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กองทนุเปิด ยโูอบ ีสมารท์ โกลบอล แอลโลเคช ัน่ ฟนัด ์
UOB Smart Global Allocation Fund : UOBSGA 

กองทนุรวมผสม 
กองทนุรวมหนว่ยลงทนุประเภท Feeder Fund 

กองทนุรวมทีเ่นน้ลงทนุแบบมคีวามเสีย่งในตา่งประเทศ 

 

หนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสําคญั

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ  
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั  
การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  
  

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถินุายน 2564
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นโยบายการลงทนุ 

กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ ชือ่ BGF Global Allocation Fund ทีจ่ดทะเบยีนในประเทศ
ลักเซมเบริก์ ซึง่เป็นกองทนุเพือ่ผูล้งทนุท่ัวไป (Retail Fund) เพยีงกองทนุเดยีว และเป็นกองทนุทีจั่ดตัง้ตามระเบยีบของ 
UCITS (Undertakings for Collective Inverstment in Transferable Securities) ซึง่อยูภ่ายใตก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งของ
ประเทศลักเซมเบริก์และเป็นกองทุนทีม่หีน่วยงานกํากับดูแลดา้นหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ซึง่เป็นสมาชกิของ 
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยกองทนุดังกลา่วมวีัตถปุระสงคใ์นการลงทนุทีเ่นน้
ลงทนุในตราสารทนุและตราสารหนี้ทัง้ภาครัฐและเอกชนในตา่งประเทศทั่วโลกในสภาวการณ์ปกตไิมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 70 
ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ ซึง่มกีารบรหิารจัดการโดย BlackRock (Luxembourg) S.A. และกองทนุหลักมไิด ้
เป็นกองทนุรวมประเภทเฮ็จฟันด ์(Hedge Fund) ซึง่กองทนุหลักอาจป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นตามดลุพนิจิ
ของผูจั้ดการกองทนุ และบรษัิทจัดการจะทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุหลักในรปูสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ หรอืใน
สกลุเงนิอืน่ใด หากมกีารเปลีย่นแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต บรษัิทจัดการจะแจง้ให ้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบทาง
เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และ/หรอืชอ่งทางอืน่ใดโดยเร็ว นับตัง้แตว่ันทีบ่รษัิทจัดการรูห้รอืรับทราบเหตกุารณ์ดังกลา่ว 
ทัง้นี ้กองทนุหลักจะนําเงนิไปลงทนุตอ่ในหลายสกลุเงนิตามแตล่ะประเทศทีก่องทนุหลักไปลงทนุ 

กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ BGF Global Allocation Fund เพยีงกองทนุเดยีว โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีม่
นอ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ หรอืตามอัตราสว่นทีสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศ
กําหนด โดยส่วนที่เหลือกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไวซ้ ึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหนา้แฝง 
(Structured Note) เฉพาะตราสารหนี้ทีผู่ถ้อืมสีทิธไิถถ่อนกอ่นกําหนด (Puttable Bond) และตราสารหน้ีทีผู่อ้อกมสีทิธิ
ไถถ่อนกอ่นกําหนด (Callable Bond) โดยมกีารกําหนดผลตอบแทนไวอ้ยา่งแน่นอนหรอืเป็นอัตราทีผั่นแปรตามอัตรา
ดอกเบีย้ของสถาบันการเงนิหรอือัตราดอกเบีย้อืน่ และไม่มกีารกําหนดเงือ่นไขการจ่ายผลตอบแทนทีอ่า้งองิกับปัจจัย
อา้งองิอืน่เพิม่เตมิ และมกีารลงทนุใน derivatives ทีแ่ฝงอยูใ่นธรุกรรม structured note ทีเ่ป็น puttable / callable bond 
เทา่นัน้ รวมถงึจะลงทนุในทรัพยส์นิตามประเภทของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่อยา่งใดอยา่งหนึง่
หรอืหลายอยา่งตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทนุใหส้อดคลอ้ง
กบันโยบายกองทนุทีก่ําหนดไว ้
กองทนุอาจพจิารณาลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) ทีม่ตีัวแปรเป็นอัตราแลกเปลีย่นเงนิ
โดยมวีัตถปุระสงคเ์พือ่ป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) ตามหลักเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุตามความเหมาะสมกบัสภาวการณ์ใน
แตล่ะขณะ ซึง่การใชเ้ครือ่งมอืป้องกนัความเสีย่งอาจมตีน้ทนุสําหรับการทําธรุกรรมป้องกนัความเสีย่ง โดยอาจ
ทําใหผ้ลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากตน้ทนุทีเ่พิม่ขึน้ 
 
