and Policy. 

Performance
  

  

  

CALENDAR YEAR PERFORMANCE (%)

  

RETURN (%)
  CUMULATIVECUMULATIVE   ANNUALISEDANNUALISED

    1 month1 month 3 months3 months 1 year1 year   3 years3 years 5 years5 years 10 years10 years
  0.250.25 0.990.99 1.261.26   4.934.93 2.112.11 4.334.33
  --0.030.03 --0.120.12 --0.480.48   --0.430.43 --0.370.37 0.050.05

     
PORTFOLIO ANALYSIS
MeasurementMeasurement 3 years3 years 5 years5 years
Alpha (%)Alpha (%) 5.395.39 2.492.49
Annualised volatility (%)Annualised volatility (%) 6.506.50 6.806.80
Sharpe ratioSharpe ratio 0.830.83 0.290.29

Class: JPM Global Macro Opportunities A (acc)  JPM Global Macro Opportunities A (acc) -- EUR  EUR 
Benchmark: ICE 1 Month EUR LIBOR ICE 1 Month EUR LIBOR

1

2

GROWTH OF EUR 100,000(in thousands) Calendar years(in thousands) Calendar years

                       30 Apr 2015                       30 Apr 2015 30 Apr 2020    30 Apr 2020    

      20152015 20162016 20172017 20182018 20192019 YTDYTD  

    9.669.66 --5.475.47 14.3914.39 --3.303.30 --0.250.25 3.373.37  

    --0.080.08 --0.350.35 --0.400.40 --0.410.41 --0.450.45 --0.160.16  

30 APRIL 2020FACTSHEET

Synthetic risk and reward indicator Based on Based on 
share class volatility for the past 5 years. See Key share class volatility for the past 5 years. See Key 
Investor Information Document (KIID) for details.Investor Information Document (KIID) for details.

Lower risk/ potentialLower risk/ potential  
reward Not riskreward Not risk--freefree    Higher risk/Higher risk/

potential rewardpotential reward

See the material risks, general disclosures and definitions on pages 2 & 3.



Holdings
  

CURRENT POSITIONING - PHYSICAL (%)
EquityEquity 33.833.8

BondsBonds 35.335.3

GoldGold 4.94.9

Cash/cash for marginCash/cash for margin 26.026.0
  

CURRENT POSITIONING - DERIVATIVES (%)
Equity optionsEquity options --7.27.2

Equity futuresEquity futures --21.721.7
  

PORTFOLIO CHARACTERISTICS
Fund volatilityFund volatility 3.9%3.9%

Net equity exposureNet equity exposure 4.8%4.8%

DurationDuration 0.1 years0.1 years
  
  

VALUE AT RISK (VAR) FundFund
VaRVaR 1.94%1.94%
VaR is a means of measuring the potential loss to a SubVaR is a means of measuring the potential loss to a Sub--Fund due to market risk Fund due to market risk 
and is expressed as the maximum potential loss at a 99% confidence level over and is expressed as the maximum potential loss at a 99% confidence level over 
a one month time horizon. The holding period for the purpose of calculating a one month time horizon. The holding period for the purpose of calculating 
global exposure is one month. global exposure is one month. 

  

PORTFOLIO ANALYSIS
MeasurementMeasurement 3 years3 years 5 years5 years
Alpha (%)Alpha (%) 5.395.39 2.492.49
Annualised volatility (%)Annualised volatility (%) 6.506.50 6.806.80
Sharpe ratioSharpe ratio 0.830.83 0.290.29

THEME RISK BREAKDOWN (%)

  

REGIONAL RISK BREAKDOWN (%)

  

ASSET CLASS RISK BREAKDOWN (%)

29.229.2   
Widespread Widespread 
technology technology 
adoptionadoption

22.522.5   
Asia Pac ex Asia Pac ex 
ChinaChina

13.713.7    EuropeEurope

10.610.6    USUS

5.15.1   
Global policy Global policy 
evolutionevolution

4.94.9    ChinaChina

4.94.9   
Emerging Emerging 
market market 
opportunisticopportunistic

4.74.7   
Emerging Emerging 
market consumer market consumer 
demandeman

4.44.4   
Climate change Climate change 
responseresponse

32.032.0    North AmericaNorth America

25.725.7    Europe ex UKEurope ex UK

20.720.7    Asia pac exAsia pac ex--JapanJapan

10.110.1    JapanJapan

8.38.3    UKUK

3.23.2    Emerging MarketsEmerging Markets

39.839.8    EquityEquity

28.228.2    Advanced derivativesAdvanced derivatives

20.120.1    CurrencyCurrency

9.09.0    GoldGold

2.92.9    Fixed incomeFixed income

  

The SubThe Sub--Funds is subject to Funds is subject to Investment risks and  and Other associated 
risks from the techniques and securities it uses to seek to achieve its  from the techniques and securities it uses to seek to achieve its 
objective.objective.  
The table on the right explains how these risks relate to each other and The table on the right explains how these risks relate to each other and 
the the Outcomes to the Shareholder that could affect an investment in  that could affect an investment in 
the Subthe Sub--Fund.Fund.  
Investors should also read Investors should also read Risk DescriptionsRisk Descriptions in the Prospectus for a full  in the Prospectus for a full 
description of each risk.description of each risk.  
  

Key risks
Investment risks Risks from the Sub Risks from the Sub--FundFund’’s techniques and securitiess techniques and securities

Techniques    
Concentration Concentration   
Derivatives Derivatives   
Hedging Hedging   
Short positions Short positions 

Securities  
ChinaChina  
CommoditiesCommodities  
Convertible securitiesConvertible securities  
Debt securitiesDebt securities  
-- Below investment Below investment 

grade debtgrade debt

  

Emerging marketsEmerging markets  
EquitiesEquities  

-- Investment grade debtInvestment grade debt
-- Government debtGovernment debt
-- Unrated debtUnrated debt

▼
Other associated risks Further risks the Sub Further risks the Sub--Fund is exposed to from its use Fund is exposed to from its use 
of the techniques and securities aboveof the techniques and securities above

CreditCredit  
CurrencyCurrency  

Interest rateInterest rate  
LiquidityLiquidity  

MarketMarket  

▼
Outcomes to the Shareholder Potential impact of the risks above Potential impact of the risks above

Loss  
Shareholders could lose Shareholders could lose 
some or all of their some or all of their 
money.money.

Volatility  
Shares of the SubShares of the Sub--Fund Fund 
will fluctuate in value.will fluctuate in value.

Failure to meet the Sub-
Fund’s objective.

  
Before investing, obtain and review the current prospectus, Key Investor 
Information Document (KIID) and any applicable local offering 
document. These documents, as well as the annual and semi-annual 
reports and the articles of incorporation, are available free from your 
financial adviser, your J.P. Morgan Asset Management regional contact, 
the fund’s issuer (see below) or at www.jpmam.lu.   
This material should not be considered as advice or an investment This material should not be considered as advice or an investment 
recommendation. Fund holdings and performance are likely to have changed recommendation. Fund holdings and performance are likely to have changed 
since the report date. No provider of information presented here, including since the report date. No provider of information presented here, including 
index and ratings information, is liable for damages or losses of any type index and ratings information, is liable for damages or losses of any type 
arising from use of their information. No warranty of accuracy is given and no arising from use of their information. No warranty of accuracy is given and no 

GENERAL DISCLOSURES liability in respect of any error or omission is accepted.liability in respect of any error or omission is accepted.  
To the extent permitted by applicable law, we may record telephone calls and To the extent permitted by applicable law, we may record telephone calls and 
monitor electronic communications to comply with our legal and regulatory monitor electronic communications to comply with our legal and regulatory 
obligations and internal policies. Personal data will be collected, stored and obligations and internal policies. Personal data will be collected, stored and 
processed by J.P. Morgan Asset Management in accordance with our EMEA processed by J.P. Morgan Asset Management in accordance with our EMEA 
Privacy Policy www.jpmorgan.com/emeaPrivacy Policy www.jpmorgan.com/emea--privacyprivacy--policypolicy  
For additional information on the subFor additional information on the sub--fundfund’’s target market please refer to the s target market please refer to the 
Prospectus. Prospectus. 

