กองทุนเปิ ด ทิสโก้ สแตรทิจกิ ฟันด์
(TISCO Strategic Fund)
สํ าหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ วนั ที่ 1 เมษายน 2561
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

บริษทั หลักทรัพย์ จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด

1

รายงานบริษทั จัดการ
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปด ทิสโก สแตรทิจกิ ฟนด
บลจ.ทิสโก จํากัด ไดจัดทํารายงาน 6 เดือนของกองทุนเปด ทิสโก สแตรทิจกิ ฟนด สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่
1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว จึงขอนําสงรายงานฉบับนี้มายังทานเพื่อใหทานไดทราบถึงผลการ
ดําเนินงานของกองทุนในรอบ 6 เดือนที่ผา นมา
ตลาดหุนประเทศกําลังพัฒนาในเอเชีย (EM Asia) ยังคงเสี่ยงที่จะถูกนักลงทุนตางชาติเทขายอีกระลอกหนึ่ง จากการประเมิน
ที่วา 1) คาเงินดอลลารสหรัฐฯมีแนวโนมที่จะแข็งคาขึ้นอีก โดยสังเกตจากสถานะการเก็งกําไรในเงินดอลลารสหรัฐฯยังคงต่ํากวาระดับ
สูงสุดในชวงที่ผานๆมาอีกคอนขางมาก และ 2) Bond yield สหรัฐฯ ที่ยังคงมีแนวโนมเพิ่มขึ้นแรงไปจนถึงสิ้นปนี้ เนื่องจากสภาพคลอง
ในตลาดพันธบัตรที่มีแนวโนมตึงตัวมากขึ้น ดังนั้นเราจึงยังคงชอบตลาดหุนประเทศพัฒนาแลว (Developed markets; DM) โดยเฉพาะ
ตลาดหุนสหรัฐฯ และญี่ปุน มากกวาตลาดหุนประเทศกําลังพัฒนา (Emerging markets; EM)
ทั้งนี้เราไดปรับลด Weight การลงทุนในตลาดหุนไทยเปน Underweight จาก Neutral โดยประเมินวาตลาดหุนไทยมีแนวโนม
ปรับฐานลง และ Underperform ตลาดหุน Asia ex Japan เนื่องจากตลาดหุนไทยเทรดในระดับ Valuation ที่แพงกวาตลาดหุน Asia ex
Japan คอนขางมาก ประกอบกับ Current Account Surplus ของประเทศไทยที่คอยชวยหนุนตลาดหุนไทยในชวงที่ผานมา กําลังลดลง
อยางตอเนื่อง ซึ่งเปนสัญญาณชี้วาแรงซื้อจากภายในประเทศกําลังจะหมดไปเชนกัน
ในสวนตลาดสินคาโภคภัณฑ เรามองวา Upside ของราคาน้ํามันดิบเริ่มจํากัด เนื่องจากตลาดไดรับรูถึงความเสี่ยงจากผลกระทบ
ของมาตรการคว่ําบาตรอิหรานไปมากแลว โดยเราคาดวาปริมาณการสงออกน้ํามันดิบของอิหรานจะลดลงไดอีกไมมากเพียง 4 แสน
บารเรลตอวัน มาที่ระดับ 1.2 ลานบารเรลตอวัน ซึ่งเปนระดับเดียวกับชวงที่อิหรานเคยถูกคว่ําบาตรในป 2015
ในขณะเดียวกัน เราเริ่มเห็นถึงความเสี่ยงที่ราคาน้ํามันดิบอาจปรับตัวลงมาเทรดในกรอบ 65-70 ดอลลารสหรัฐฯตอบารเรล
ในชวงปลายปนี้ หลังประมาณการการเติบโตของความตองการใชน้ํามันดิบโลก (Global oil demand growth) ป 2019 มีแนวโนมถูกปรับ
ลดลง เนื่องจาก 1) ราคาน้ํามันดิบที่อยูในระดับสูง 2) คาเงิน EM ซึ่งออนคาแรงตั้งแตตนป และ 3) เศรษฐกิจโลกที่มีแนวโนมชะลอตัวลง
จากผลกระทบของสงครามการคาระหวางสหรัฐฯกับจีน
ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุนเปด ทิสโก สแตรทิจิก ฟนด ในรอบ 6 เดือนที่ผานมา (สิ้นสุดวันที่ 28 กันยายน 2561) มีการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 2.36
ทายนี้ บลจ.ทิสโก ใครขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนที่ใหความไววางใจในการใชบริการจัดการกองทุนของบริษัทฯ โดย
เราจะมุงมั่นสรางผลตอบแทนที่นาพึงพอใจใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกทานอยางตอเนื่อง และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความไววางใจ
จากทานในโอกาสการลงทุนตอ ๆ ไป
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ สแตรทิจกิ ฟันด์
ผลการดําเนินงานของกองทุน*
อัตราการเปลีย่ นแปลงของมูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิ
ข้ อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2561
กองทุนเปิ ด

