เริ่มเปิดเสนอขายตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต
ได้รับการรับรอง CAC*

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้
TISCO Europe Equity Fund
ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TISCOEU-SSF)
กองทุนรวมตราสารทุน : Feeder Fund
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินทีล่ งทุน
ค่าธรรมเนียม
ผลการดาเนินงาน
ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
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คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
 นโยบายการลงทุน: เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF
EUR (Dist) (กองทุนหลัก) ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้
ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี EURO STOXX 50 โดยกองทุนดังกล่าวบริหารและจัดการโดย
BlackRock Asset Management Ireland Limited ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของ
กองทุน iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุน iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศ
ไอร์แลนด์ และจัดตั้งตามหลักเกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in
Transferable Securities) นอกจากนี้ กองทุน iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR
(Dist) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ซึ่งปัจจุบันได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ 7 แห่ง ซึ่งกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Core EURO STOXX 50
UCITS ETF EUR (Dist) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เยอรมันในสกุลเงินยูโร
 กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหว
ตามกองทุ น หลั ก (Passive
Management) และกองทุ น หลั ก มี ก ลยุ ท ธ์ ก ารลงทุ น เพื่ อ มุ่ ง หวั ง ให้
ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management / Index Tracking)
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กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
 ผู้ลงทุนที่ต้องการออมในระยะยาวและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยผู้ลงทุนควรลงทุนเป็นระยะเวลา
อย่างน้อย 10 ปีนับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุน จึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการออมตามที่กฎหมายกาหนด
 ผู้ ล งทุ น ที่ ต้ อ งการกระจายการลงทุ น ไปยั ง หลั ก ทรั พ ย์ ต่ า งประเทศ และต้ อ งการได้ รั บ ผลตอบแทน
ที่เหมาะสมจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนในต่างประเทศ
 ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนทางด้านราคาของกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศที่กองทุน ไปลงทุน
ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ากว่ามูลค่าที่ลงทุนและทาให้ขาดทุนได้
 ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนใน
ตราสารหนี้ทั่วไป
 ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจและสามารถยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศได้

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร
 ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทาอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
 อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ
อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
 คาเตือนที่สาคัญ
 ผู้ ล งทุ น ไม่ ส ามารถน าหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมเพื่ อ การออม ไปจ าหน่ า ย โอน จ าน า หรือ น าไป
เป็นประกัน
 ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี หากไม่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกาหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้อง
ชาระเงินเพิ่ม และ/หรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
 ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและ
ขอรับคู่มือภาษีได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
 กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
ดังนั้น กองทุนหลักจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น
 กองทุนเปิด ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ และกองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่ อป้องกันความ
เสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงด้าน
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
 กองทุนเปิด ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยน ซึ่งโดยปกติกองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ทั้งนี้ ในอนาคตกองทุน
อาจใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น กองทุนจึงมี
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
 ผู้ลงทุนสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit Linked) ของกองทุนนี้ได้โดยติดต่อกับ
บริษั ทประกัน ชีวิต ที่บริษัทจั ดการก าหนด ทั้ งนี้ การซื้อกรมธรรม์ ประกัน ชีวิต ควบหน่ว ยลงทุนอาจมี
ข้อกาหนดและวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนจึงควร
ศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนให้เข้าใจก่อนการ
ตัดสินใจลงทุน
 กองทุน รวมนี้ ลงทุน กระจุ กตัวในประเทศฝรั่งเศส และประเทศเยอรมั น ผู้ล งทุนจึ งควรพิจารณาการ
กระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
ตัวอย่าง
 ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้
แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคาสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
ที่ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคาสั่งดังกล่าวได้
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสาหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person)
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แผนภาพแสดงตาแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม
เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างสูง

เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างต่า

เสี่ยงต่า

2

3

4

5

เสี่ยงสูง
6

1

7

8

เสี่ยงสูงมาก

TISCOEU-SSF

ต่า

โอกาสขาดทุนเงินต้น

สูง
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ปัจจัยความเสี่ยงที่สาคัญ
 ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)
ความผันผวนของ
ผลการด่าเนินงาน (SD) ต่อปี