Risk is the exRisk is the ex--ante standard deviation shown as a proportion of the total ante standard deviation shown as a proportion of the total 
grouping ie: theme, region and asset class. grouping ie: theme, region and asset class. 

Fund volatility is the exFund volatility is the ex--ante standard deviation. ante standard deviation.   
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Fund information, including performance calculations and other data, is Fund information, including performance calculations and other data, is 
provided by J.P. Morgan Asset Management (the marketing name for the provided by J.P. Morgan Asset Management (the marketing name for the 
asset management businesses of JPMorgan Chase & Co. and its affiliates asset management businesses of JPMorgan Chase & Co. and its affiliates 
worldwide).worldwide).  
All data is as at the document date unless indicated All data is as at the document date unless indicated All data is as at the document date unless indicated All data is as at the document date unless indicated 
otherwise.otherwise.otherwise.otherwise.  
© © 2020 Morningstar. All Rights Reserved. The information contained herein: 2020 Morningstar. All Rights Reserved. The information contained herein: 
(1) is proprietary to Morningstar; (2) may not be copied or distributed; and (3) (1) is proprietary to Morningstar; (2) may not be copied or distributed; and (3) 
is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor 
its content providers are responsible for any damages or losses arising from its content providers are responsible for any damages or losses arising from 
any use of this information.any use of this information.  
     
    

  

INFORMATION SOURCES

ISSUER

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6, route de Trèves, LJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6, route de Trèves, L--2633 2633 
Senningerberg, Luxembourg. B27900, corporate capital EUR 10.000.000.  Senningerberg, Luxembourg. B27900, corporate capital EUR 10.000.000.    

  
Alpha (%) a measure of excess return generated by a manager compared to  a measure of excess return generated by a manager compared to 
the benchmark.  An alpha of 1.00 indicates that a fund has outperformed its the benchmark.  An alpha of 1.00 indicates that a fund has outperformed its 
benchmark by 1%.benchmark by 1%.  
Annualised volatility (%) an absolute measure of volatility and measures the  an absolute measure of volatility and measures the 
extent to which returns vary up and down over a given period.  High volatility extent to which returns vary up and down over a given period.  High volatility 
means that the returns have been more variable over time.  The measure is means that the returns have been more variable over time.  The measure is 
expressed as an annualised value.expressed as an annualised value.  
Sharpe ratio measures the performance of an investment adjusting for the  measures the performance of an investment adjusting for the 
amount of risk taken (compared a riskamount of risk taken (compared a risk--free investment).  The higher the free investment).  The higher the 
Sharpe ratio the better the returns compared to the risk taken.Sharpe ratio the better the returns compared to the risk taken.

DEFINITIONS



Confidential: Not For Retail Use or Further Distribution – This communication has been prepared exclusively for 
institutional, wholesale, professional clients and qualified investors only, as defined by local laws and regulations.  

 
This document is meant for informational purposes only and is intended solely for the person to whom it is delivered. It is confidential and may not 
be reproduced or distributed, in whole or in part, to any third parties and in any jurisdiction without the express prior written consent of JPMorgan 
Asset Management. It does not constitute investment advice and it should not be treated as an offer to sell or a solicitation of an offer to buy any 
fund, security, investment product or service. The information contained herein does not constitute J.P. Morgan research and should not be treated 
as such.  
 
Investment involves risks. Investments in funds are not deposits and are not considered as being comparable to deposits. Past performance is not 
a guarantee or necessarily indicative of future results and investors may not get back the full or any part of the amount invested. Dividend distributions 
if any are not guaranteed and are made at the manager’s discretion. Fund’s net asset value may likely have high volatility due to its investment 
policies or portfolio management techniques. Funds which are invested in emerging markets, smaller companies and financial derivative instruments 
may also involve higher risks and are usually more sensitive to price movements. Any applicable currency hedging process may not give a precise 
hedge and there is no guarantee that any hedging will be successful. Investors in a currency hedged fund or share class may have exposure to 
currencies other than the currency of their fund or share class.  
 
Not all investment ideas referenced are suitable for all investors. Investors should read offering documents and make their own evaluation or seek 
independent advice prior to making any investment. Opinions, estimates, forecasts and statements are based on current market conditions and are 
subject to change without notice. The information provided herein should not be assumed to be accurate or complete and you should conduct your 
own verification. References to specific securities, asset classes and financial markets and any forecast contained herein are for illustrative purposes 
only and are not to be relied upon as advice or interpreted as a recommendation. J.P. Morgan accepts no legal responsibility or liability for any 
matter or opinion expressed in this material.   
 
Singapore: In Singapore this material is issued by JPMorgan Asset Management (Singapore) Limited (Co. Reg. No. 197601586K). This 
advertisement or publication has not been reviewed the Monetary Authority of Singapore. This document has not been registered as a prospectus 
with the Monetary Authority of Singapore. Accordingly, this document or any other material in connection with the offer or sale, or invitation for 
subscription or purchase, of the fund(s) mentioned in this document may not be circulated or distributed, nor may such fund(s) be offered or sold, 
or be made the subject of an invitation for subscription or purchase, whether directly or indirectly, to persons in Singapore other than (i) to an 
institutional investor pursuant to Section 304 of the Securities and Futures Act, Chapter 289 of Singapore (the “SFA”) or (ii) otherwise pursuant to, 
and in accordance with the conditions of, any other applicable provision of the SFA. 
 
Malaysia: This document is provided in response to your request. This document is for informational purposes only and does not constitute an 
invitation or offer to the public.  AS THE RECOGNITION BY THE MALAYSIAN SECURITIES COMMISSION PURSUANT TO SECTION 212 OF 
THE MALAYSIAN CAPITAL MARKETS AND SERVICES ACT 2007 HAS NOT BEEN / WILL NOT BE OBTAINED NOR WILL THIS DOCUMENT 
BE LODGED OR REGISTERED WITH THE MALAYSIAN SECURITIES COMMISSION, the funds mentioned are not being and will not be deemed 
to be issued, made available, offered for subscription or purchase in Malaysia and neither this document or other material in connection therewith 
should be distributed, caused to be distributed or circulated in Malaysia. 
 
Philippines: THIS MATERIAL IS PROVIDED IN RESPONSE TO YOUR REQUEST. Under Republic Act No. 8799, known as the Securities 
Regulation Code of the Philippines (the “Code”), and its implementing rules, securities, such as the Securities, are not permitted to be sold or offered 
for sale or distribution within the Philippines unless such securities are approved for registration by the Securities and Exchange Commission of the 
Philippines (“SEC”) or are otherwise exempt securities or sold pursuant to an exempt transaction. To the extent that the Code is deemed applicable 
to any offering of Securities to Philippine investors, the Securities are being offered pursuant to an exempt transaction under Section 10.1(l) of the 
Code. THE SECURITIES DESCRIBED HEREIN HAVE NOT BEEN REGISTERED WITH THE SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION 
UNDER THE SECURITIES REGULATION CODE OF THE PHILIPPINES.  ANY FUTURE OFFER OR SALE THEREOF IS SUBJECT TO THE 
REGISTRATION REQUIREMENTS UNDER THE CODE UNLESS SUCH OFFER OR SALE QUALIFIES AS AN EXEMPT TRANSACTION. 
 
Brunei: This material is provided in response to your request. This material relates to a private collective investment scheme under the Securities 
Markets Order, 2013 and the regulations thereunder. This material is intended for distribution only to specific classes of investors as specified in the 
Order and must not, therefore, be delivered to, or relied on by, a retail client. The Authority is not responsible for reviewing or verifying any material 
or other documents in connection with this collective investment scheme. The Authority has not approved this material or any other associated 
documents nor taken any steps to verify the information set out in this prospectus and has no responsibility for it. The units to which this material 
relates may be illiquid or subject to restrictions on their resale. Prospective purchasers of the units offered should conduct their own due diligence 
on the units. 
 
Thailand: The document is provided in response to your request. The document has not been approved by the Securities and Exchange 
Commission which takes no responsibility for its contents. No offer to the public to purchase the Funds will be made in Thailand and this document 
is intended to be read by the addressee only and must not be passed to, issued to, or shown to the public generally. 
 