นโยบายการลงทนุของกองทนุตา่งประเทศ 
กองทนุ BGF Global Allocation Fund เป็นกองทนุรวมตา่งประเทศซึง่จดทะเบยีนในประเทศ Luxembourg โดย
กองทุนดังกล่าวมวีัตถุประสงคล์งทุนในตราสารทุน และตราสารหนี้ทัง้ภาครัฐและเอกชนในต่างประเทศทั่วโลกใน
สภาวการณ์ปกตไิมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 70 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 
1) กองทนุใชแ้นวทางการลงทนุทัง้แบบดา้นลา่งขึน้บน (Bottom-up) และแบบดา้นบนลงลา่ง (Top-down)โดยพจิารณา

ความเสีย่งและผลตอบแทนจากการลงทนุในแตล่ะประเภทสนิทรัพย ์ประเทศทีล่งทนุ และขนาดของตลาดทีล่งทนุ 
2) การวเิคราะหปั์จจัยพืน้ฐาน ตารางเปรยีบเทยีบมูลค่าพื้นฐาน และการใชข้อ้มูลดา้นปรมิาณ ถูกนํามาใชเ้พือ่สําหรับ

สรา้งโอกาสในการลงทนุ 
3) สว่นหนึง่ของสนิทรัพยข์องกองทุนอาจจะเก็บไวใ้นสนิทรัพยท์ีม่สีภาพคล่อง หรอืเงนิสดจุดประสงคเ์พื่อรักษา

สภาพคลอ่ง 
4) กองทนุอาจจะลงทนุในตราสารอนุพันธท์างการเงนิเพือ่วัตถปุระสงคใ์นการการป้องกนัความเสีย่งทีม่อียู ่(existing positions) 

หรอืการจัดการพอรต์โฟลโิอทีม่ปีระสทิธภิาพ (efficient portfolio management) หรอืทัง้สองจดุประสงค ์
 

คณุกาํลงัจะลงทนุอะไร? 
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คณุสามารถศกึษาขอ้มลูกองทนุหลักไดจ้าก :  
http://www.blackrockinternational.com/intermediaries/en-zz/funds-information/overview/bgf-global-
allocation-a2-usd 

 
กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ  
1. กองทนุเปิด ยโูอบ ีสมารท์ โกลบอล แอลโลเคชัน่ ฟันด ์มุง่หวังใหผ้ลการดําเนนิงานเคลือ่นไหวตามกองทนุหลัก 

(passive management) 

2. BGF Global Allocation Fund (กองทนุหลัก) มกีลยทุธใ์นการบรหิารแบบเชงิรกุ (active management) 
 
 

 
1. ผูล้งทุนทีส่ามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ทีก่องทนุรวมไปลงทุน ซึง่อาจจะปรับตัวเพิม่สงูขึน้ หรอืลดลงจนตํ่ากว่า

มลูคา่ทีล่งทนุและทําใหข้าดทนุได ้
2. เหมาะสําหรับเงนิลงทุนของผูล้งทุนทีมุ่่งหวังผลตอบแทนทีด่จีากการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ โดยควรเป็น

เงนิลงทนุสว่นทีส่ามารถยอมรับความเสีย่งจากการลงทนุไดใ้นระดับสงู โดยผลตอบแทนทีก่องทนุจะไดรั้บสว่นใหญม่าจาก
กําไรสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุ 

 
 
กองทนุรวมนีไ้มเ่หมาะกบัใคร 
ผูล้งทนุทีเ่นน้การไดรั้บผลตอบแทนในจํานวนเงนิทีแ่น่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 

 

 
 

ทําอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสีย่งของกองทนุนี ้
 อา่นหนังสอืชีช้วนฉบับเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  
 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลักษณะและความเสีย่งของกองทนุรวมนีด้พีอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกบัใคร? 
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คาํเตอืนทีส่ําคญั  

1. กองทนุไทยนําเงนิไปลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุหลักเป็นสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ กองทนุนี้จงึมคีวามเสีย่งจาก
อัตราแลกเปลีย่นสกลุเงนิบาทและสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ ทัง้นี้ กองทนุไทยอาจป้องกนัความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น
ตามดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุ ผูล้งทนุอาจไดรั้บผลขาดทนุจากอัตราแลกเปลีย่นหรอืไดรั้บเงนิคนืตํา่กวา่เงนิลงทนุ
เริม่แรกได ้

2. กองทนุหลักจะนําเงนิไปลงทนุตอ่ในหลายสกลุเงนิตามแตล่ะประเทศทีก่องทนุหลักไปลงทุน ทัง้นี้กองทนุหลักอาจ
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผูจั้ดการกองทุน กองทุนนี้จึงมีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลีย่นสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ และ/หรอืสกลุเงนิอืน่ใดทีก่องทนุหลักนําเงนิไปลงทนุ 

3. กองทุนมนีโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ จงึมคีวามเสีย่งดา้นการเมอืง เศรษฐกจิสังคม 
สภาวะตลาด สภาพคลอ่ง อตัราแลกเปลีย่น กฎหมาย และ/หรอืขอ้จํากดัของประเทศทีก่องทนุเขา้ไปลงทนุ ซึง่อาจจะ
สง่ผลตอ่มลูคา่หน่วยลงทนุ และ/หรอืสภาพคลอ่งของกองทนุ 

4. กองทนุหลักมกีารลงทนุใน Derivatives เพือ่การเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทนุ (Efficient Portfolio Management) 
5. กองทุนรวมนี้ลงทุนในกองทุนหลักทีล่งทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมรกิา ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจาย

ความเสีย่งของพอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย 
6. กองทนุรวมมคีวามเสีย่งมากกวา่กองทนุรวมทีล่งทนุในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง เนื่องจากใชเ้งนิลงทนุในจํานวนทีน่อ้ยกวา่

จงึมกีําไร/ขาดทนุสงูกวา่การลงทนุในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง 
7. กองทนุรวมมกีารกระจกุตัวของการถอืหน่วยลงทนุของบคุคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมด ดังนัน้หากผู ้

ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสีย่งใหก้องทุนตอ้งเลกิกองทุนรวมไดโ้ดยผูถ้ือหน่วยลงทุน
สามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท้ีเ่ว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ www.uobam.co.th 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 
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แผนภาพแสดงตาํแหนง่ความเสีย่งของกองทนุรวม 

 

 
ปจัจยัความเสีย่งทีส่ําคญั 

 
ความเสีย่งจากความผนัผวนของมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Market risk) 

      ตํา่                                                                                               สงู 
 

 

 
 
ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High concentration risk) 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจกุตัวในประเทศสหรัฐอเมรกิา 

 
ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Exchange rate risk) 

      ตํา่           สงู 
 

 

หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารป้องกนัความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นคดิเป็น 92.22%         
ของเงนิลงทนุในตา่งประเทศ 

 ทัง้นี ้ทา่นสามารถดคํูาอธบิายความเสีย่งตา่งๆไดจ้ากคําอธบิายเพิม่เตมิทา้ยเลม่ 

≤ 5% 5 - 10% 10 – 15% 15 – 25% > 25% 

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

≤ 20% 20% – 50% 50% – 80% > 80% 

≤ 20% 20% – 50% 50% – 80% > 80% 

ทัง้หมด / เกอืบทัง้หมด บางสว่น ดลุยพนิจิ ไมป้่องกนั การป้องกนัความเสีย่ง fx 

ความผันผวนของผล
การดําเนนิงาน (SD) 

การลงทนุกระจกุตัวใน
ผูอ้อกตราสารรวม 

ตํา่             สงู 

การลงทนุกระจกุตัวใน
หมวดอตุสาหกรรมรวม 

ตํา่        สงู

การลงทนุกระจกุตัว    
ในรายประเทศรวม 

ตํา่              สงู 



กองทนุเปิด ยโูอบ ีสมารท์ โกลบอล แอลโลเคชัน่ ฟันด ์  5 
 

 

 

 

   
 
 
ชือ่ทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 
ทรพัยส์นิ 5 อนัดบัแรกของกองทนุเปิดยโูอบ ีสมารท์ โกลบอล แอลโลเคช ัน่ ฟนัด ์

ทรพัยส์นิ % ของ NAV 
หน่วยลงทนุ : BGF Global Allocation Fund - Class A 102.66 
อืน่ ๆ -2.66 

 
 
ทรพัยส์นิ 5 อนัดบัแรกของ BGF Global Allocation Fund- Class A (Master Fund) 

 
หมายเหต ุ: ขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วันที ่31 พฤษภาคม 2564 

คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี:่ https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00378/UOBSGA 

และสามารถดขูอ้มลูของกองทนุหลักทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: 
http://www.blackrockinternational.com/intermediaries/en-zz/funds-information/overview/bgf-global-
allocation-a2-usd 

 

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุ 

% ของ NAV 

UOBSGA 

หนว่ยลงทนุของ
กองทนุระหวา่ง

ประเทศ 
102.66%

อืน่ๆ -2.66%

Equity 67.59%

Fixed Income 
15.60%

Commodities 
0.12%

Cash Equivalents 
16.69%

BGF Global Allocation Fund - Class A 

ขอ้มลูกองทนุหลกั ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2564 
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หมายเหต ุ:  -  คา่ธรรมเนยีมดังกลา่วขา้งตน้ไดร้วมภาษีมลูคา่เพิม่หรอืภาษีธรุกจิเฉพาะหรอืภาษีอืน่ใด    