ต่่า

สูง
< 5%

5-10%

10-15%

15-25%

> 25%

 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัว
ในผูอ้ อกตราสารรวม

ต่่า

สูง
≤

10%

10-20%

20-50%

50-80%

> 80%

 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (High Sector
Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัว
ในหมวดอุตสาหกรรมรวม

ต่่า

สูง
≤ 20%

20-50%

50-80%

> 80%

 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (High Country Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัว
รายประเทศรวม

ต่่า

สูง
≤ 20%

20-50%

50-80%

> 80%

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศฝรั่งเศส และประเทศเยอรมัน

 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)

การป้องกันความเสีย่ ง FX

ต่่า
ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด

สูง
บางส่วน

ดุลยพินจิ

ไม่ปอ้ งกัน

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 90% ของมูลค่า
ทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
1. สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% ของ NAV)

2. ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
1.

ชื่อทรัพย์สิน
ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR DIST

% ของ NAV
97.44%

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.tiscoasset.com
* อ้างอิงข้อมูลของชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TISCOEU-A)
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ข้อมูลการลงทุนของกองทุน iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR
(Dist) (กองทุนหลัก)

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
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ค่าธรรมเนียม
* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คณ
ุ จะได้รับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

* ค่าใช้จ่ายอื่นและรวมค่าใช้จ่ายเป็นข้อมูลของรอบปีบัญชี 1 ก.พ. 63 – 1 ม.ค. 64 (อ้างอิงข้อมูลของชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TISCOEU-A))

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

ค่าธรรมเนียมการขาย
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า*

1.50%
1.50%
1.50%

ปัจจุบนั ไม่เรียกเก็บ
ปัจจุบนั ไม่เรียกเก็บ
ปัจจุบนั ไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก*

1.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวัน
ทาการล่าสุดก่อนวันทารายการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แต่ไม่ตากว่
่ า
200 บาท

1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุนของ
วันทาการล่าสุดก่อนวันทารายการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แต่ไม่ตากว่
่ า 200
บาท ในกรณีสบั เปลีย่ นหน่วยลงทุนไปยัง
บลจ.อื่น

30 บาทต่อ 10,000 หน่วย
ปัจจุบนั ไม่เรียกเก็บ
หรือเศษของ 10,000 หน่วย
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
* การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทุน
ปลายทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึง่ จะมีคา่ ธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนคานวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว

ค่าธรรมเนียมการโอน
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก (% ต่อปีของ NAV)
รายการ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมโดยประมาณ

เก็บจริง
0.10%
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ผลการดาเนินงานในอดีต
* ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต *

1. ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม
ดัชนี EURO STOXX 50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคานวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท
ณ วันที่คานวณผลตอบแทน

2. ผลการดาเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามปีปฏิทิน
*อ้างอิงข้อมูลของชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TISCOEU-A)

3. กองทุนนีเ้ คยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -38.763%
*อ้างอิงข้อมูลของชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TISCOEU-A)

4. ความผันผวนของผลการดาเนินงาน (standard deviation) คือ 18.19% ต่อปี
*อ้างอิงข้อมูลของชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TISCOEU-A)

5. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดาเนินงาน ณ จุดขาย คือ
European Equity
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6. ผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุดและความผันผวนของ
ผลการดาเนินงาน *อ้างอิงข้อมูลของชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TISCOEU-A)
 ตารางแสดงผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564
ผลการดาเนินงานและดัชนีชวี้ ัดย้อนหลัง
% ตามช่วงเวลา

% ต่อปี

ตัง้ แต่ตน้ ปี

3 เดือน

Percentile

6 เดือน

Percentile

1 ปี

Percentile

3 ปี

Percentile

5 ปี

Percentile

10 ปี

Percentile ตัง้ แต่จดั ตัง้

ผลตอบแทนกองทุน

20.78%

3.75%

25th

7.92%

95th

45.42%

25th

11.50%

75th

8.79%

75th

n.a.