Indonesia: The document is provided in response to your request. This material does not constitute an offer to sell nor a solicitation to buy securities 
in Indonesia.  
 
India: This material is provided in response to your request. The interests in the Fund(s) mentioned in this document is/are not being offered to the 
Indian public for sale or subscription but are being privately placed with a limited number of Sophisticated Private and Institutional investors.  The 
interests in the Fund(s) is/are not registered or approved by the Securities and Exchange Board of India, the Reserve Bank of India or any other 
governmental/ regulatory authority in India.  This document is not and should not be deemed to be a ‘prospectus’ as defined under the provisions 
of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) and it will not be filed with any regulatory authority in India. Pursuant to the Foreign Exchange Management 
Act, 1999 and the regulations issued there under, any investor resident in India may be required to obtain prior special permission of the Reserve 
Bank of India before making investments outside of India, including any investment in the Fund. The Fund(s) mentioned in this document, have/ has 
neither obtained any approval from the Reserve Bank of India or any other regulatory authority in India nor intends to do so, hence any eligible 
investor who is resident of India will be entirely responsible for determining their eligibility to invest in the interests in the Fund(s).  
 
To the extent permitted by applicable law, we may record telephone calls and monitor electronic communications to comply with our legal and 
regulatory obligations and internal policies. Personal data will be collected, stored and processed by J.P. Morgan Asset Management in accordance 
with our privacy policies at https://am.jpmorgan.com/global/privacy.  
J.P. Morgan Asset Management is the brand for the asset management business of JPMorgan Chase & Co. and its affiliates worldwide. Copyright 
2020 JPMorgan Chase & Co. All rights reserved. 
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Return (%) Standard Deviation (%)

AIMC Category Peer Percentile 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y

Equity General

5th Percentile 5.11 -9.34 -7.88 0.15 2.50 10.19 34.62 26.92 19.82 13.09 11.87 12.03

25th Percentile 2.03 -12.45 -12.74 -1.76 0.96 9.07 42.13 32.53 24.03 16.29 13.75 15.64

50th Percentile -0.34 -14.61 -14.26 -3.19 0.06 7.98 44.95 34.73 25.47 17.45 14.86 16.20

75th Percentile -2.04 -16.76 -17.73 -5.09 -1.51 5.97 47.78 36.58 27.03 18.83 15.93 16.68

95th Percentile -4.73 -19.09 -23.22 -8.15 -4.01 4.16 54.55 40.17 29.40 21.22 18.11 18.19

Equity Large Cap

5th Percentile 2.85 -11.74 -9.89 0.08 2.01 10.58 40.82 31.69 23.67 15.64 13.43 15.54

25th Percentile 1.40 -13.49 -14.36 -1.38 0.93 8.91 46.04 35.56 25.95 17.05 14.50 15.72

50th Percentile -0.13 -15.04 -16.05 -2.05 0.22 8.05 48.14 36.96 27.09 17.55 15.04 16.34

75th Percentile -2.23 -16.73 -18.71 -4.78 -0.94 7.46 52.50 40.22 29.32 18.11 15.50 16.54

95th Percentile -12.45 -31.36 -36.70 -8.21 -4.01 6.31 54.18 42.38 31.30 19.63 17.04 17.31

Equity Small - Mid Cap

5th Percentile 10.22 -4.95 0.02 0.03 3.25 35.91 29.80 22.54 21.59 17.84

25th Percentile 7.57 -7.76 -0.82 -1.34 2.48 45.01 35.36 26.24 23.33 18.64

50th Percentile 4.56 -10.69 -8.59 -4.76 0.98 48.47 37.85 27.86 24.21 20.04

75th Percentile 3.08 -13.58 -15.09 -7.26 -0.32 49.49 38.49 28.40 24.82 20.46

95th Percentile -3.70 -20.09 -23.76 -11.98 -3.39 50.46 39.31 28.75 25.94 21.86

European Equity

5th Percentile 2.80 1.22 10.56 3.34 3.76 5.58 38.37 29.20 21.85 12.70 12.50 13.67

25th Percentile -1.39 -7.11 2.33 0.77 1.79 4.98 43.60 33.26 24.81 14.07 13.56 14.50

50th Percentile -3.95 -11.21 -0.41 -1.00 0.89 4.24 48.76 36.65 27.05 15.69 14.88 15.55

75th Percentile -7.03 -13.69 -4.91 -3.59 -0.82 3.49 52.18 38.82 28.60 16.96 15.95 16.59

95th Percentile -11.33 -17.86 -8.77 -4.58 -2.93 2.89 54.72 40.49 30.12 20.72 18.36 17.43

Foreign Investment Allocation

5th Percentile 5.13 5.91 11.37 5.72 4.34 7.07 9.15 8.15 6.02 6.19 7.19 8.59

25th Percentile 1.62 -1.68 5.20 2.03 1.47 5.18 16.46 12.42 9.24 8.63 8.61 9.06

50th Percentile -4.24 -5.39 -1.92 0.51 0.60 3.67 23.24 17.07 12.31 9.32 8.98 11.61

75th Percentile -6.08 -8.48 -4.56 -1.89 -1.09 3.16 28.29 22.03 16.45 11.66 12.09 12.60

95th Percentile -10.07 -12.51 -9.17 -4.26 -3.30 1.56 49.02 36.61 26.31 16.27 15.35 14.96

Fund of Property Fund - Thai

5th Percentile -1.53 -7.43 1.53 11.89 11.62 12.35 25.82 20.30 16.24 14.52 12.56 11.34

25th Percentile -2.97 -8.99 0.15 11.21 11.12 11.85 26.85 21.37 17.23 15.08 13.28 11.47

50th Percentile -3.42 -11.49 -1.94 9.61 8.83 11.23 28.27 22.39 17.92 15.88 13.66 11.64

75th Percentile -4.05 -12.33 -4.67 6.50 7.12 10.61 30.29 23.55 19.34 16.33 13.81 11.80

95th Percentile -4.79 -13.88 -6.81 5.90 6.03 10.12 31.74 24.46 19.81 17.01 13.91 11.93

Global Bond Discretionary F/X
Hedge or Unhedge

5th Percentile 0.40 4.32 4.54 2.83 2.14 2.30 6.69 5.35 4.35 2.69 3.82 5.09

25th Percentile -0.25 2.18 4.01 2.57 0.41 1.01 8.10 6.00 4.89 2.91 4.51 5.98

50th Percentile -3.38 -1.54 0.52 0.91 -0.07 -0.59 12.77 8.49 6.09 4.96 4.56 7.09

75th Percentile -5.02 -2.78 -1.86 -0.41 -0.41 -0.94 16.69 10.58 7.77 5.80 4.72 7.70

95th Percentile -8.54 -7.24 -5.58 -4.11 -3.25 -1.22 21.88 14.88 10.69 6.51 6.76 8.19

Global Bond Fully F/X Hedge

5th Percentile 0.19 2.81 5.46 2.23 2.60 1.56 1.50 1.40 4.28 3.13

25th Percentile -0.77 1.23 3.20 1.63 2.53 9.83 7.27 5.60 5.98 3.96

50th Percentile -4.47 -2.64 1.07 0.47 2.44 12.83 9.38 6.92 6.08 5.00

75th Percentile -4.52 -2.83 0.59 0.41 1.93 13.90 9.96 7.10 6.63 5.31

95th Percentile -5.30 -3.75 -2.45 -2.87 1.53 14.27 10.24 7.46 7.02 5.55
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ข้อตกลงและเงือนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดําเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
)Disclaimer of Peer group Fund Performance(

1. ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุน มิไดเ้ป็นสิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต
2. ผูล้งทุนสามารถดูขอ้มูลฉบบัเตม็ไดที้ www.aimc.or.th
3. ผลการดาํเนินงานของกองทุนทีการเปรียบเทียบแบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใตข้อ้กาํหนดของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน

โดยกองทุนทีจะถูกเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานในแต่ละช่วงเวลากบักองทุนประเภทเดียวกนัในระดบัเปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Percentiles) ต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น 
5th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 5 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Top 5% performance)
25th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 25 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Top 25% performance)
50th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 50 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Median performance)
75th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 75 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Bottom 25% performance)
95th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 95 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Bottom 5% performance)

