
 

 
 

กองทนุเปดิ ยไูนเตด็ อเีมอรจ์ิง้ มารเ์ก็ต อนิคมั ฟนัด ์(UEMIF)   
 

 

สนใจติดต่อ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ีบลจ. แต่งตั้ง    
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ท ำไมตอ้งแสวงหำโอกำสสรำ้ง Income ในตลาด Emerging Markets 

ท าไมจงึเลอืกกองทนุเปดิ AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio  

 

ท าไมจงึเลอืกกองทนุเปดิ UGIS-A  

ผลตอบแทนกองทนุ AB Emerging Markets Multi-Asset      
ทีโ่ดดเดน่ และไดร้บัการจดัอนัดบั Morningstar Rating 5 ดาว  

1) ตลาดเกิดใหม่….ขุมทรัพย์และโอกาสการลงทุนที่หลากหลาย  
2) อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่โดดเด่น และปัจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจที่

แข็งแกร่ง 
3) ความเชื่อมั่นของนักลงทุนปรบัตัวไปในทศิทางที่ดีข้ึน 
4) Valuation ถูกและมีความน่าสนใจ 
5) โอกาสรับผลตอบแทนที่เติบโต ไปพร้อมกับกระแสรายรับอย่างสม่่าเสมอ  

(EM Multi-Asset) 

ค่าเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรท่าความเข้าใจลักษณะกองทุน นโยบายการลงทุน เง่ือนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการด่าเนินงานกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุนกองทุนน้ีมี
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศ ถึงแม้ว่ากองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม แต่เน่ืองจากกองทุนไม่ได้ป้องกัน
ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนท้ังจ่านวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับก่าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่่ากว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ ผลการด่าเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบ
ผลการด่าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด่าเนินงานในอนาคต 

‘อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีโดดเด่น 
และปัจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจท่ีแข็งแกร่ง’ 

อัตราการเติบโต ณ 30 มิ.ย. 2016; คาดการณ์ถึง 31 ธ.ค. 2017; เงินเฟ้อ ณ 31 ส.ค. 2016  Source: Haver 
Analytics, International Monetary Fund (IMF), IMF World Economic Outlook - October 2016, 
national sources and AB 

‘กระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภท เพ่ือโอกาสรับ
ผลตอบแทนในทุกจังหวะการลงทุน’ 

‘หลักบริหารเชิงรุกปรับเปลี่ยนการลงทุนเพ่ือความเหมาะสม                   
ในแต่ละสถานการณ์การลงทุน’ 

Source: AB, as of 30 Jun 2017 

Source: AB, Performance Annualized, as of 31 Aug 2017 *Jun 2011 

Source: AB, as of 31 Dec 2016 

กองทนุหลกัมคีวามผนัผวนนอ้ยกวา่หุน้ Emerging Markets  

กองทุนหลักมีความผันผวนน้อยกว่าหุ้น Emerging Markets 30% 

กองทุนหลักมีความผันผวนน้อยกว่าหุ้น Emerging Markets ตลอด
ทุกช่วงเวลา 

Source: MSCI & AB, as of 30 Jun 2017 

Source: AB, as of 30 Jun 2017 
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มูลค่าโครงการ 10,000 ล้านบาท 
มูลค่าขั้นต่่าของการ
สั่งซื้อคร้ังแรก 

2,000 บาท 

การป้องกันความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน 

พิจารณาตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน 

การเสนอขาย 5-12 ตุลาคม 2560  
การรับซื้อคืนหน่วย
อัตโนมัติ 

UEMIF-A : พิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ไม่เกินปีละ 12 คร้ัง ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ 
UEMIF-N : ไม่มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 

เวลาท่ารายการซื้อ ภายใน 15.30 น. ของวันท่าการซื้อขายหน่วยลงทุน/ 
สับเปลี่ยนเข้าจากกลุ่มกองทุนท่ีบลจ.ก่าหนด ภายใน
เวลาท่ารายการของกองทุนต้นทาง 

เวลาท่ารายการขาย UEMIF-A : ภายใน 15.30 น./ สับเปลี่ยนออกจาก
กองทุน UEMIF-A ไปยังกลุ่มกองทุนท่ีบลจ.ก่าหนด 
ภายใน 15.30 น. ของวันท่าการซื้อขายหน่วยลงทุน 
UEMIF-N : ภายใน 15.30 น./ สับเปลี่ยนออกจาก
กองทุน UEMIF-N ไปยังกลุ่มกองทุนท่ีบลจ.ก่าหนด 
ภายใน 15.30 น. ของวันท่าการซื้อขายหน่วยลงทุน 

ระดับความเสี่ยงกองทุน 5 
ค่าธรรมเนียมการขาย 
(Front-end fee) 

ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
(ปัจจุบันเก็บ 1.50%) 

ค่าธรรมเนียมการ
จัดการรายปี 
(Management Fee) 

ไม่เกิน 2.14% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 1.00% ต่อปี) 
 

วันรับเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุน 

ภายใน 5 วันท่าการ นับถัดจากวันค่านวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วย
ลงทุนของวันท่าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

Bloomberg Ticker ABEMUS1:LX 

รายละเอยีดกองทนุ UEMIF 

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio (Class S1 USD) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว 
โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชไีม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนหลักเป็นกองทุนเพ่ือผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Fund) มีการกระจายการลงทนุอย่าง
เหมาะสมระหว่างตราสารทุนและตราสารหนี้ที่มีผู้ออกตราสารอยู่ในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ (Emerging Markets) รวมถึงการวิเคราะห์กลุ่มอุตสาหกรรมและหลักทรัพย์ การบริหารอัตรา
ดอกเบี้ย และการคัดเลือกประเทศและสกุลเงินในการลงทุนอยา่งเหมาะสม จัดต้ังและบริหารจัดการโดย AllianceBernstein L.P. (New York) และเป็นกองทุนที่จัดต้ังตามระเบียบของ 
UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ซึ่งจดทะเบียนที่ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)  

ค่าเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรท่าความเข้าใจลักษณะกองทุน นโยบายการลงทุน เง่ือนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการด่าเนินงานกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุนกองทุนน้ีมี
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศ ถึงแม้ว่ากองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม แต่เน่ืองจากกองทุนไม่ได้ป้องกัน
ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนท้ังจ่านวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับก่าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่่ากว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ ผลการด่าเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบ
ผลการด่าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด่าเนินงานในอนาคต 