ตั้งแต่
ต้ นปี

3 เดือน 6 เดือน

ทิสโก้ สแตรทิจกิ ฟันด์

9.61%

13.14%

เกณฑ์ มาตรฐาน**

2.85%

10.99%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่ จัดตั้ง
กองทุน

2.36%

23.85%

16.62%

10.09%

15.74%

12.06%

0.71%

8.01%

11.34%

6.12%

12.05%

7.28%

* การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไมใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน เอกสาร
การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอ ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเปนผลการดําเนินงานหลังหักคาธรรมเนียมการจัดการคาธรรมเนียมผูรับฝากทรัพยสิน หรือคาใชจายตางๆ ผลการดําเนินงาน
ในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
** ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) และมีการเปลี่ยนแปลงเปนดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI) เมื่อวันที่
1 มกราคม 2560

รายชื่อผู้จัดการกองทุน
ชื่อกองทุนรวม

ชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up)

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ สแตรทิจกิ ฟันด์

คุณอนุชา หลอทองคํา

คุณนิพจน ไกรลาศโอฬาร

ข้ อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ สแตรทิจกิ ฟันด์
ข้ อมูล ณ วันที่

จํานวนกลุ่ม*

กลุ่มที่

สั ดส่ วน(%)

28 กันยายน 2561

-

-

-

*กลุม หมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกัน ตามคํานิยามของสํานักงาน ก.ล.ต.

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 หรือข้ อมูลแนวทางการใช้ สิทธิออก
เสี ยงและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสี ยงได้ ทสี่ ํ านักงานของบริษัทจัดการหรือเว็บไซต์ ของบริษัทจัดการ
(http://www.tiscoasset.com)
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ สแตรทิจกิ ฟันด์
แบบแสดงค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สํ าหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ วนั ที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
ค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน
(Fund’s Direct Expenses)

จํานวนเงิน
ร้ อยละของมูลค่ า
(หน่ วย: พันบาท) สิ นทรัพย์ สุทธิถวั เฉลีย่

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

4,169.30

0.81

คาธรรมเนียมผูดแู ลผลประโยชน (Trustee Fee)

125.08

0.02

คาธรรมเนียมการเปนนายทะเบียน (Share Registrar Fee)

364.68

0.07

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)

-

-

คาใชจายในการจัดใหมีผูประกัน (Insurer Fee)

-

-

38.08

0.007

รวมคาใชจายทั้งหมด *(Total*)

4,697.14

0.91

คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย (Commission)

4,596.80

0.89

คาใชจายอืน่ ๆ **(Other Expense**)

*

ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย (Excluding Broker Commission) คาธรรมเนียมขางตนรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม , ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาระภาษีอื่นใดที่เกี่ยวของแลว (Including Value Added Tax, Specific Business Tax and Relevant Tax (if any))
** คาธรรมเนียมผูตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) เปนจํานวนเงิน 21.56 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.004 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาจดหมายขาว,สารประชาสัมพันธ,รายงานประจําป และอื่น ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เปนจํานวนเงิน 2.58 บาท (หนวย : พันบาท)
หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เปนจํานวนเงิน 1.25 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาซื้อเช็ค (Cheque Expense) เปนจํานวนเงิน 8.38 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.002 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาไปรษณีย (Postage Stamp) เปนจํานวนเงิน 4.31 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ

อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

=

4.12
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กองทุนเปด ทิสโก สแตรทิจิก ฟนด
รายละเอียดคานายหนาในการซื้อขายหลักทรัพย
สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อบริษัทนายหนา/บริษัทหลักทรัพย
ทิสโก จํากัด
TISCO SECURITIES CO., LTD.
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด
CLSA Securities (Thailand) Ltd.
ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ภัทร จํากัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO., LTD.
บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
อื่นๆ

คานายหนา

รอยละ / ยอดรวม

2,065,325.90

44.930

441,633.42

9.607

407,126.53

8.857

320,718.81

6.977

223,160.02

4.855

187,274.74

4.074

177,490.34

3.861

161,577.93

3.515

137,527.19

2.992

131,943.37

2.870

343,019.69

7.462

4,596,797.94

100.000
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ สแตรทิจกิ ฟั นด์
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม
สําหรั บระยะเวลา 6 เดือน ตัง้ แต่ วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
1. บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด
2. ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนรวมได้ ท่ บี ริษัทจัดการโดยตรง
หรื อที่เว็บไซต์ ของบริษัทจัดการ (http://www.tiscoasset.com) และเว็บไซต์ ของสํานักงานคณะกรรมการ
กลต. (http://www.sec.or.th)

ธุรกิจกองทุนรวม
รายงานการรั บผลประโยชน์ ตอบแทนอันเนื่องจากการใช้ บริการของบุคคลอื่นในการจัดการกองทุน (SOFT COMMISSION)

สําหรั บระยะเวลา 6 เดือน ตัง้ แต่ วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
ผลประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ
ลําดับที่

บริษัทนายหน้ าที่ให้ ผลประโยชน์

การรั บบทวิจัย
รวมทัง้ ข้ อมูล
ข่ าวสารอื่นๆ

จัดสัมมนา /
จัดเยี่ยมชมบริษัท

การได้ รับสิทธิใน
การจองหุ้น

1

บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)