4. ผลตอบแทนทีมีอายเุกินหนึงปีนนัมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เมือผูล้งทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนทีลงทุน สามารถนาํไปเปรียบเทียบกบัเปอร์เซ็นตไ์ทลต์ามตาราง จะทราบวา่กองทุนทีลงทุนนนัอยูใ่นช่วงทีเท่าใดของประเภทกองทุนรวมนนั
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United Global Macro Opportunities Fund 

UGMAC 

กองทนุรวมผสม 

กองทนุรวมหนว่ยลงทนุประเภท Feeder Fund 

กองทนุรวมทีเ่นน้ลงทนุแบบมคีวามเสีย่งในตา่งประเทศ 

หนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสําคญั

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ  
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั  

การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  

  

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2562

 

 
กองทนุรวมทีม่คีวามเสีย่งสงูหรอืซบัซอ้น 



กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล แม็คโคร ออพพอรท์นูติีส้ ์  1 
 

 

 

นโยบายการลงทนุ 

กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ ชือ่ JPMorgan Investment Funds – Global Macro 
Opportunities Fund (Class A) (กองทนุหลัก) จัดตัง้และบรหิารจัดการโดย JPMorgan Asset Management 
(Europe) S.à r.l. และเป็นกองทนุทีจั่ดตัง้ตามระเบยีบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in 
Transferable Securities) ซึง่จดทะเบยีนทีป่ระเทศลักเซมเบริก์ และกองทนุหลักมไิดเ้ป็นกองทนุรวมประเภทเฮ็จฟันด ์
(Hedge Fund) ทัง้นี้กองทนุหลักมวีัตถปุระสงคใ์นการลงทนุเพือ่สรา้งรายรับและการเตบิโตของเงนิลงทนุในระยะ
กลางและระยะยาว เพือ่ใหเ้งนิทนุเตบิโตสงูกวา่ดัชนีอา้งองิ โดยการลงทนุสว่นใหญจ่ะลงทนุในตราสารท่ัวโลก และจะ
มกีารใชก้ลยทุธท์ีล่งทนุในอนุพันธต์ามความเหมาะสม  
 

กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ ชือ่ JPMorgan Investment Funds – Global Macro 
Opportunities Fund (Class A) (กองทนุหลัก) เพยีงกองทนุเดยีว โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 
ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ โดยสว่นทีเ่หลอืกองทนุอาจลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารทีม่ลีักษณะของ
สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note) เฉพาะตราสารหนี้ทีผู่ถ้อืมสีทิธไิถถ่อนกอ่นกําหนด (Puttable 
Bond) และตราสารหนี้ทีผู่อ้อกมสีทิธไิถถ่อนกอ่นกําหนด (Callable Bond) โดยมกีารกําหนดผลตอบแทนไว ้
อยา่งแน่นอนหรอืเป็นอัตราทีผั่นแปรตามอัตราดอกเบีย้ของสถาบันการเงนิหรอือัตราดอกเบีย้อืน่ และไมม่กีาร
กําหนดเงือ่นไขการจ่ายผลตอบแทนทีอ่า้งองิกับปัจจัยอา้งองิอืน่เพิม่เตมิ และมกีารลงทนุใน derivatives ที ่
แฝงอยูใ่นธรุกรรม structure note ทีเ่ป็น puttable / callable bond เทา่นัน้ รวมถงึจะลงทนุในทรัพยส์นิตาม
ประเภทของหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิหรือการหาดอกผลโดยวธิอีืน่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที ่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทนุใหส้อดคลอ้งกับ
นโยบายกองทนุทีก่ําหนดไว ้

กองทนุอาจพจิารณาลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) ทีม่ตีัวแปรเป็นอัตราแลกเปลีย่นเงนิ
โดยมวีัตถุประสงคเ์พือ่ป้องกันความเสีย่ง (Hedging) ตามหลักเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุตามความเหมาะสมกบัสภาวการณ์
ในแตล่ะขณะ ซึง่การใชเ้ครือ่งมอืป้องกันความเสีย่งอาจมตีน้ทนุสําหรับการทําธรุกรรมป้องกนัความเสีย่ง โดยอาจทํา
ใหผ้ลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากตน้ทนุทีเ่พิม่ขึน้ 
 
นโยบายการลงทนุของกองทนุตา่งประเทศ 

กองทุนจะลงทุนในตราสารทุน ดัชนีสนิคา้โภคภัณฑ ์(commodity index) หลักทรัพยแ์ปลงสภาพ (convertible 
securities) ตราสารหนี้ เงนิฝากสถาบันการเงนิ และตราสารตลาดเงนิ โดยตรงหรอืผ่านการใชต้ราสารอนุพันธท์าง
การเงนิ โดยผูอ้อกหลักทรัพยเ์หลา่นีอ้าจอยูใ่นประเทศตา่งๆ รวมถงึตลาดเกดิใหม ่ 

กองทนุอาจลงทนุในประเทศจนีผา่น Shanghai-Hong Kong Stock Connect program  

กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ทีไ่ดรั้บการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอืของตราสารตํ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้และที่
ไมไ่ดรั้บการจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอื  

กองทนุมกีารจัดสรรการลงทนุทีย่ดืหยุน่ กองทนุอาจใชก้ลยทุธ ์Long และ Short (โดยการใชต้ราสารอนุพันธท์าง
การเงนิ) ในการจัดสรรการลงทนุตามประเภทสนิทรัพย ์สภาวะตลาด และโอกาสในการลงทนุ เมือ่เวลาผา่นไป สดัสว่น
ในการลงทนุอาจเปลีย่นแปลงอยา่งมนัียสําคัญ และอาจเนน้ ลงทนุในตลาดอตุสาหกรรม หรอืสกลุเงนิ ขึน้อยูก่บัความ
เหมาะสมในชว่งเวลานัน้ๆ  

กองทนุอาจลงทนุในตราสารอนุพันธท์างการเงนิเพือ่ใหบ้รรลวุัตถปุระสงคก์ารลงทนุ โดยตราสารดังกลา่วอาจใชเ้พือ่
วัตถุประสงคใ์นการป้องกันความเสีย่ง ตราสารอนุพันธท์างการเงนิไม่ไดจํ้ากัดเฉพาะสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้สําหรับ
อตัราแลกเปลีย่น แตร่วมถงึตราสารอนุพันธท์างการเงนิและอืน่ๆดว้ย  

กองทุนอาจลงทุนในสนิทรัพย์ที่เป็นตัวเงินในสกุลเงินต่างๆ และอาจจะมีการป้องกันความเสี่ยงในเรื่องอัตรา
แลกเปลีย่นดว้ย 

คณุกาํลงัจะลงทนุอะไร ? 
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คณุสามารถศกึษาขอ้มลูกองทนุหลักไดจ้าก : 
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/en/showpage.aspx?pageid=44&FundID=64&Shareclass
ID=192 
 
กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ  

1. กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล แม็คโคร ออพพอรท์นูติีส้ ์มุง่หวังใหผ้ลการดําเนนิงานเคลือ่นไหวตามกองทนุ
หลัก (passive management)  

2. JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities Fund (Class A) (กองทนุหลัก) มกีลยทุธ์
ในการบรหิารแบบเชงิรกุ (active management) 
 

 

1. ผูท้ีส่ามารถลงทนุในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีวา่การลงทนุในตราสารหนี้
ท่ัวไป 

2. ผูล้งทนุทีต่อ้งการกระจายการลงทนุในตราสารตา่งประเทศและสามารถยอมรับความเสีย่งจากการลงทนุได ้
ในระดับปานกลางถงึคอ่นขา้งสงู 

 
 
กองทนุรวมนี ้ไมเ่หมาะ กบัใคร 
ผูล้งทนุทีเ่นน้การไดรั้บผลตอบแทนในจํานวนเงนิทีแ่น่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 

 

 
 

ทําอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสีย่งของกองทนุนี ้

 อา่นหนังสอืชีช้วนฉบับเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  
 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลักษณะและความเสีย่งของกองทนุรวมนีด้พีอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกบัใคร ? 
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คาํเตอืนทีส่ําคญั  