5.18%

ผลตอบแทนตัวชีว้ ัด

27.50%

3.16%

25th

11.03%

50th

55.61%

5th

13.53%

50th

9.61%

75th

n.a.

4.89%

ผลตอบแทนตัวชีว้ ัด (Hedging)

21.84%

4.14%

25th

8.44%

75th

47.36%

25th

12.62%

50th

9.46%

75th

n.a.

5.81%

ความผันผวนของผลการดาเนินงาน

13.87% 13.81%

75th

14.39%

75th

15.32%

95th

21.53%

95th

18.26%

95th

n.a.

19.05%

ความผันผวนของตัวชีว้ ัด

11.91% 11.80%

50th

12.22%

50th

13.18%

50th

18.27%

75th

15.83%

75th

n.a.

16.21%

 ตารางแสดงผลการดาเนินงานของกลุ่ม European Equity ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564
Peer Percentile

Return (%)
3 เดือน

6 เดือน

5th Percentile

4.29%

25th Percentile

1 ปี

Standard Deviation (%)

3 ปี

5 ปี

10 ปี

3 เดือน

6 เดือน

13.26% 54.43% 20.72% 14.84%

7.62%

9.60%

10.73% 11.59% 14.21% 12.60% 12.43%

3.11%

12.02% 45.42% 16.00% 12.98%

7.39%

11.69% 12.13% 12.59% 16.47% 13.92% 13.23%

50th Percentile

1.86%

9.67%

41.94% 12.54%

9.73%

7.11%

13.22% 13.60% 13.96% 17.52% 15.14% 14.24%

75th Percentile

1.17%

8.25%

39.16% 10.48%

8.39%

6.82%

15.61% 14.71% 15.30% 19.75% 16.82% 15.24%

95th Percentile

0.16%

3.08%

33.27%

5.99%

6.59%

18.60% 16.24% 15.86% 25.86% 18.42% 16.04%

7.74%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.tiscoasset.com
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7. ผลการดาเนินงานย้อนหลังของกองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุน

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)
ผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน
ติดต่อสอบถาม
รับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน
ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่จ่าย
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
17 ก.พ. 57
(เปิดเสนอขาย TISCOEU-SSF เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 64)
ไม่กาหนดอายุโครงการ
วันทาการซื้อ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.00 น.
: ทุกวันทาการ
มูลค่าขั้นต่าของการซื้อครั้งแรก
: 1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่าของการซื้อครั้งถัดไป
: 1,000 บาท
วันทาการขายคืน ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.00 น. : ทุกวันทาการ
มูลค่าขั้นต่าของการขายคืน
: ไม่กาหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่า
: ไม่กาหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทาการถัดจากวันที่คานวณ NAV
(ปัจจุบัน 4 วันทาการถัดจากวันขายคืน เฉพาะบัญชี ธ.ทิสโก้)
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(http://www.tiscoasset.com)
บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขายและราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนของแต่ละวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทาการถัดไป
ชื่อ-นามสกุล
วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้
1. นายธีระศักดิ์ บุญญาเสถียร
2 ก.ค. 61
2. นายสากล รัตนวรี
26 ธ.ค. 59
3. นายณัฐภัทร มิตรศิริสวัสดิ์
13 พ.ย. 62
0.47 *อ้างอิงข้อมูลของชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TISCOEU-A)
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2633-6000 กด 4
ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิ่มเติมได้ที่
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด
ที่อยู:่ 48/16-17 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถ.สาทรเหนือ เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์: 0-2633-6000 กด 4
website: www.tiscoasset.com email: tiscoasset@tisco.co.th
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (http://www.tiscoasset.com)
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ประกาศความเป็นส่วนตัว
(Privacy Notice)

ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของบริษัทจัดการได้ ตามประกาศความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ (http://www.tiscoasset.com)