ทํานองเดยีวกนั (ถา้ม)ี 

- คา่ใชจ้่ายอืน่ๆขา้งตน้ เชน่ คา่สอบบัญช ีเรยีกเก็บจรงิในอัตรารอ้ยละ 0.1991, คา่ธรรมเนียมธนาคาร 
เรยีกเก็บจรงิในอตัรารอ้ยละ 0.0044 เป็นตน้ 

 

ทัง้นี ้สามารถดคูา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลัง 3 ปีไดท้ี ่: 
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00378/UOBSGA  

 
 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ)* 

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

* ทัง้นี ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการคดิคา่ธรรมเนยีมดังกลา่วกบัผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะกลุม่
หรอืแตล่ะคนไมเ่ทา่กนัได ้ 

** กรณีผูถ้อืหน่วยลงทนุสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ บรษัิทจัดการจะไมค่ดิคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ 
 
 

1.0700

0.0321
0.2140 0.2216

1.5377

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

การจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ รวมคา่ใชจ้า่ย

*คา่ธรรมเนยีมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนทีค่ณุจะไดรั้บ  
ดงันัน้ คณุควรพจิารณาการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมดงักลา่วกอ่นการลงทนุ * 

คา่ธรรมเนยีม 

สงูสดุไมเ่กนิ  
2.14 

สงูสดุไมเ่กนิ
0.08025 

สงูสดุไมเ่กนิ 
0.2140 

สงูสดุไมเ่กนิ
5.35 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

สงูสดุไมเ่กนิ
2.91575 
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คา่ธรรมเนยีมของกองทนุหลกั 

 
 
หมายเหต ุ:ขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วันที ่23 มถินุายน 2564 

สามารถดคูา่ธรรมเนยีมของกองทนุหลักทีเ่ป็นปัจจบุนัได ้
ที:่http://www.blackrockinternational.com/intermediaries/en-zz/funds-information/overview/bgf-
global-allocation-a2-usd 

 
 
คา่ตอบแทนทีไ่ดร้บัจากบรษิทัจดัการตา่งประเทศ (Rebate fee) : 0.7500% ของ NAV 
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2. 

3. 

4. 
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6. ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัแบบปกัหมดุ 

 
- ผลตอบแทนทีม่อีายมุากกวา่หรอืเทา่กบั 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนรอ้ยละตอ่ปี 
- เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมฉบับนี ้ไดจั้ดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการ

ดําเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 
คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00378/UOBSGA 
 

ตารางแสดงผลการดําเนนิงานของกลุม่ Foreign Investment Allocation ขอ้มลู ณ วันที ่30 มถินุายน 2564 
 

ขอ้ตกลงและเงือ่นไขของขอ้มลูเปรยีบเทยีบผลการดาํเนนิงานแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์
(Disclaimer of Peer Group Fund Performance) 

 
1.  ผลการดําเนนิงานในอดตีของกองทนุ มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต  
 
2.  ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูฉบบัเต็มไดท้ี ่www.aimc.or.th 
 
3.  ผลการดําเนินงานของกองทุนทีก่ารเปรียบเทยีบ แบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใตข้อ้กําหนดของสมาคม

บรษัิทจัดการลงทนุ โดยกองทนุทีจ่ะถกูเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานในแตล่ะชว่งเวลากบักองทนุประเภทเดยีวกัน
ในระดับเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Percentiles) ตา่งๆ โดยแบง่ออกเป็น  
• 5th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่5 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Top 5% performance) 
• 25th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอันดับที ่25 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Top 25% performance) 
• 50th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่50 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Median Performance) 
• 75th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่75 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Bottom 25% performance) 
• 95th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่95 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Bottom 5% performance) 

 
4.  ผลตอบแทนทีม่อีายเุกนิหนึง่ปีนัน้มกีารแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ปี  
 

เมือ่ผูล้งทนุทราบผลตอบแทนของกองทนุทีล่งทนุ สามารถนําไปเปรยีบเทยีบกบัเปอรเ์ซ็นตไ์ทลต์ามตาราง จะทราบวา่
กองทนุทีล่งทนุนัน้อยูใ่นชว่งทีเ่ทา่ใดของประเภทกองทนุรวมนัน้ 
 
 

ผลตอบแทนกองทนุรวม 6.28% 4.64% 25 6.28% 50 25.88% 25 9.43% 25 7.46% 25 N/A N/A 5.02%

ผลตอบแทนตัวชีว้ดั 14.01% 7.29% 5 14.01% 5 27.54% 25 10.11% 25 8.12% 25 N/A N/A 8.01%