1. กองทุนหลักอาจมกีารลงทุนหรอืมไีวซ้ ึง่สัญญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารงาน (Efficient 
Portfolio Management) ทําใหก้องทนุรวมนี้มคีวามเสีย่งมากกวา่กองทนุรวมอืน่ จงึเหมาะสมกับผูล้งทนุทีรั่บความ
เสีย่งไดส้งู 

 2. กองทนุอาจพจิารณาลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่สัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) ทีม่ตีัวแปรเป็นอัตราแลกเปลีย่น
เงนิโดยมวีัตถปุระสงคเ์พือ่ป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) ตามดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุ 

 3. กองทนุรวมทีเ่สนอขายนี้สามารถลงทนุในตราสารแหง่หนี้ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอืตํ่ากวา่อันดับทีล่งทนุได ้(non 
- investment grade) หรอืทีไ่มม่กีารจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (unrated bond) ในอัตราสว่นทีม่ากกวา่อัตราสว่นของ
กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุท่ัวไป ผูล้งทนุอาจมคีวามเสีย่งจากการผดินัดชําระหนี้ของผูอ้อกตราสาร ซึง่สง่ผลใหผู้ล้งทนุ
ขาดทนุจากการลงทนุบางสว่นหรอืทัง้จํานวนได ้และในการขายคนืหน่วยลงทนุ ผูล้งทนุอาจจะไมไ่ดรั้บเงนิคนืตามที่
ระบไุวใ้นโครงการ 

 4. กองทนุมนีโยบายลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ จงึมคีวามเสีย่งดา้นการเมอืง เศรษฐกจิสังคม 
สภาวะตลาด สภาพคลอ่ง อตัราแลกเปลีย่น กฎหมาย และ/หรอืขอ้จํากดัของประเทศทีก่องทนุเขา้ไปลงทนุ ซึง่อาจจะ
สง่ผลตอ่มลูคา่หน่วยลงทนุ และ/หรอืสภาพคลอ่งของกองทนุ 

 5. กองทนุมกีารจัดสรรการลงทนุทีย่ดืหยุน่ กองทนุอาจใชก้ลยทุธ ์Long และ Short (โดยการใชต้ราสารอนุพันธท์าง
การเงนิ) ในการจัดสรรการลงทนุตามประเภทสนิทรัพย ์สภาวะตลาด และโอกาสในการลงทนุ ผูล้งทนุอาจมคีวามเสีย่ง
จากการลดลงของเงนิตน้ได ้ดังนัน้กองทนุจงึเหมาะสมกบัผูล้งทนุทีไ่มต่อ้งการใชเ้งนิในระยะเวลา 5 ปี   

6. เนื่องจากกองทนุนี้ลงทนุในตา่งประเทศ จงึมคีวามเสีย่งทีท่างการของตา่งประเทศอาจออกมาตรการในภาวะทีเ่กดิ
วกิฤตการณ์ทีไ่มป่กต ิทําใหก้องทุนไมส่ามารถนําเงนิกลับเขา้มาในประเทศ ซึง่อาจสง่ผลใหผู้ล้งทุนไมไ่ดรั้บเงนิคนื
ตามระยะเวลาทีก่ําหนด 

7. กองทนุรวมนี้เนน้ลงทนุในตราสารทีม่คีวามเสีย่งดา้นเครดติและสภาพคลอ่งมากกวา่กองทนุรวมท่ัวไป ซึง่ตราสาร
ดังกล่าวอาจไม่สามารถ ชําระคนืเงนิตน้และดอกเบีย้ตามจํานวนหรอืเวลาทีก่ําหนด ดังนัน้ จงึเหมาะกับผูล้งทุนทีม่ี
ฐานะการเงนิทีส่ามารถรับความเสีย่งจากผลขาดทนุได ้

8. กองทนุรวมนี้ลงทนุกระจกุตัวในประเทศสหรัฐอเมรกิา ผูล้งทนุจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์
การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย 

9. กองทนุรวมมคีวามเสีย่งมากกวา่กองทนุรวมทีล่งทนุในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง เนื่องจากใชเ้งนิลงทนุในจํานวนที ่
นอ้ยกวา่จงึมกีําไร/ขาดทนุสงูกวา่การลงทนุในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ ? 
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แผนภาพแสดงตาํแหนง่ความเสีย่งของกองทนุรวม 

 

 

ปจัจยัความเสีย่งทีส่ําคญั 
ความเสีย่งจากความผนัผวนของมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Market risk) 
 

                          ตํา่                                                                                             สงู 
 

 

                                                               
ความเสีย่งจากการกระจกุตวัลงทนุในผูอ้อกรายใดรายหนึง่ (High issuer concentration risk) 

 

 

 

ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Exchange rate risk) 

                 ตํา่                                                                                             สงู 

 

 

 

ทัง้นี ้ทา่นสามารถดคํูาอธบิายความเสีย่งตา่งๆไดจ้ากคําอธบิายเพิม่เตมิทา้ยเลม่ 

 

 

 

 

 

≤ 5% 5 - 10% 10 – 15% 15 – 25% > 25% 

≤ 10% 10% - 20% 20% – 50% 50% – 80% > 80% 

ทัง้หมด / เกอืบทัง้หมด บางสว่น ดลุยพนิจิ ไมป้่องกนั 

ความผันผวนของผล
การดําเนนิงาน (SD) 

การกระจกุตัวลงทนุใน
ผูอ้อกตราสารรวม 

ตํา่             สงู

การป้องกนัความเสีย่ง fx 
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สดัสว่นการลงทนุของ JP Morgan Investment Funds - Global Macro Opportunities 
Fund (ClassA) (Master Fund) 

 
ขอ้มลูกองทนุหลกั ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2562 

หน่วยลงทนุของ
กองทนุระหวา่ง
ประเทศ 97.81%

อืน่ ๆ 2.19%

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุ 

% ของ NAV UGMAC
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ชือ่ทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 

ทรพัยส์นิ 5 อนัดบัแรกของ กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล แม็คโคร ออพพอรท์นูติ ีส้ ์                         

ทรพัยส์นิ % ของ NAV 
หน่วยลงทนุ : JP Morgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund 
(ClassA) 97.81 

 

ทรพัยส์นิ 5 อนัดบัแรกของ JP Morgan Investment Funds - Global Macro 
Opportunities Fund (ClassA) (Master Fund) 

 

หมายเหต ุขอ้มลูกองทนุหลกั ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2562 

สามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00468/UGMAC 

และสามารถดขูอ้มลูของกองทนุหลักทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: 
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/en/showpage.aspx?pageid=44&FundID=64&ShareclassID=192 
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หมายเหต ุ:   - คา่ธรรมเนยีมดังกลา่วขา้งตน้ไดร้วมภาษีมลูคา่เพิม่หรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใด
ทํานองเดยีวกนั (ถา้ม)ี     

 - คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆขา้งตน้ เชน่ คา่สอบบัญช ีเรยีกเก็บจรงิ ในอตัรารอ้ยละ 0.0072 เป็นตน้  

ทัง้นี ้สามารถดคูา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลัง 3 ปีไดท้ี ่: 
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00468/UGMAC  

 
คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ)* 

รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เก็บจรงิ 
คา่ธรรมเนยีมการขาย 2.00 1.50 
คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ 2.00 ยกเวน้** 
คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนื ไมม่ ี ไมม่ ี
คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก ไมม่ ี ไมม่ ี
คา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วย ไมม่ ี ไมม่ ี
คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ ไมม่ ี ไมม่ ี

* ทัง้นี ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการคดิคา่ธรรมเนยีมดังกลา่วกบัผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะกลุม่หรอืแตล่ะ
คนไมเ่ทา่กนัได ้ 

** ปัจจบุนัยกเวน้คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นเขา้ (แตต่อ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุดว้ย)  
 

 

 

 

 

