กองทุนเปิ ด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้ น
(TISCO Short Term Government Bond Fund)
สํ าหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ วนั ที่ 1 มิถุนายน 2563
ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

บริษทั หลักทรัพย์ จัดการกองทุน ทิสโก้ จํากัด

1

รายงานบริษทั จัดการ
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปด ทิสโก พันธบัตรระยะสั้น
บลจ.ทิสโก จํากัด ไดจัดทํารายงาน 6 เดือนของกองทุนเปด ทิสโก พันธบัตรระยะสั้น สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่
1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว จึงขอนําสงรายงานฉบับนี้มายังทานเพื่อใหทานไดทราบถึง
ผลการดําเนินงานของกองทุนในรอบ 6 เดือนที่ผานมา
เรามองวาภาพการลงทุนในป 2021 นั้นจะคลายคลึงกับในป 2017 ที่การฟนตัวของเศรษฐกิจและผลกําไรจะเปนแรงขับเคลื่อนที่
ทําใหตลาดหุนยังสามารถปรับตัวขึ้นตอไดแม Valuation จะอยูในระดับที่แพงมากเมื่อเทียบกับในอดีต นอกจากนั้นภาวะการเงินในป
2021 ยังนาจะมีความผอนคลายมากกวาในป 2017 เนื่องจาก Fed ไดปรับเปาหมายนโยบายการเงินไปใชอัตราเงินเฟอเฉลี่ย (Average
Inflation Target: AIT) ซึ่งจะทําให Fed คงนโยบายการเงินที่ผอนคลายไดนานกวาในอดีต ซึ่งแตกตางกับในป 2017 ที่ Fed กลับมาขึ้น
ดอกเบี้ยในทันทีที่เงินเฟอสูงเกินเปาหมายที่ 2% และเดินหนาขึ้นดอกเบี้ยพรอมทั้งลดขนาด Balance Sheet อยางตอเนื่องจนสงผลใหตลาด
หุนปรับฐานลงแรงในป 2018
เรามองวาในปหนา อัตราดอกเบี้ย (Bond yield) ในตลาดจะกลับมาเปนขาขึ้น ตามการฟนตัวของตัวเลขเศรษฐกิจ ซึ่งจะเปน
ปจจัยบวกตอหุนวัฏจักร (Cyclical Stocks) ที่ราคาเคลื่อนไหวตามวัฏจักรเศรษฐกิจ เชน กลุมสินคาอุตสาหกรรม (Industrials), สินคา
ฟุ ม เฟ อ ย (Consumer Discretionary) และสิ น ค า วั ส ดุ (Materials) นอกจากนี้ Valuation ของหุ น เหล า นี้ ที่ ยั ง ถู ก กว า เมื่ อ เที ย บกั บ ตลาด
โดยรวม ก็จะเปนอีกหนึ่งปจจัยที่หนุนใหหุนเหลานี้กลับมาใหผลตอบแทนสูงกวาหุนกลุมที่ไดประโยชนจาก COVID-19 (Tech และ
Healthcare) และกลุมที่ไดประโยชนจากดอกเบี้ยต่ํา (Consumer staples และ Utilities) ที่นําตลาดขึ้นในปนี้
อยางไรก็ดีนโยบายการเงิ นที่ ผ อนคลายเป น เวลานาน ประกอบกับนโยบายการคลั ง ขนาดใหญเพื่ อบรรเทาผลกระทบจาก
COVID-19 รวมถึงสวัสดิการจากภาครัฐเพิ่มขึ้นแกปญหาความเหลื่อมล้ํา อาจทําใหอัตราเงินเฟอกลับมาเพิ่มขึ้นแรงเหมือนเชนในชวง
Great Inflation ป 1965-82 เราจึงแนะนําใหนักลงทุนกระจายการลงทุนไปยังทองคํา เพื่อปองกันความเสี่ยงจากเงินเฟอในระยะยาว
ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุนเปด ทิสโก พันธบัตรระยะสั้น ในรอบ 6 เดือนที่ผานมา (สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563)
มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 0.10