ความผันผวนของกองทนุ 5.66% 3.53% 25 5.66% 50 9.91% 75 11.90% 75 9.58% 75 N/A N/A 9.30%

ความผันผวนของตัวชีว้ดั 5.24% 3.63% 25 5.24% 25 8.39% 50 8.99% 25 7.44% 25 N/A N/A 7.50%

Percentileกองทนุ ต ัง้แตจ่ดัต ัง้
กองทนุYTD 3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile 10 ปี
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ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุหลกั 

 
 
หมายเหต ุ: ขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วันที ่31 พฤษภาคม 2564 

ผลการดําเนนิงานในอดตี /ผลการเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภัณฑใ์นตลาดทนุมไิดเ้ป็น
สิง่ยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต 

คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: http://www.blackrockinternational.com/intermediaries/en-
zz/funds-information/overview/bgf-global-allocation-a2-usd 
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นโยบายการจา่ยปันผล ไมจ่า่ย 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

วนัทีจ่ดทะเบยีน 18 กมุภาพันธ ์2558 

อายโุครงการ ไมกํ่าหนด 

การซือ้และขายคนืหน่วยลงทนุ วนัทาํการซือ้ : ทกุวนัทําการตัง้แตเ่วลาเริม่เปิดทําการ ถงึเวลา 15.30 น. 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการซือ้ครัง้แรก         : ไมกํ่าหนด 
มลูคา่ขัน้ตํา่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป   : ไมกํ่าหนด 
 
วนัทาํการขายคนื :  
การรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุอตัโนมตั ิ 
กองทนุเปิด ยโูอบ ีสมารท์ โกลบอล แอลโลเคชัน่ ฟันด ์จะพจิารณารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ
อตัโนมตัไิมเ่กนิปีละ4 ครัง้ โดยพจิารณารับซือ้คนืหน่วยลงทนุอตัโนมตัจิากสว่นตา่งมลูคา่
ทรัพยส์นิสทุธทิัง้หมดระหวา่งชว่งเวลาเมือ่สว่นตา่งมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธริะหวา่งชว่งเวลา 
มากกวา่หรอืเทา่กบั 0.1 บาทตอ่หน่วย โดยบรษัิทจัดการจะทําการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ
อตัโนมตัภิายใน 5 วนัทําการนับถดัจากวันคํานวณสว่นตา่งมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธริะหวา่ง
ชว่งเวลา ทัง้นี ้บรษัิทจัดการจะประกาศชว่งเวลาพจิารณารับซือ้คนืหน่วยลงทนุอตัโนมัตใิห ้
ผูถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

การรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุแบบปกต ิ 
วนัทําการขายคนื : ทกุวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุตัง้แต ่               

เวลาเปิดทําการถงึเวลา 14.00 น 
มลูคา่ขัน้ตํา่ของการขายคนื : ไมกํ่าหนด 
ยอดคงเหลอืขัน้ตํา่  : ไมกํ่าหนด 
ระยะเวลารับเงนิคา่ขายคนื         : ภายใน 5 วันทําการ นับแตว่นัถดัจากวนัคํานวณมลูคา่
ทรัพสนิสทุธมิลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาหน่วยลงทนุ โดยมใิหนั้บรวมวนัหยดุทําการใน
ตา่งประเทศของผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการกองทนุตา่งประเทศทีม่ลีกัษณะในทํานอง
เดยีวกบัธรุกจิการจัดการกองทนุรวมซึง่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดร้ะบเุกีย่วกบัวนัหยดุ   
ทําการในตา่งประเทศดงักลา่วไวแ้ลว้ในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

หมายเหต ุ: สามารถดวูนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุและตรวจสอบมลูคา่ทรัพยส์นิรายวันได ้
ที ่www.uobam.co.th 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มลูอืน่ๆ 
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รายชือ่ผูจั้ดการกองทนุ 
 
 
 
 

ชือ่-นามสกลุ วนัทีเ่ร ิม่บรหิารกองทนุนี ้

นางสาววรรณจันทร ์อึง้ถาวร* 18 กมุภาพันธ ์2558 

นายกติตพิงษ์ กงัวานเกยีรตชิยั* 18 กมุภาพันธ ์2558 

นายฐติรัิฐ รัตนสงิห*์ 4 มถินุายน 2562 

นางสาวสริอินงค ์ปิยสนัตวิงศ ์ 19 มถินุายน 2562 

นายนพพล นราศร ี 22 กมุภาพันธ ์2564 

* ปฎบิตัหินา้ทีเ่ป็นผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพิม่เตมิ 

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 1. บรษัิทหลกัทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2638-5500 
2. ธนาคารยโูอบ ีจํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2285-1555 
3. ธนาคารกรงุไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2111-1111 

4. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จํากดั :                        
โทรศพัท ์0-2026-5100 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีบ่รษัิทจัดการแตง่ตัง้ขึน้ (ถา้ม)ี 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของ
กองทนุรวม (PTR) 

ในรอบระยะเวลาทีผ่า่นมายอ้นหลงั 1 ปี เทา่กบั 78.42% 

ตดิตอ่สอบถาม รับหนังสอืชีช้วน 
รอ้งเรยีน 

 บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั 
ทีอ่ยู ่: ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซยีเซน็เตอร ์เลขที ่173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต ้ 
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท ์: 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 
Website : www.uobam.co.th 
Email : thuobamwealthservice@UOBgroup.com 

ธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

กรณีบรษัิทจัดการมธีรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บรษัิทจัดการจะ
เปิดเผยขอ้มลูธรุกรรมดงักลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่นทางเว็ปไซตข์องบรษัิทจัดการ 
คณุสามารถตรวจสอบธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี ่
www.uobam.co.th 

 
 การลงทนุในหน่วยลงทนุไมใ่ชก่ารฝากเงนิ รวมทัง้ไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครองเงนิฝาก จงึ

มคีวามเสีย่งจากการลงทนุซึง่ผูล้งทนุอาจไมไ่ดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจํานวน 
 ไดรั้บอนุมัตจัิดตัง้และอยูภ่ายใตก้ารกํากบัดแูลของสํานักงาน ก.ล.ต 
 การพจิารณาร่างหนังสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทุนรวมนี้มไิดเ้ป็นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. 

ไดรั้บรองถงึความถกูตอ้งของขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนของกองทนุรวม หรอืไดป้ระกนัราคาหรอืผลตอบแทนของ
หน่วยลงทนุทีเ่สนอขายนัน้  ทัง้นี ้บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดส้อบทานขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสําคัญ 
ณ วันที ่30 มถินุายน 2564 แลว้ดว้ยความระมัดระวังในฐานะผูรั้บผดิชอบในการดําเนนิการของกองทนุรวมและขอรับรอง
วา่ขอ้มลูดังกลา่วถกูตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ และไมทํ่าใหผู้อ้ ืน่สําคัญผดิ 
 
*CAC หมายถงึ Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการแนวรว่ม
ปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย) 
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อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio turnover ratio :  PTR) เพือ่ใหผู้ล้งทนุทราบ
ถงึปรมิาณการซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทุน และสะทอ้นกลยุทธก์ารลงทุนของผูจั้ดการกองทุนไดด้ยี ิง่ขึน้ โดย
คํานวณจากมูลค่าทีตํ่่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ทรัพยส์นิกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพยส์นิที่
กองทนุรวมลงทนุในรอบระยะเวลาผา่นมายอ้นหลัง 1 ปี หารดว้ยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบ
ระยะเวลาเดยีวกนั 
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คาํอธบิายเพิม่เตมิ 
 
ปจัจยัความเสีย่งทีส่ําคญัเพิม่เตมิ 

1. ความเสีย่งทางตลาด (Market Risk) : 
1) กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ เกดิจากการเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบีย้ซึง่ขึน้กับปัจจัยภายนอก 

เชน่ สภาวะเศรษฐกจิการลงทุน ปัจจัยทางการเมอืงทัง้ในและต่างประเทศ เป็นตน้ โดยราคาตราสาร
หนีจ้ะเปลีย่นแปลงในทศิทางตรงขา้มกบัการเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบีย้ เชน่ หากอัตราดอกเบีย้
ในตลาดเงนิมแีนวโนม้ปรับตัวสงูขึน้ อัตราดอกเบีย้ของตราสารหนี้ทีอ่อกใหม่ก็จะสงูขึน้ดว้ย ดังนัน้
ราคาตราสารหนี้ที่ออกมาก่อนหนา้จะมีการซือ้ขายในระดับราคาที่ตํ่าลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุ
เฉลีย่ของทรัพยส์นิทีล่งทนุ (portfolio duration) สงูจะมโีอกาสเผชญิกบัการเปลีย่นแปลงของราคา
มากกวา่กองทนุรวมทีม่ ีportfolio duration ตํา่กวา่ 

2) กรณีกองทนุรวมตราสารทนุ หมายถงึ ความเสีย่งทีม่ลูคา่ของหลักทรัพยท์ีก่องทนุรวมลงทนุจะเปลีย่นแปลง
เพิม่ขึน้หรอืลดลงจากปัจจัยภายนอก เชน่ สภาวะเศรษฐกจิการลงทุน ปัจจัยทางการเมอืงทัง้ในและ
ตา่งประเทศ เป็นตน้ ซึง่พจิารณาไดจ้ากคา่ standard deviation (SD) ของกองทนุรวม หากกองทนุรวม
มคีา่ SD สงู แสดงวา่กองทนุรวมมคีวามผันผวนจากการเปลีย่นแปลงของราคาหลักทรัพยส์งู 

2. ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk) หมายถงึ การเปลีย่นแปลง 
ของอตัราแลกเปลีย่นมผีลกระทบตอ่มลูคา่ของหน่วยลงทนุ เชน่ กองทนุรวมลงทนุดว้ยสกลุเงนิดอลลาร ์
ในชว่งทีเ่งนิบาทออ่น แตข่ายทํากําไรในชว่งทีบ่าทแข็ง กองทนุรวมจะไดเ้งนิบาทกลับมานอ้ยลง ในทาง
กลับกนัหากกองทนุรวมลงทนุในชว่งทีบ่าทแข็งและขายทํากําไรในชว่งทีบ่าทออ่น ก็อาจไดผ้ลตอบแทน
มากขึน้กวา่เดมิดว้ยเชน่กนั ดังนัน้ การป้องกนัความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นจงึเป็นเครือ่งมอืสําคัญใน
การบรหิารความเสีย่งจากดังกลา่ว ซึง่ทําไดด้ังตอ่ไปนีค้อื 

- อาจป้องกนัความเสีย่งตามดุลยพนิจิของผูจ้ดัการกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมคีวามเสีย่งจาก
อตัราแลกเปลีย่น เนือ่งจากการป้องกนัความเสีย่งขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุรวมในการพจิารณา
วา่จะป้องกนัความเสีย่งหรอืไม ่

3. ความเสีย่งจากการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives Risk) สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้
บางประเภทอาจมกีารขึน้ลงผันผวน (volatile) มากกวา่หลักทรัพยพ์ืน้ฐาน ดังนัน้หากกองทนุมกีารลงทนุ
ในหลักทรัพย์ดังกล่าวย่อมทําใหส้นิทรัพย์มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื้นฐาน 
(Underlying Security)  

4. ความเสีย่งของประเทศทีล่งทนุ (Country Risk) คอืความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงภายในประเทศ
ทีก่องทนุเขา้ไปลงทนุ เชน่ การเปลีย่นแปลงผูบ้รหิาร,การเปลีย่นแปลงนโยบายทางดา้นเศรษฐกจิ หรอื
สาเหตอุืน่ๆ จนทําใหไ้มส่ามารถชาํระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุไดต้รงตามระยะเวลาทีก่ําหนด  

5. ความเสีย่งจากขอ้จํากดัการนําเงนิลงทนุกลบัประเทศ (Repatriation Risk) เป็นความเสีย่งที่
เกดิจากการเปลีย่นแปลงภายในประเทศทีก่องทนุลงทนุ เชน่ การเปลีย่นแปลงทางการเมอืง ขอ้กําหนด 
กฎเกณฑ ์หรอืนโยบายตา่งๆ ของรัฐบาลในการบรหิารประเทศ ซึง่รวมถงึสาเหตอุืน่ๆ ทีอ่าจทําใหไ้มส่ามารถ
ชาํระหนีไ้ดต้รงตามระยะเวลาทีก่ําหนด รวมถงึอาจทําใหก้องทนุเกดิความเสีย่งจากสญัญาสวอป และ/หรอื
สญัญาฟอรเ์วริด์ได ้ซึง่มผีลตอ่ผลตอบแทนทีก่องทนุจะไดรั้บจากการลงทนุ 

6. ความเสีย่งจากการดําเนนิธุรกจิของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) หมายถงึความสามารถใน
การดําเนนิธรุกจิของผูอ้อกตราสารดังกลา่ว จะบง่บอกถงึถงึศักยภาพ ความสามารถในการทํากําไร ฐานะ
การเงนิ และความเขม้แข็งขององคก์รธรุกจิ ซึง่จะถกูสะทอ้นออกมาในราคาของหุน้ทีม่กีารขึน้หรอืลงใน
ขณะนัน้ๆ 
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7. ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High Concentration Risk) 
(1) ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึง่ (High Issuer Concentration Risk) 

เกดิจากกองทนุลงทนุในผูอ้อกตราสารรายใดๆ มากกวา่ 10% ของ NAV รวมกนั ซึง่หากเกดิเหตกุารณ์
ทีส่ง่ผลกระทบตอ่การดําเนนิงาน ฐานะการเงนิ หรอืความมั่นคงของผูอ้อกตราสารรายดังกลา่ว กองทนุ
อาจมผีลการดําเนนิงานทีผั่นผวนมากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 
ทัง้นี้ การลงทนุแบบกระจกุตัวไมร่วมถงึกรณีการลงทนุในทรัพยส์นิดังนี้  
1) ตราสารหนีภ้าครัฐไทย 
2) ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทีม่กีารจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้
3) เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝากที่ผูรั้บฝากหรือผูอ้อกตราสารที่มีการจัดอันดับความ