0.6688

0.0321 0.2140 0.0073

0.9222

0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
5.50
6.00

การจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ รวมคา่ใชจ้า่ย

*คา่ธรรมเนยีมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนทีค่ณุจะไดรั้บ  
  ดงันัน้ คณุควรพจิารณาการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมดังกลา่วกอ่นการลงทนุ * 

คา่ธรรมเนยีม 

สงูสดุไมเ่กนิ  
2.14 

สงูสดุไมเ่กนิ
0.08025 

สงูสดุไมเ่กนิ  
0.4280 

สงูสดุไมเ่กนิ
5.35 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

สงูสดุไมเ่กนิ 
2.70175 
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คา่ธรรมเนยีมของกองทนุหลกั 

 
หมายเหต ุขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2562 

สามารถดคูา่ธรรมเนยีมของกองทนุหลกัทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: 
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/en/showpage.aspx?pageid=44&FundID=64&ShareclassID=192 

 

 

คา่ตอบแทนทีไ่ดรั้บจากบรษัิทจัดการตา่งประเทศ (Rebate fee) 0.6250% ของ NAV 
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   ตารางแสดงผลการดําเนนิงานของกลุม่ Foreign Investment Allocation ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 

 

 
ขอ้ตกลงและเงือ่นไขของขอ้มลูเปรยีบเทยีบผลการดาํเนนิงานแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์

(Disclaimer of Peer Group Fund Performance) 
 
1. ผลการดําเนนิงานในอดตีของกองทนุ มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต  

2. ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูฉบบัเต็มไดท้ี ่www.aimc.or.th 

3. ผลการดําเนนิงานของกองทนุทีก่ารเปรยีบเทยีบ แบง่ตามประเภทกองทนุรวมภายใตข้อ้กําหนดของ

สมาคมบรษัิทจัดการลงทุน โดยกองทุนที่จะถูกเปรียบเทียบผลการดําเนินงานในแต่ละช่วงเวลากับ

กองทนุประเภทเดยีวกนัในระดบัเปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Percentiles) ตา่ง ๆ โดยแบง่ออกเป็น  

•5th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่5 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Top 5% performance) 

•25th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่25 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Top 25% performance) 

•50th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่50 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Median Performance) 

•75th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่75 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Bottom 25% performance) 

•95th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่95 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Bottom 5% performance) 

4. ผลตอบแทนทีม่อีายเุกนิหนึง่ปีนัน้มกีารแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ปี  

 

เมือ่ผูล้งทนุทราบผลตอบแทนของกองทนุทีล่งทนุ สามารถนําไปเปรยีบเทยีบกบัเปอรเ์ซ็นตไ์ทลต์าม

ตาราง จะทราบวา่กองทนุทีล่งทนุนัน้อยูใ่นชว่งทีเ่ทา่ใดของประเภทกองทนุรวมนัน้ 
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ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุหลกั 

 
หมายเหต ุขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วันที ่30 พฤศจกิายน 2562 

ผลการดําเนนิงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภัณฑใ์นตลาดทนุ มไิดเ้ป็น
สิง่ยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต 

คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: 
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/en/showpage.aspx?pageid=44&FundID=64&Shareclass 

ID=192 
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นโยบายการจา่ยปันผล ไมจ่า่ย 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

วันทีจ่ดทะเบยีน 10 มถินุายน 2559 

อายโุครงการ ไมก่ําหนด 

การซือ้และขายคนืหน่วยลงทนุ วนัทําการซือ้ : ทกุวันทําการ ตัง้แตเ่วลาเริม่เปิดทําการ ถงึ 15.30 น. 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการซือ้ครัง้แรก         : ไมก่ําหนด 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป   : ไมก่ําหนด 

วนัทําการขายคนื : ทกุวันทําการ ตัง้แตเ่วลาเปิดทําการ ถงึ 15.30 น. 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการขายคนื      :  ไมก่ําหนด 

ยอดคงเหลอืขัน้ตํา่                 :  ไมก่ําหนด 

ระยะเวลาการรับเงนิคา่ขายคนื  :   ภายใน 5 วันทําการนับแตว่ันถัดจากวันคํานวณมลูคา่
ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุและราคาหน่วย
ลงทนุของวันทําการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ โดยมใิห ้
นับรวมวันหยดุทําการในตา่งประเทศของผูป้ระกอบ
ธรุกจิการจัดการกองทนุตา่งประเทศทีม่ลีักษณะใน
ทํานองเดยีวกบัธรุกจิการจัดการกองทนุรวมซึง่บรษัิท
จัดการกองทนุรวมไดร้ะบเุกีย่วกบัวันหยดุทําการใน
ตา่งประเทศดังกลา่วไวแ้ลว้ในเว็บไซตข์องบรษัิท
จัดการ 

หมายเหต ุ สามารถดวูันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุและตรวจสอบมูลคา่ทรัพยส์นิรายวัน
ไดท้ี ่www.uobam.co.th 

รายชือ่ผูจั้ดการกองทนุ 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกลุ วนัทีเ่ร ิม่บรหิารกองทนุนี ้

นางสาววรรณจันทร ์อึง้ถาวร* 10 มถินุายน 2559 

นายกติตพิงษ์ กงัวานเกยีรตชิยั* 10 มถินุายน 2559 

นายวจัิกขณ์ ณ เชยีงใหม ่ 16 กรกฎาคม 2561 

นายกาย  ศริพิรรณพร 24 เมษายน 2562 

นายฐติรัิฐ รัตนสงิห*์ 4 มถินุายน 2562 

นางสาวสริอินงค ์ปิยสนัตวิงศ ์ 19 มถินุายน 2562 

* ปฎบิตัหินา้ทีเ่ป็นผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพิม่เตมิ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 1. ธนาคารยโูอบ ีจํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2285-1555 

2. ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จํากดั (มหาชน) Private Bank : โทรศพัท ์0-2626-7777 

3. บรษัิทหลกัทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2638-5500 

4. บรษัิทหลกัทรัพย ์ภทัร จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2305-9000 

ขอ้มลูอืน่ๆ 
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5. บรษัิทหลกัทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท ์0-2857-7000 

6. บรษัิทหลกัทรัพย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท ์0-2648-1111  

7. บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ เอเชยี เวลท ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2207-2100 

8. ธนาคารทสิโก ้จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2633-6000 

9. บรษัิทหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท ์0-2009-8888 

10. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ บรอดเกท จํากดั : โทรศพัท ์0-2410-1996 

11. บรษัิท หลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จํากดั : โทรศพัท ์0-2026-5100 

12. บรษัิทนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรัพยโ์รโบเวลธ ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2026-6222 

13. ธนาคารกรงุศรอียธุยา จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์1572 

14. บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2635-3123 
15. บรษัิทหลกัทรัพย ์ไทยพาณชิย ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2949-1999 
16. บรษัิท เมอืงไทยประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2274-9400 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ทีบ่รษัิทจัดการแตง่ตัง้ขึน้ 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุ
ของกองทนุรวม (PTR) 

ในรอบระยะเวลาทีผ่า่นมายอ้นหลัง 1 ปี เทา่กบั 4.59% 
 

ตดิตอ่สอบถาม รับหนังสอืชีช้วน 
รอ้งเรยีน 

 บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั 
ทีอ่ยู ่: ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซยีเซ็นเตอร ์เลขที ่173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต ้
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท ์: 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 

Website : www.uobam.co.th    

Email : thuobamwealthservice@UOBgroup.com 

ธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

กรณีบรษัิทจัดการมธีรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บรษัิทจัดการ
จะเปิดเผยขอ้มลูธรุกรรมดังกลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่นทางเว็ปไซตข์องบรษัิท
จัดการ  

คณุสามารถตรวจสอบธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี ่
www.uobam.co.th 

 

 การลงทนุในหน่วยลงทนุไมใ่ชก่ารฝากเงนิ รวมทัง้ไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครองเงนิฝาก จงึ
มคีวามเสีย่งจากการลงทนุซึง่ผูล้งทนุอาจไมไ่ดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจํานวน 

