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สาส์นจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 
เรียน ท่านผูถื้อหน่วยลงทุน 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั (บลจ.ธนชาต) ใคร่ขอรายงานการดาํเนินงานของกองทุนเปิดธนชาตเอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี
สาํหรับรอบระยะเวลาระหวา่งวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2564 ถึง วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2565 ใหท้่านผูถื้อหน่วยลงทุนไดท้ราบดงัน้ี 

นับจากวนัท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จนถึงวนัท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Asia Total Return Index ได้
ปรับตวัลดลง 7.48%(YTD)  ในช่วงปลายปี 2565 ในเดือน ธนัวาคม COVID-19 สายพนัธ์ุใหม่ Omicron ไดเ้กิดข้ึนมากดดนัตลาดหุ้นทัว่โลก เพราะ
ไวรัส COVID-19 สายพนัธุ์น้ี มีความสามารถในการหลบเล่ียงภูมิคุม้กนัจากวคัซีนท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั ดงันั้น จึงคาดว่าแต่ละประเทศจะตอ้งใชน้โยบาย
เชิงป้องกนัอยา่งเขม้งวดและท่ีสาํคญัก็คือ ในกรณีท่ีไวรัสสายพนัธุ์น้ี สร้างผลกระทบรุนแรง (Worst Case Scenario) อาจส่งผลให้เกิดประเด็นท่ีส่งผล
ต่อการลงทุน เช่น ตลาดหุ้นด่ิงแรง โดยคาดวา่ตลาดหุ้นทัว่โลกมีโอกาสปรับลงจากปัจจุบนัถึง 15 – 20%  หรือการนาํไปสู่ภาวะเงินเฟ้อ หากไวรัสคร้ัง
น้ีนาํไปสู่การปิดประเทศ (Lockdown) รัฐบาลและธนาคารกลางของแต่ละประเทศจะเร่ิมมีขอ้จาํกดัในการกระตุน้เศรษฐกิจ 

ในช่วงตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2565 สถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน ภาวะสงครามท่ียืดเยื้อส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก
ชดัเจนมากข้ึน เร่ิมมาจากราคานํ้ ามนัท่ีเพิ่มสูงข้ึนทาํสถิติใหม่สูงสุดในรอบมากกว่า 10 ปี ซ่ึงเป็นปัจจยัสําคญัท่ีทาํให้สถานการณ์เงินเฟ้อทัว่โลกเพิ่ม
สูงข้ึน และกาํลงัเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อกาํลงัซ้ือของผูบ้ริโภคสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซีย-ยเูครน อีกทั้งชาติตะวนัตกออกมาตรการควํ่า
บาตรรัสเซีย เร่ิมด้วยการตดัธนาคารรัสเซียออกจากเครือข่ายสมาคมโทรคมนาคมทางการเงินโลก (Society for Worldwide Financial Interbank 
Telecommunication หรือ SWIFT) เพื่อเป็นการตอบโตก้ารท่ีรัสเซียเขา้รุกรานยูเครน และมีผลให้การทาํธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศของ
รัสเซียมีปัญหาส่ิงท่ีน่ากังวลคือ สถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนอาจจะยุติลงได้ แต่หลายฝ่ายประเมินว่าสถานการณ์สงครามทาง
เศรษฐกิจจะดาํเนินต่อ โดยเฉพาะการดาํเนินมาตรการควํ่าบาตรเศรษฐกิจจะเพิ่มมากข้ึนจากสหรัฐและชาติตะวนัตก ซ่ึงจะทาํให้ความขดัแยง้ระหว่าง
ประเทศมีความซับซ้อนเพิ่มมากข้ึน จากเดิมท่ีมีสงครามการคา้ระหว่างสหรัฐและจีนท่ีส่งผลกระทบต่อซัพพลายเชนโลก และเพิ่มข้ึนมาดว้ยความ
ขดัแยง้ระหวา่งฝ่ายสหรัฐและชาติตะวนัตก กบัฝ่ายรัสเซียและพนัธมิตร 

ในขณะน้ีตลาดโลกกาํลงัประสบกบัสภาวะการเกิดภาวะเงินเฟ้อสูงข้ึนในหลายๆประเทศ ซ่ึงไม่ไดเ้กิดมาจากฝ่ังรายไดท่ี้สะทอ้นการเติบโต
ของเศรษฐกิจ แต่เป็นฝ่ังตน้ทุนในการผลิต ขนส่ง โดยมีสาเหตุ ดงัน้ี 

1.กาํลงัการผลิตยงักลบัมาไม่เต็มท่ี ประกอบกบัความตอ้งการสินคา้ท่ีสูงข้ึนแบบทนัทีทนัใดหลงัการเปิดเมือง ส่งผลให้ผลผลิตสินคา้ต่างๆ 
ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ จึงทาํใหร้าคาขา้วของทยอยปรับตวัสูงข้ึน 

