
 

 
 

กองทนุเปดิ ยไูนเตด็ โกลบอล ไดนามคิ บอนด ์ฟนัด ์(UDB) 
   

 

 

สนใจติดต่อ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) และผู้สนับสนนุการขายหรือรับซื้อคนืทีบ่ลจ. แต่งตั้ง    

Internal use only 

*กองทุนรวมนี้เนน้ลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่องมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป ซึ่ง
ตราสารดังกล่าวอาจไม่สามารถช าระคืนเงินตน้ และดอกเบี้ยตามจ านวนหรือเวลาที่ก าหนด ดังนั้น จึงเหมาะกับ
ผู้ลงทุนที่มีฐานะการเงินที่สามารถรับความเสี่ยงจากผลขาดทุนได้                                          
กองทุนรวมที่มคีวามเสี่ยงสูง หรือซับซ้อน 
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 Performance (%) 
 YTD 1Y 3Y 5Y SI 

Jupiter Dynamic 
Bond (EUR Acc) 2.30% 2.30% 3.11% 5.00% 5.00% 

Benchmark* 2.70% 2.70% 1.75% 1.80% 1.80% 

 Calendar Year Performance (%) 
 2013 2014 2015 2016 2017 

Jupiter Dynamic 
Bond (EUR Acc) 

8.77% 7.16% 2.20% 4.80% 2.29% 

Benchmark* 0.94% 2.85% -1.29% 3.90% 2.70% 

ท าไมถงึลงทนุใน The Jupiter Global Fund-Jupiter Dynamic Bond 
(กองทนุหลกั) 

 

ผลตอบแทนกองทนุหลกัทีโ่ดดเดน่ และเปน็บวกในทกุปตีัง่แตจ่ดัตัง้กอง  

1) นโยบายการบริหารจัดการแบบ Active Management 
2) มีความยืนหยุ่นในการลงทุน (Unconstrained Strategy) โดยสัดส่วนการ

ลงทุนจะขึ้นอยู่กับภาวะตลาดและดุลพินิจของผู้จดัการกองทุน  
3) มีการกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลกเพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทน

ที่เป็นบวกในทกุภาวะตลาด (Absolute Return Mindset) 
4) เน้นการบริหารความเสี่ยงโดยเฉพาะความเสี่ยงในภาวะตลาดขาลง 
5) โอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว   

(EM Multi-Asset) 

ค าเตือน การลงทุนมีความเส่ียง ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะกองทุน นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเส่ียง และผลการด าเนินงานกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
กองทุนนี้มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศ ถึงแม้ว่ากองทุนอาจป้องกันความเส่ียงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม แต่เนื่องจาก
กองทุนไม่ได้ป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนทั้งจ านวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน/หรือได้รับเงินคืนต่ ากว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ ผลการ
ด าเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต กองทุนไทยและกองทุนหลักสามารถ
ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ ากว่าอันดับที่ลงทุนได้ (non-investment grade) หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated bond) ในอัตราส่วนที่มากกว่า
อัตราส่วนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ดังนั้น มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนจะมีความผันผวนมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดช าระ
หนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทั้งจ านวนได้  

Source: Jupiter, as of 31 December 2017 

กองทนุหลกัเนน้การบรหิารความเสีย่ง โดยเฉพาะความเสีย่งในชว่งตลาดขาลง 
(Downside Risk) เพิอ่ใหม้โีอกาสรบัผลตอบแทนตอ่ความเสี่ยงทีด่ทีีส่ดุ 

 

Source: Jupiter, Dec 2017  

Source: Jupiter, Dec 2017  

กองทนุหลกัมนีโยบายการบรหิารจดัการแบบ Active Management 
โดยสามารถสรา้งโอกาสรบัผลตอบแทนไดใ้นทกุภาวะตลาด 

กองทนุหลกัมกีารลงทนุแบบ Unconstrained โดยไมจ่ ากดักรอบในการลงทนุ  

Source: Lipper, 5 December 2012 to 29 December 2017  

 

*Morning Star Global Flexible Bond-EUR Hedged  

 ผู้จัดการกองทุนสามารถกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ทั่วโลกที่มี
ลักษณะความเสี่ยงแตกต่างกนั เช่น ตราสารหนี้ผลตอบแทนสูง (High 
Yield) ตราสารหนี้ระดับ Investment Grade ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
และตราสารหนี้ที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) 
รวมถึงการลงทุนในตราสารของประเทศพัฒนาแล้วและประเทศเกิดใหม่ 

  

 กองทุนหลักสามารถสร้างผลตอบแทนต่อความเสี่ยงได้ดีกว่าดัชนีชี้วัด
โดยพอร์ตมีค่า Sharpe Ratio ที่ 2.64 เทียบกับกองทุนอื่นๆ*ที่ 1.13  

Maximum Drawdown (ผลขาดทนุสงูสดุตัง้แตจ่ดัตัง้กอง)  

 

Source: Morningstar Direct, 01/01/2013 - 31/12/2017  

Max Drawdown Since 
Inception: -2.27%  

 ผู้จัดการกองทุนมีอิสระในการปรับเปล่ียนสัดส่วนการลงทุนตามภาวะ
เศรษฐกิจมหภาคและการเปล่ียนแปลงทางพื้นฐานของตราสารรายตัว  
 