 ไดรั้บอนุมัตจัิดตัง้และอยูภ่ายใตก้ารกํากบัดแูลของสํานักงาน ก.ล.ต 

 การพจิารณาร่างหนังสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิดเ้ป็นการแสดงว่าสํานักงาน 
ก.ล.ต. ไดรั้บรองถงึความถกูตอ้งของขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนของกองทนุรวม หรอืไดป้ระกนัราคาหรอืผลตอบแทน
ของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายนัน้  ทัง้นี้ บรษัิทจัดการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มูลในหนังสือชีช้วนส่วน
สรุปขอ้มูลสําคัญ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562  แลว้ดว้ยความระมัดระวังในฐานะผูรั้บผดิชอบในการดําเนนิการ
ของกองทนุรวมและขอรับรองวา่ขอ้มลูดังกลา่วถกูตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ และไมทํ่าใหผู้อ้ ืน่สําคัญผดิ 
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*CAC หมายถงึ Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการ
แนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย) 
 
อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio turnover ratio : PTR)  เพือ่ใหผู้ ้
ลงทนุทราบถงึปรมิาณการซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทนุ และสะทอ้นกลยทุธก์ารลงทนุของผูจั้ดการกองทนุได ้
ดยีิง่ขึน้ โดยคํานวณจากมลูคา่ทีตํ่่ากวา่ระหวา่งผลรวมของมลูคา่การซือ้ทรัพยส์นิกบัผลรวมของมลูคา่การขาย
ทรัพยส์นิทีก่องทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมายอ้นหลัง 1 ปี หารดว้ยมลูค่าทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของ
กองทนุรวมในรอบระยะเวลาเดยีวกนั 
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คาํอธบิายเพิม่เตมิ 
 
ปจัจยัความเสีย่งทีส่ําคญัเพิม่เตมิ 

 
ความเสีย่งทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการลงทนุในตราสารทีม่อีตัราผลตอบแทนสงู (High Yield Instruments) 
: หมายถงึ กองทนุอาจลงทนุในพันธบัตรหรอืตราสารหนี้อืน่ๆ ซึง่รวมถงึแตไ่มจํ่ากัดเพยีง ตราสารหนี้และ
หรือเงินฝากในสถาบันการเงินที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได  ้(Non-
Investment Grade) และทีไ่มไ่ดม้กีารจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Unrated) ทีม่ผีลอัตราตอบแทนสงู ตรา
สารเหลา่นี้มักมไิดม้กีารซือ้ขายอยูใ่นตลาดหลักทรัพย ์และมักมกีารซือ้ขายในศูนยซ์ือ้ขายนอกจากตลาด
หลักทรัพยซ์ึง่มคีวามโปร่งใสนอ้ยกว่า และมสีว่นต่างระหว่างราคาเสนอซือ้กับราคาเสนอขายทีก่วา้งกว่า 
นอกจากนี้ กองทนุอาจลงทุนในตราสารทีผู่อ้อกตราสารไมไ่ดม้หีลักทรัพยซ์ือ้ขายอยูใ่น ตลาดหลักทรัพย์
แห่งใดๆ ซึง่ทําใหก้ารป้องกันความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกับการลงทุนดังกล่าวทําไดย้ากยิง่ขึน้ นอกจากนี้  ผู ้
ออกตราสารที่มีอัตราผลตอบแทนสูงมักมีความเสี่ยงที่เกดิจากความไม่แน่นอน เกี่ยวกับสภาพธุรกจิ 
การเงนิหรอืเศรษฐกจิ อนัอาจทําใหผู้อ้อกตราสารไมส่ามารถชาํระดอกเบีย้และเงนิตน้ไดต้ามกําหนด ซึง่สงู
กว่าผูอ้อกตราสารที่มผีลตอบแทนตํ่ากว่า เนื่องจากโดยทั่วไป ตราสารทีม่ีผลอัตราตอบแทนสูงมักจะมี
ความผันผวนสงูกว่า และอาจเป็น    ตราสารดอ้ยสทิธกิว่าตราสารหรอืภาระผูกพันอืน่ๆ ทีม่อียู่ของผูอ้อก
ตราสารซึง่อาจไดรั้บการค้ําประกันจากทรัพยส์นิทัง้หมดหรอืเกอืบทัง้หมดของผูอ้อกตราสาร นอกจากนี้ ผู ้
ออกตราสารดังกล่าวอาจไม่ไดใ้หคํ้ารับรองทางการเงนิ (financial covenants) ใดๆ หรอือยู่ภายใต ้
ขอ้จํากัดเกีย่วกับการกอ่หนี้เพิม่ใดๆ ซึง่สง่ผลใหค้วามเสีย่งจากการลงทุนในตราสารดังกล่าวของกองทุน
สงูขึน้ 

มูลค่าตลาดของตราสารที่ไดรั้บการจัดอันดับความน่าเชือ่ถือตํ่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได  ้(Non-
Investment Grade) หรอื ไมไ่ดรั้บการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Unrated) เหลา่นี้มแีนวโนม้ทีจ่ะสะทอ้น
ถงึพัฒนาการของธรุกจิมากกวา่ตราสารทีไ่ดรั้บการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้
ซึง่จะตอบสนองกับความผันผวนของระดับอัตราดอกเบีย้ในตลาดโดยทั่วไปเป็นหลัก และมแีนวโนม้ทีจ่ะมี
ความออ่นไหวกับสภาวะเศรษฐกจิ มากกว่าตราสารทีจ่ะไดรั้บการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอือยู่ในอันดับที่
สามารถลงทนุได ้บรษัิททีอ่อกตราสารเหลา่นี้มักจะมหีนี้สงู (highly leveraged) และอาจจะไมม่วีธิกีาร
จัดหาเงนิทุนในรูปแบบอื่น ดังนั้น จงึมีความเป็นไปไดท้ี่การถดถอยของภาวะเศรษฐกจิครัง้ใหญ่อาจมี
ผลกระทบตอ่ตลาดสําหรับตราสารประเภทนี้อยา่งรา้ยแรง และอาจมผีลกระทบในทางลบตอ่มลูคา่ของตรา
สารประเภทนี้ นอกจากนี้ มีความเป็นไปไดท้ี่ภาวะเศรษฐกจิตกตํ่าอาจมีผลกระทบอย่างรา้ยแรงต่อ
ความสามารถของผูอ้อกตราสารทีจ่ะชําระคนืเงนิตน้และดอกเบีย้ ทําใหม้คีวามเสีย่งจากการผดินัดของตรา
สารดังกลา่วมากขึน้ 
 
ความเสีย่งจากการลงทุนในตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอืต่ากว่าระดบัทีล่งทุนได  ้(Low-
Rated or Non Investment Grade Securities Risk) : กองทนุหลักสามารถลงทนุในตราสารทีม่ี
อันดับความน่าเชือ่ถอืตํา่กวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้(Non-investment Grade) และ ตราสารทีไ่มไ่ดรั้บ
การจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Unrated securities) เพือ่เพิม่ผลตอบแทนของกองทนุ กองทนุจงึมคีวาม
เสีย่งมากกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทีไ่ดรั้บการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอืในระดับทีล่งทุนได ้คอื อาจมี
ความผันผวนของราคาตราสารหนีท้ีล่งทนุ และโอกาสในการผดินัดชาํระหนีท้ีส่งูขึน้ 
 