*CAC คือ โครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action
against Corruption: “CAC”) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย





การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจานวน
ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต
การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสานักงาน
ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือ
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือ
ชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบ
ในการดาเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทาให้ผู้อื่น
สาคัญผิด

15

สรุปสาระสาคัญของกองทุน iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR
(Dist) (กองทุนหลัก)
ชื่อ
ประเภท
ดัชนีอ้างอิง
วัตถุประสงค์การลงทุน
วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน
ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซือ้ ขาย

รหัสหลักทรัพย์
สกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขาย
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด
โดยประมาณ
กลยุทธ์การลงทุน

บริษัทจัดการ (Fund Manager)
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สนิ (Custodian)
ผู้ดูแลงานด้านปฏิบัติการ (Administrator)
แหล่งข้อมูล

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)
กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund)
ดัชนี EURO STOXX 50
ลงทุนในตราสารแห่งทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับ
ผลตอบแทนของดัชนี EURO STOXX 50
3 เมษายน 2543
ตลาดหลักทรัพย์เยอรมั น (Deutsche Börse) ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน
(London Stock Exchange) ตลาดหลักทรัพย์เม็กซิกัน (Bolsa Mexicana
De Valores) ตลาดหลักทรัพย์อิตาลี (Borsa Italiana) ตลาดหลักทรัพย์ยูโร
เน็กซ์-อัมสเตอร์ดัม (NYSE Euronext Amsterdam) ตลาดหลักทรัพย์ยูโร
เน็กซ์-ปารีส (NYSE Euronext Paris) ตลาดหลักทรัพย์สวิสเซอร์แลนด์ (SIX
Swiss Exchange ) และตลาดหลักทรัพย์ Chi-X Europe ทั้งนี้ กองทุนเปิด
ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Core EURO
STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
เยอรมัน
EUN2
ยูโร (EUR)
รายไตรมาส
0.10% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
กองทุน iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) จะลงทุน
ในหุ้นทุกตัวที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง ในสัดส่วนเดียวกับน้าหนักของ
หุ้นแต่ละตัวที่นามาคานวณในดัชนี EURO STOXX 50
นอกจากนี้ กองทุน iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR
(Dist) อาจเข้าทาธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ระยะสั้นให้แก่บุคคลที่ 3 เพื่อ
สร้างรายได้เพิ่มเติม และนามาชดเชยค่าใช้จ่ายของกองทุน
BlackRock Asset Management Ireland Limited
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
State Street Fund Services (Ireland) Limited
www.ishares.com
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คาอธิบายเพิ่มเติม
 ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวม







ลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและ
ต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า Standard Deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดง
ว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในผู้ออกตราสารรายใด ๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิด เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการ
ดาเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดาเนินงานที่ผันผวน
มากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร
(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุ น ลงทุ น ในบางหมวดอุต สาหกรรมมากกว่ า 20% ของ NAV รวมกั น ซึ่ ง หากเกิ ด เหตุ การณ์ ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
อุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดาเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวด
อุตสาหกรรม
(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุน
ในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดาเนินงานที่ผันผวนมากกว่า กองทุนที่กระจายการลงทุนใน
หลายประเทศ
ความเสี่ยงจากการเปลี่ ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ย น (Exchange Rate Risk) หมายถึง การเปลี่ ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขาย
ทากาไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุน ในช่วงที่บาทแข็ง
และขายทากาไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกั นความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งทาได้ดังต่อไปนี้
- ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน
- อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจาก
การป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่
- ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย : ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) คานวณจากมูลค่าที่ต่ากว่าระหว่าง
ผลรวมของมู ลค่ า การซื้อทรัพย์ สินกับผลรวมของมูลค่ าการขายทรัพย์ สินที่ กองทุนรวมลงทุน ในรอบระยะเวลาผ่ า นมา
ย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน เพื่อให้ ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณ
การซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนได้ดียิ่งขึ้น
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