ทายนี้ บลจ.ทิสโก จํากัด ใครขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนที่ใหความไววางใจในการใชบริการจัดการกองทุนของ
บริษัทฯ โดยเราจะมุงมั่นสรางผลตอบแทนที่นาพึงพอใจใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกทานอยางตอเนื่อง และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับ
ความไววางใจจากทานในโอกาสการลงทุนตอ ๆ ไป
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้ น
ผลการดําเนินงานของกองทุน*
อัตราการเปลีย่ นแปลงของมูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิ
ข้ อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
ตั้งแต่
ต้ นปี

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน

ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้ น

0.38%

0.03%

0.07%

เกณฑ์ มาตรฐาน**

0.78%

0.06%

เกณฑ์ มาตรฐาน***

0.62%

0.04%

กองทุนเปิ ด

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน

0.10%

0.47%

0.84%

0.89%

1.43%

1.67%

0.14%

0.26%

0.91%

1.31%

1.26%

1.36%

1.57%

0.12%

0.24%

0.73%

1.22%

1.29%

1.70%

1.89%

* การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไมใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน เอกสารการวัด
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอ ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวมเปนผลการดําเนินงานหลังหักคาธรรมเนียมการจัดการคาธรรมเนียมผูรับฝากทรัพยสิน หรือคาใชจายตางๆ ผลการดําเนินงานในอดีตของ
กองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
** อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน เฉลี่ยของของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย และเปลี่ยนเปน อัตราผลตอบแทนของดัชนีพันธบัตร
รัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559
*** คาเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ป เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้ น
รายชื่อผู้จัดการกองทุน
ชื่อกองทุนรวม

ชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up)

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้ น

คุณนราธร จารุกุลวนิช

คุณเอกพจน ภูวิบูลยพาณิชย

ข้ อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้ น
ข้ อมูล ณ วันที่

จํานวนกลุ่ม*

กลุ่มที่

สั ดส่ วน(%)

30 พฤศจิกายน 2563

-

-

-

*กลุม หมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกัน ตามคํานิยามของสํานักงาน ก.ล.ต.

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 หรือข้ อมูลแนวทางการใช้ สิทธิออก
เสี ยงและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสี ยงได้ ที่สํานักงานของบริษัทจัดการหรือเว็บไซต์ ของบริษทั จัดการ
(http://www.tiscoasset.com)

4

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้ น
แบบแสดงค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สํ าหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ วนั ที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
ค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
(Fund’s Direct Expenses)

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

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

1,982.29

0.06

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee)

442.69

0.01

คาธรรมเนียมการเปนนายทะเบียน (Share Registrar Fee)

1,836.86

0.06

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)

-

-

คาใชจายในการจัดใหมีผูประกัน (Insurer Fee)

-

-

คาใชจายอื่น ๆ **(Other Expense**)

165.68

0.005

รวมคาใชจายทั้งหมด *(Total*)

4,427.52

0.13

-

-

คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย (Commission)

ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย (Excluding Broker Commission) คาธรรมเนียมขางตนรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ, ภาษีตราสารหนี้ และภาระภาษีอื่นใดที่เกี่ยวของแลว (Including Value Added Tax, Specific Business Tax and Relevant Tax (if any))
** คาธรรมเนียมผูตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) เปนจํานวนเงิน 22.56 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาจดหมายขาว,สารประชาสัมพันธ,รายงานประจําป และอื่น ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เปนจํานวนเงิน 24.13 บาท (หนวย : พันบาท)
หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ (Publication Of NAV&ETC) เปนจํานวนเงิน 41.12 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เปนจํานวนเงิน 40.05 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาซื้อเช็ค (Cheque Expense) เปนจํานวนเงิน 3.86 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาไปรษณีย (Postage Stamp) เปนจํานวนเงิน 33.96 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ

*

อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

=

3.74
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสัน้

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม
สําหรั บระยะเวลา 6 เดือน ตัง้ แต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
1. บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด
2. ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนรวมได้ ท่บี ริษัทจัดการโดยตรง
หรื อที่เว็บไซต์ ของบริ ษัทจัดการ (http://www.tiscoasset.com) และเว็บไซต์ ของสํานักงานคณะกรรมการ
กลต. (http://www.sec.or.th)

ธุรกิจกองทุนรวม
รายงานการรั บผลประโยชน์ ตอบแทนอันเนื่องจากการใช้ บริ การของบุคคลอื่นในการจัดการกองทุน (SOFT COMMISSION)

สําหรั บระยะเวลา 6 เดือน ตัง้ แต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
ผลประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ
ลําดับที่

บริ ษัทนายหน้ าที่ให้ ผลประโยชน์

การรั บบทวิจยั รวมทัง้
ข้ อมูลข่ าวสารอื่นๆ

จัดสัมมนา /
จัดเยี่ยมชมบริษัท

การได้ รับสิทธิในการ
จองหุ้น

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 โนมูระ 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)







17

บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด ( มหาชน )
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บริษัทหลักทรัพย ซิตี้คอรป (ประเทศไทย) จํากัด
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กองทุนเปด ทิสโก พันธบัตรระยะสั้น
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

3,329,173,430.88

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย
หลักทรัพยใ นประเทศ
พันธบัตร (Bond)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย งวดที่ 22/182/63 (CB20D03B)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย งวดที่ 35/91/63 (CB20D03C)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย งวดที่ 23/183/63 (CB20D11A)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย งวดที่ 36/92/63 (CB20D11B)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย งวดที่ พ.47/14/63 (CB20D15A)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย งวดที่ 24/182/63 (CB20D17A)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย งวดที่ 25/182/63 (CB20D24A)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย งวดที่ 38/91/63 (CB20D24B)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย งวดที่ 41/91/63 (CB21114B)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย งวดที่ 29/182/63 (CB21121A)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย งวดที่ 30/182/63 (CB21128A)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย งวดที่ 2/364/63 (CB21204A)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย งวดที่ 31/182/63 (CB21204B)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย งวดที่ 32/182/63 (CB21211A)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย งวดที่ 33/182/63 (CB21218A)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย งวดที่ 34/182/63 (CB21225A)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย งวดที่ 3/364/63 (CB21304A)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย งวดที่ 35/182/63 (CB21304B)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย งวดที่ 36/182/63 (CB21311A)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย งวดที่ 37/182/63 (CB21318A)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย งวดที่ 38/182/63 (CB21325A)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย งวดที่ 39/182/63 (CB21401A)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย งวดที่ 40/182/63 (CB21408A)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย งวดที่ 42/182/63 (CB21506A)
รวมพันธบัตร (Bond)
ตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill)
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ (DM) 1/182/64 (TB21414A)
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ (DM) 2/182/64 (TB21428B)
รวมตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill)

อัตรา
ดอกเบี้ย

วันครบอายุ

จํานวนหนวย/
เงินตน
(หุน/บาท)

มูลคายุติธรรม
(บาท)

รอยละของมูลคา
เงิน
ลงทุน

สินทรัพย
สุทธิ

-

03/12/2020
03/12/2020
11/12/2020
11/12/2020
15/12/2020
17/12/2020
24/12/2020
24/12/2020
14/01/2021
21/01/2021
28/01/2021
04/02/2021
04/02/2021
11/02/2021
18/02/2021
25/02/2021
04/03/2021
04/03/2021
11/03/2021
18/03/2021
25/03/2021
01/04/2021
08/04/2021
06/05/2021