ความเสีย่งทางการตลาด (Market Risk) :  
(1) กรณีกองทนุรวมตราสารหนี ้ เกดิจากการเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบีย้ซึง่ขึน้กับปัจจัยภายนอก 
เชน่ สภาวะเศรษฐกจิการลงทนุ ปัจจัยทางการเมอืงทัง้ในและตา่งประเทศ เป็นตน้ โดยราคาตราสารหนี้จะ
เปลีย่นแปลงในทศิทางตรงขา้มกบัการเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบีย้ เชน่ หากอัตราดอกเบีย้ในตลาดเงนิ
มแีนวโนม้ปรับตัวสงูขึน้ อัตราดอกเบีย้ของตราสารหนี้ทีอ่อกใหม่ก็จะสงูขึน้ดว้ย ดังนัน้ราคาตราสารหนี้ที่
ออกมากอ่นหนา้จะมกีารซือ้ขายในระดับราคาทีตํ่่าลง โดยกองทุนรวมทีม่อีายุเฉลีย่ของทรัพยส์นิทีล่งทุน 
(portfolio duration) สงูจะมโีอกาสเผชญิกบัการเปลีย่นแปลงของราคามากกวา่กองทนุรวมทีม่ ีportfolio 
duration ตํา่กวา่ 
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(2) กรณีกองทนุรวมตราสารทุน หมายถงึ ความเสีย่งทีม่ลูคา่ของหลักทรัพยท์ีก่องทนุรวมลงทนุจะ
เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้หรอืลดลงจากปัจจัยภายนอก เชน่ สภาวะเศรษฐกจิการลงทนุ ปัจจัยทางการเมอืงทัง้
ในและตา่งประเทศ เป็นตน้ ซึง่พจิารณาไดจ้ากคา่ standard deviation (SD) ของกองทนุรวม หากกองทนุ
รวมมคีา่ SD สงู แสดงวา่กองทนุรวมมคีวามผันผวนจากการเปลีย่นแปลงของราคาหลักทรัพยส์งู 
 
ความเสีย่งจากความสามารถในการชาระเงนิตน้และดอกเบีย้ของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) : 
เกดิจากผูอ้อกตราสารหนี้ไม่สามารถจ่ายคนืเงนิตน้และหรอืดอกเบีย้ไดต้ามกําหนด ทําใหม้ลูค่าทรัพยส์นิ
สทุธอิาจลดลงจากการดอ้ยคา่ของตราสารหนีด้ังกลา่ว และทําใหก้องทนุขาดทนุ 
 
ความเสีย่งของประเทศทีล่งทุน (Country Risk) : คอื ความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลง
ภายในประเทศทีก่องทนุเขา้ไปลงทนุ เชน่ การเปลีย่นแปลงผูบ้รหิาร, การเปลีย่นแปลงนโยบายทางดา้น
เศรษฐกจิ หรอืสาเหตอุืน่ๆ จนทําใหไ้มส่ามารถชาํระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุไดต้รงตามระยะเวลาทีก่ําหนด 
 
ความเสีย่งจากการลงทนุในตราสารอนพุนัธ ์: กองทนุรวมหลักมกีารใชต้ราสารอนุพันธท์างการเงนิเพือ่
การลงทนุ โดยราคาตราสารอนุพันธอ์าจมคีวามผันผวนสงูในสถานการณ์ทีไ่มพ่งึประสงค ์และอาจขาดทนุ
อยา่งมนัียสําคัญ 
 
ความเสีย่งจากการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives Risk) : สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้
บางประเภทอาจมกีารขึน้ลงผันผวน (volatile) มากกวา่หลักทรัพยพ์ืน้ฐาน ดังนัน้หากกองทนุมกีารลงทนุใน
หลักทรัพย์ดังกล่าวย่อมทําใหส้ินทรัพย์มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื้นฐาน 
(Underlying Security)  
 
ความเสีย่งจากขอ้จํากดัการนําเงนิลงทนุกลบัประเทศ (Repatriation Risk) : เป็นความเสีย่งทีเ่กดิ
จากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ขอ้กําหนด 
กฎเกณฑ์ หรือนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบรหิารประเทศ ซึง่รวมถงึสาเหตุอื่นๆ ที่อาจทําใหไ้ม่
สามารถชําระหนี้ไดต้รงตามระยะเวลาทีก่ําหนด รวมถงึอาจทําใหก้องทุนเกดิความเสีย่งจากสัญญาสวอป 
และ/หรอืสญัญาฟอรเ์วริด์ได ้ซึง่มผีลตอ่ผลตอบแทนทีก่องทนุจะไดรั้บจากการลงทนุ 
 
ความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่ง (Liquidity Risk) : เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีไ่มส่ามารถขายตราสาร
ทีก่องทนุไดล้งทนุไวไ้ด ้หรอืขายตราสารไมไ่ดต้ามราคาหรอืตามระยะเวลาทีก่ําหนดไวไ้ด ้ทัง้นี้ สภาพคลอ่ง
ของตราสารอาจจะขึน้อยูก่ับสภาพขนาดของตลาดแตล่ะประเทศทีก่องทนุเขา้ไปลงทนุและสภาวการณ์ใน
ตลาด ณ ขณะใดขณะหนึง่ 
 
ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk) หมายถงึ การเปลีย่นแปลง 
ของอัตราแลกเปลีย่นมผีลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เชน่ กองทุนรวมลงทุนดว้ยสกลุเงนิดอลลาร ์
ในชว่งทีเ่งนิบาทออ่น แต่ขายทํากําไรในชว่งทีบ่าทแข็ง กองทนุรวมจะไดเ้งนิบาทกลับมานอ้ยลง ในทาง
กลับกันหากกองทุนรวมลงทนุในชว่งทีบ่าทแข็งและขายทํากําไรในชว่งทีบ่าทออ่น ก็อาจไดผ้ลตอบแทน
มากขึน้กวา่เดมิดว้ยเชน่กนั ดังนัน้ การป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นจงึเป็นเครือ่งมอืสําคัญในการ
บรหิารความเสีย่งจากดังกลา่ว  
 
- อาจป้องกนัความเสีย่งตามดลุยพนิจิของผูจ้ดัการกองทนุรวม : ผูล้งทนุอาจมคีวามเสีย่งจากอัตรา
แลกเปลีย่น เนื่องจากการป้องกันความเสีย่งขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุรวมในการพจิารณาว่า
จะป้องกนัความเสีย่งหรอืไม ่
 

ความเสีย่งจากการกระจกุตวัลงทนุในผูอ้อกตราสาร (high issuer concentration risk) พจิารณา
จากการลงทนุแบบกระจกุตัวในตราสารของผูอ้อกตราสาร คูส่ญัญา หรอืบคุคลอืน่ทีม่ภีาระผกูพันตามตราสาร
หรอืสญัญานัน้ รายใดรายหนึง่มากกวา่รอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธริวมกนั 
ทัง้นี ้การลงทนุแบบกระจกุตัวไมร่วมถงึกรณีการลงทนุในทรัพยส์นิดังนี ้ 



กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล แม็คโคร ออพพอรท์นูติีส้ ์  17 
 

1. ตราสารหนีภ้าครัฐไทย 
2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทีม่กีารจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้
3. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีผู่รั้บฝากหรอืผูอ้อกตราสารทีม่กีารจัดอันดับความน่าเชือ่ถอือยู่
ในอนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้
 
 
 
 
 

ลกัษณะสําคญัของกองทนุ JPMorgan Investment Funds – Global Macro 
Opportunities Fund (Class A) (กองทนุหลกั) 

 
ชือ่กองทนุ : JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities Fund (Class A) 

ผูจ้ดัการกองทนุ : JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. 

วนัทีจ่ดัต ัง้กองทนุ : 23 ตลุาคม พ.ศ. 2541 

ประเภทโครงการ : กองทนุรวมผสม (Balanced Fund) 

อายโุครงการ : ไมก่ําหนด 

การจา่ยเงนิปนัผล : ไมจ่า่ยเงนิปันผล 

ผูด้แูลผลประโยชน/์ 
ผูเ้ก็บรกัษาทรพัยส์นิ 
ของกองทนุ : 

Custodian: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 

Administrator : J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 

Auditors : PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative 

Bloomberg Ticker : 

Bloomberg 
Benchmark Ticker : 

JPMECAA LX 

EE0001M Index  

Website http://www.jpmorganassetmanagement.lu/en/showpage.aspx?pageid=44&Fun
dID=64&ShareclassID=192 
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เอกสารแนบทา้ย 

รายละเอยีดการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ 

 

การลงทนุใน Structured Note ประเภท puttable และ/หรอื callable bond  

โดยการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในเรือ่งดังกลา่ว จะมผีลใชบ้งัคับตัง้แตว่ันที ่14 มกราคม 2563  

 
ทัง้นี ้ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่ 
https://www.uobam.co.th/srcm/announcement/mkzjn9ax2/n9/ax/o0x0/04421_จม.แกไ้ข
โครงการ-96-กองทนุ_EN.pdf 

 