2

บริษัทหลักทรัพย ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด







3

บริษัทหลักทรัพย ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด







4

บริษัทหลักทรัพย เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด







5

บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด







6

บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)







7

บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)







8

บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน)







9

บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด







10

บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด







11

บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)







12

บริษัทหลักทรัพย พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)







13

บริษัทหลักทรัพย เจพีมอรแกน (ประเทศไทย) จํากัด







14

บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)







15

บริษัทหลักทรัพย อารเอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)







16

บริษัทหลักทรัพย ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
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กองทุนเปด ทิสโก สแตรทิจิก ฟนด
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

883,772,018.79

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

หลักทรัพยในประเทศ
หุน (Stock)
PETROCHEMICALS & CHEMICALS
บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) (IVL)
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTGC)
COMMERCE
บริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน) (COM7)
บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) (CPALL)
INFORMATION & COMMUNICATION TECHNO.
บริษัท ฮิวแมนิกา จํากัด (มหาชน) (HUMAN)
ENERGY & UTILITIES
บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) (GULF)
MEDIA & PUBLISHING
บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน (VGI)
FINANCE & SECURITIES
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) (AEONTS)
บริษัท เมืองไทย แคปปตอล จํากัด (มหาชน) (MTC)
FOOD & BEVERAGES
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต กรุป จํากัด (มหาชน) (M)
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (MINT)
PROPERTY DEVELOPMENT
บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) (CPN)
บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) (SPALI)
TRANSPORTATION & LOGISTICS
บริษัทพรีเชียส ชิพปง จํากัด (มหาชน) (PSL)
รวมหุน (Stock)
รวมเงินลงทุน ( ราคาทุน 793,743,064.51 บาท )

อัตรา
ดอกเบี้ย

วันครบ
อายุ

จํานวนหนวย
การจัดอันดับ
/เงินตน
ความนาเชื่อถือของ
ตราสารหรือผูออก
(หุน/บาท)
ตราสาร /สถาบัน

-

1,127,500
747,000

-

2,542,500
1,049,000

-

4,235,000

-

1,031,000

-

5,313,000

-

245,000
1,595,000

-

817,900
1,745,500

-

829,400
1,337,500

-

5,034,200

มูลคายุติธรรม
(บาท)

รอยละของมูลคา
เงิน
ลงทุน

สินทรัพย
สุทธิ

127,216,250.00 14.86
66,522,500.00
7.77
60,693,750.00
7.09
129,587,250.00 15.14
57,206,250.00
6.68
72,381,000.00
8.46
49,549,500.00
5.79
49,549,500.00
5.79
78,613,750.00
9.18
78,613,750.00
9.18
42,238,350.00
4.93
42,238,350.00
4.93
128,163,750.00 14.97
51,205,000.00
5.98
76,958,750.00
8.99
130,863,250.00 15.29
59,297,750.00
6.93
71,565,500.00
8.36
101,341,450.00 11.84
68,840,200.00
8.04
32,501,250.00
3.80
68,465,120.00
8.00
68,465,120.00
8.00
856,038,670.00 100.00

14.39
7.52
6.87
14.66
6.47
8.19
5.61
5.61
8.90
8.90
4.78
4.78
14.50
5.79
8.71
14.81
6.71
8.10
11.46
7.79
3.67
7.75
7.75
96.86

856,038,670.00 100.00

96.86
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กองทุนเปด ทิสโก สแตรทิจิก ฟนด
งบดุล
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
หนวย : บาท
สินทรัพย
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 793,743,064.51 บาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้
จากเงินปนผลและดอกเบี้ย
จากการขายเงินลงทุน
รวมสินทรัพย
หนี้สิน
เจาหนี้
จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
คาใชจายคางจาย
ภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย
รวมหนี้สิน
สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิ:
ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน
กําไร(ขาดทุน)สะสม
บัญชีปรับสมดุล
กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนินงาน
สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิตอหนวย
จํานวนหนวยลงทุน (หนวย)

856,038,670.00
18,608,429.79
24,960.77
25,111,168.86
899,783,229.42

(14,729,389.75)
(1,233,476.48)
(48,344.40)
(16,011,210.63)
883,772,018.79
168,772,538.93
161,004,739.18
553,994,740.68
883,772,018.79
52.3646
16,877,253.8915
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กองทุนเปด ทิสโก สแตรทิจิก ฟนด
งบกําไรขาดทุน
สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
บาท
รายไดจากการลงทุน
รายไดดอกเบี้ย
เงินปนผลรับ
รวมรายได
คาใชจาย
คาธรรมเนียมการจัดการ
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน
คาธรรมเนียมนายทะเบียน
คาสอบบัญชี
คาใชจายอื่น ๆ
รวมคาใชจาย
รายไดจากการลงทุนสุทธิ

(4,169,300.11)
(125,078.97)
(364,674.80)
(21,559.23)
(16,525.40)
(4,697,138.51)
1,873,627.08

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นทั้งสิ้น
รวมรายการกําไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไมเกิดขึ้นทั้งสิ้น

(933,013.05)
38,212,174.00
37,279,160.95

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน

39,152,788.03

42,870.79
6,527,894.80
6,570,765.59
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