น่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้
(2) ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตัวในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง่ (Sector Concentration Risk) 

เกดิจากกองทนุลงทนุในบางหมวดอตุสาหกรรมมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั ซึง่หากเกดิเหตกุารณ์
ทีส่ง่ผลกระทบตอ่อตุสาหกรรมนัน้ กองทนุดังกลา่วอาจมผีลการดําเนนิงานทีผั่นผวนมากกวา่กองทนุ
ทีก่ระจายการลงทนุในหลายหมวดอตุสาหกรรม 

(3) ความเสีย่งจากการกระจกุตัวลงทนุในประเทศใดประเทศหนึง่ (Country Concentration Risk) เกดิจาก
กองทนุลงทนุในประเทศใดประเทศหนึง่มากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั ทัง้นี ้ไมร่วมถงึการลงทนุ
ในตราสารทีผู่อ้อกเสนอขายอยู่ในประเทศไทยซึง่หากเกดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อประเทศ
ดังกลา่ว เชน่ การเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม เป็นตน้ กองทนุดังกลา่วอาจมผีลการดําเนนิงานทีผั่นผวน
มากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลายประเทศ 

8. ความเสีย่งจากการผดินดัชําระหนีข้องผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) หมายถงึ การพจิารณาจากอันดับ
ความน่าเชือ่ถอืของตราสารทีล่งทนุ (credit rating) ซึง่เป็นขอ้มลูบอกระดับความสามารถในการชําระหนี ้
โดยพจิารณาจากผลการดําเนนิงานทีผ่า่นมาและฐานะการเงนิของผูอ้อกตราสาร credit rating ของหุน้กู ้
ระยะยาวมคีวามหมายโดยยอ่ดังตอ่ไปนี ้

ระดบัการลงทนุ TRIS Fitch Moody's S&P คาํอธบิาย 

ระดบัทีน่่าลงทนุ 

AAA AAA(tha) Aaa AAA อนัดบัเครดติสงูทีส่ดุ มคีวามเสีย่งตํา่ทีส่ดุ    
ทีจ่ะไมส่ามารถชําระหนีไ้ดต้ามกําหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อนัดบัเครดติรองลงมาและถอืวา่ มคีวาม
เสีย่งตํา่มาก ทีจ่ะไมส่ามารถชําระหนีไ้ด ้
ตามกําหนด 

A A(tha) A A ความเสีย่งตํา่ ทีจ่ะไมส่ามารถชําระหนีไ้ด ้
ตามกําหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB ความเสีย่งปานกลาง ทีจ่ะไมส่ามารถชําระ
หนีไ้ดต้ามกําหนด 

ระดบัทีตํ่า่กวา่น่าลงทนุ ตํา่กวา่ 
BBB 

ตํา่กวา่ 
BBB(tha)

ตํา่กวา่  
Baa 

ตํา่กวา่ 
BBB 

ความเสีย่งสงู ทีจ่ะไมส่ามารถชําระหนีไ้ด ้
ตามกําหนด 

 
 
 



กองทนุเปิด ยโูอบ ีสมารท์ โกลบอล แอลโลเคชัน่ ฟันด ์  16 
 

ลกัษณะสําคญัของกองทนุ BGF Global Allocation Fund (กองทนุหลกั) 
 

ชือ่กองทนุ : BGF Global Allocation Fund – Class A 

ผูจ้ดัการกองทนุ : BlackRock (Luxembourg)S.A. 

วนัทีจ่ดัต ัง้กองทนุ : 3 มกราคม 1997 

ประเภทโครงการ กองทนุรวมผสม (Mixed Fund) 

อายโุครงการ : ไมก่ําหนด 

การจา่ยเงนิปนัผล: ไมจ่า่ยเงนิปันผล (ตาม Class ทีล่งทนุ) 

ผูด้แูลผลประโยชน/์ 
ผูเ้ก็บรกัษาทรพัยส์นิของ
กองทนุ : 

Transfer Agent and Registrar: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 
Custodian: The Bank of New York Mellon (International) Limited, 
Luxembourg Branch 

Bloomberg Ticker : 
Bloomberg Benchmark 
Ticker  

MERGAAI 
SPFTMLCGBM 

Website http://www.blackrockinternational.com/intermediaries/en-zz/funds-
information/overview/bgf-global-allocation-a2-usd 

 
 
 
 
 
 