จดุประสงคก์ารลงทนุในกองทนุเปดิ United Global Dynamic Bond  

  1) กองทุนจะเนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ The 
Jupiter Global Fund-Jupiter Dynamic Bond (Class I) บริหารจัดการ
โดย Jupiter Unit Trust managers 

2) โอกาสรับผลตอบแทนจากการเติบโตของเงินลงทนุในระยะยาวโดยจะมีการ
กระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั่วโลก 
  

* Morningstar Direct Global Flexible Bond Category- EUR Hedged 
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ค าเตือนที่ส าคัญ  
 

 กองทุนนี้อาจมกีารลงทุนในตราสาร non-investment grade / unrated ในอัตราส่วนที่มากกว่าอัตราส่วนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนอาจมี
ความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้รับช าาระคืนเงนิต้นและดอกเบี้ย 

 ผู้ลงทุนควรลงทุนเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถงึ
ประสบการณ์ลงทุน วัตถุประสงค์ และฐานะการเงินของ ผู้ลงทุนเอง  

 กองทุนไทยและกองทุนหลักอาจมกีารลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน (Efficient Portfolio Management) ท า
ให้กองทุนมีความเสี่ยงมากกว่ากองทนุรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง    

 กองทุนมกีารลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ จึงมคีวามเสี่ยงที่ทางการต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไมป่กติ ท าใหก้องทุนไม่
สามารถน าเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึง่อาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับเงินคนืตามระยะเวลาที่ก าหนด  

 กองทุนมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน เป็นชนิดรับซื้อคนืหน่วยลงทุนแบบปกติและชนิดรับซื้อคนืหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทัง้นี้ ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่สามารถ 
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหนว่ยลงทุนได้ และบริษัทจัดการจะแยกค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด ซึ่งอ่จจะมีมูลค่าเท่ากันหรือ
แตกต่างกนัได้   

มูลค่าโครงการ 10,000 ล้านบาท 
มูลค่าขั้นต่ าของการสั่งซื้อครั้งแรก 2,000 บาท 

การป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน 

พิจารณาตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน (ปัจจบุัน 
ป้องกันความเสี่ยงท่ีร้อยละ 90) 

การเสนอขายครั้งแรก 12-23 กุมภาพันธ์ 2561  
การรับซื้อคืนหน่วยอัตโนมัต ิ UDB-A: พิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไม่

เกินปีละ 12 ครั้ง ตามดุลพินิจของบริษทัจัดการ 
UDB-N: ไม่มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 

เวลาท ารายการซื้อ ภายใน 15.30 น. ของวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุน/ 
สับเปลี่ยนเข้าจากกลุ่มกองทุนที่บลจ.ก าหนด ภายใน
เวลาท ารายการของกองทุนต้นทาง 

เวลาท ารายการขาย UDB-A: ภายใน 14.00 น./ สับ เปลี่ยนออกจาก
กองทุน UDB-A ไปยังกลุ่มกองทุนที่บลจ.ก าหนด 
ภายใน 14.00 น. ของวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุน 
UDB-N: ภายใน 14.00 น./ สับ เปลี่ยนออกจาก
กองทุน UDB-N ไปยังกลุ่มกองทุนที่บลจ.ก าหนด 
ภายใน 14.00 น. ของวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุน 

ระดับความเสี่ยงกองทุน 6 
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end 
fee) 

UDB-A: ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ
(ปัจจบุันเก็บ 1.00%) 
UDB-N: ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ
(ปัจจบุันเก็บ 1.00%) 

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-
end fee) 

ไม่มี 
 

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี 
(Management Fee) 

UDB-A: ไม่เกิน 2.14% ต่อปี (ปัจจบุันเก็บ 0.75% 
ต่อปี*) 
UDB-N:ไม่เกิน 2.14% ต่อปี (ปัจจบุันเกบ็ 0.75%  
ต่อปี*) 

วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันท าการ นับถัดจากวันค านวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วย
ลงทุนของวันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

Bloomberg Ticker JUPDBIA:LX  

รายละเอยีดกองทนุ UDB 

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ The Jupiter Global Fund- Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทุนหลัก) เพียง
กองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิของกองทุน มกีระจายการลงทนุไปในตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนทั่วโลก กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหนา้เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) บริหาร
จัดการโดย Jupiter Unit Trust Managers Limited และเป็นกองทุนที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in 
Transferable Securities) ซึ่งจดทะเบียนที่ประเทศลกัเซมเบิร์ก (Luxembourg)  

ค าเตือน การลงทุนมีความเส่ียง ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะกองทุน นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเส่ียง และผลการด าเนินงานกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
กองทุนนี้มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศ ถึงแม้ว่ากองทุนอาจป้องกันความเส่ียงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม แต่เนื่องจาก
กองทุนไม่ได้ป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนทั้งจ านวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน/หรือได้รับเงินคืนต่ ากว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ ผลการ
ด าเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต กองทุนไทยและกองทุนหลักสามารถ
ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ ากว่าอันดับที่ลงทุนได้ (non-investment grade) หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated bond) ในอัตราส่วนที่มากกว่า
อัตราส่วนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ดังนั้น มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนจะมีความผันผวนมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดช าระ
หนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทั้งจ านวนได้  

* ทั้งนีย้ังไม่รวมภาษีมูลคา่เพิ่ม หรือภาษีธรุกิจเฉพาะ หรอืภาษีอ่ืนใดท านองเดยีวกัน 
 