170,000.00
17,000.00
170,000.00
97,000.00
62,000.00
125,000.00
80,000.00
60,000.00
100,000.00
174,000.00
140,000.00
459,000.00
155,000.00
127,000.00
190,000.00
49,000.00
109,000.00
35,000.00
95,000.00
102,000.00
200,000.00
140,000.00
145,000.00
2,000.00

169,996,554.10
16,999,587.24
169,983,467.50
96,990,433.86
61,991,321.24
124,980,551.25
79,977,669.60
59,987,148.00
99,956,320.00
173,891,498.82
139,919,402.00
458,633,557.35
154,903,450.50
126,887,436.09
189,847,965.80
48,958,760.62
108,901,496.70
34,959,650.25
94,896,004.45
101,887,992.78
199,714,758.00
139,787,425.40
144,766,390.50
1,996,025.48
3,000,814,867.53

5.28
0.53
5.28
3.01
1.92
3.88
2.49
1.86
3.10
5.40
4.34
14.24
4.81
3.94
5.90
1.52
3.38
1.09
2.95
3.16
6.20
4.34
4.50
0.06
93.18

5.11
0.51
5.11
2.91
1.86
3.76
2.40
1.80
3.00
5.22
4.20
13.78
4.65
3.81
5.70
1.47
3.27
1.05
2.85
3.06
6.00
4.20
4.35
0.06
90.13

-

14/04/2021
28/04/2021

105,000.00
115,000.00

104,834,505.30
114,783,924.20
219,618,429.50

3.26
3.56
6.82

3.15
3.45
6.60

3,220,433,297.03 100.00

96.73

รวมเงินลงทุน ( ราคาทุน 3,220,015,926.66 บาท )
อายุถัวเฉลี่ยแบบถวงน้ําหนัก (Duration)
สัดสวนของการลงทุนในทรัพยสินที่มีสภาพคลองสูง

การจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือของ
ตราสารหรือผูออก
ตราสาร /สถาบัน

0.18
100.02
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กองทุนเปด ทิสโก พันธบัตรระยะสั้น
งบดุล
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
หนวย : บาท
สินทรัพย
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 3,220,015,926.66 บาท)
เงินฝากธนาคาร

3,220,433,297.03
171,447,942.45

ลูกหนี้
จากดอกเบี้ยรับ
รวมสินทรัพย

56,259.61
3,391,937,499.09

หนี้สิน
เจาหนี้
จากการซื้อเงินลงทุน
คาใชจายคางจาย
ภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย
หนี้สินอื่น ๆ
รวมหนี้สิน

(61,991,321.24)
(739,763.83)
(24,544.20)
(8,438.94)
(62,764,068.21)

สินทรัพยสุทธิ

3,329,173,430.88

สินทรัพยสุทธิ:
ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน

2,572,616,093.46

กําไร(ขาดทุน)สะสม
บัญชีปรับสมดุล

457,053,156.78

กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนินงาน

299,504,180.64

สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิตอหนวย
จํานวนหนวยลงทุน (หนวย)

3,329,173,430.88
12.9408
257,261,609.3586
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กองทุนเปด ทิสโก พันธบัตรระยะสั้น
งบกําไรขาดทุน
สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

หนวย : บาท
รายไดจากการลงทุน
รายไดดอกเบี้ย
สวนลดรับ
รวมรายได
คาใชจาย
คาธรรมเนียมการจัดการ
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน
คาธรรมเนียมนายทะเบียน
คาสอบบัญชี
คาใชจายภาษีเงินได
คาใชจายอื่น ๆ
รวมคาใชจาย
รายไดจากการลงทุนสุทธิ
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นทั้งสิ้น
รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไมเกิดขึ้นทั้งสิ้น
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน

63,670.82
8,560,576.17
8,624,246.99
(1,982,286.62)
(442,691.17)
(1,836,865.39)
(22,562.07)
(9,550.63)
(143,119.22)
(4,437,075.10)
4,187,171.89
37,189.70
(739,347.70)
(702,158.00)
3,485,013.89
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