2.ตน้ทุนเพิ่มสูงข้ึน เน่ืองจากการเปิดเมือง ทาํให้ผูป้ระกอบการจาํเป็นตอ้งเร่งกาํลงัการผลิต และมีความตอ้งการใชพ้ลงังานสูงข้ึน ประกอบ
กบัราคานํ้ ามนัท่ีเพิ่มข้ึน ทาํใหต้น้ทุนปรับเพิ่มสูงข้ึนตาม โดยผูป้ระกอบการท่ีสามารถส่งผา่นตน้ทุนท่ีสูงข้ึนไปยงัผูบ้ริโภคได ้ก็มีการปรับราคาสินคา้
เพิ่มข้ึน และเป็นท่ีมาของอตัราเงินเฟ้อสูง 

3.สถานการณ์รัสเซีย-ยูเครน ประเทศรัสเซีย เป็นผูผ้ลิตแก๊สธรรมชาติ โลหะมีค่า หรือ Soft Commodity อย่างนํ้ ามนั ในระดบัสูงของโลก
ดงันั้น มาตรการคว ํ่าบาตรรัสเซียทาํให้หลายประเทศจาํเป็นตอ้งมองหากาํลงัการผลิตท่ีอ่ืนเพื่อชดเชยแหล่งนํ้ ามนัของรัสเซียท่ีหายไป อยา่งไรก็ตาม 
การหาแหล่งนํ้ามนัมาชดเชยน้ี ทาํไดย้าก ทาํใหร้าคานํ้ามนัยงัคงอยูใ่นระดบัสูง 

ในขณะท่ีการประชุมของ Fed ท่ีไดส่้งสัญญาณการเร่งข้ึนอตัราดอกเบ้ีย เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2565 นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคาร
กลางสหรัฐ (Fed) ประกาศว่า คณะกรรมการกาํหนดนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Open Market Committee) ไดล้งมติเป็นเอกฉันท์ใน
การประชุมพฤษภาคมน้ี ให้ปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียถึงคร่ึงเปอร์เซ็นต ์หรือ 0.5% ซ่ึงถือเป็นการปรับข้ึนดอกเบ้ียคร้ังมากสุดของธนาคารกลางสหรัฐ
นบัตั้งแต่ปี 2000 เฟดมีมติข้ึนดอกเบ้ีย 0.75% ตามคาด พร้อมทั้งส่งสัญญาณจะข้ึนอีก 1.75% ในปีน้ี เพื่อสกดัเงินเฟ้อ และคาดหวงัให้เศรษฐกิจฟ้ืนตวั
เร็วข้ึน เน่ืองจากมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปีหนา้ 

กองทุนเปิดธนชาตเอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี  ลงทุนใน B&I Asian Real Estate Securities Fund บริหารและจดัการโดย B&I Capital AG จด
ทะเบียนจดัตั้งในประเทศลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein) ซ่ึงอยูภ่ายใต ้UCITS มีมูลค่าหน่วยลงทุนเติบโตค่อนขา้งดีนบัตั้งแต่จดัตั้งกองทุน ทั้งน้ีผูจ้ดัการ
กองทุน ได้ทาํการป้องกันความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน และได้ทาํการปรับสัดส่วนการปกป้องค่าเงินตาม
สถานการณ์ตลาด  

ทา้ยท่ีสุดน้ี บลจ.ธนชาต ขอใหค้าํมัน่วา่บริษทัจะพิจารณาการลงทุนอยา่งรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหน่วยลงทุนทุกท่าน 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั 
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ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน 

ผลการดาํเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ไดค้าํนวณเป็น % ต่อปี
1 ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงั 1 ปีข้ึนไป คิดเป็น % ต่อปี 
2 Information Ratio แสดงความสามารถของผูจ้ดัการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเม่ือเทียบกบัความเส่ียง 
Benchmark คาํนวณจาก ตวัช้ีวดัของกองทุนรวมน้ีใช ้ดชันี FTSE EPRA/NAREIT Asia Total Return Index ซ่ึง
เป็นดชันีช้ีวดัเดียวกบักองทุนหลกัและในการแสดง ดชันีช้ีวดัผลการดาํเนินงานดงักล่าว บริษทัจดัการจะแปลง
ค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียนท่ีสอดคลอ้งกับการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุน ณ วนัทาํการท่ี
คาํนวณ 

การเปิ ดเผยอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 

ขอ้มูลอตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากบั 0.00 รอบของ

กองทุนรวมในรอบระยะเวลาบญัชี 

ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต  
ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลกองทุนรวม เง่ือนไขผลตอบแทนและความเส่ียง  ก่อนตดัสินใจลงทุน 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการวดัและนาํเสนอผลการ
ดาํเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 

ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ตังแต่ 

จัดตัง
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 1 3 ปี 1 5 ปี 1 10 ปี 1 กองทุน 1

28 ก.พ. 65 

ถงึ 28 พ.ค. 65

28 พ.ย. 64 

ถงึ 28 พ.ค. 65

28 พ.ค. 64 

ถงึ 28 พ.ค. 65

28 พ.ค. 62 

ถงึ 28 พ.ค. 65

28 พ.ค. 60 

ถงึ 28 พ.ค. 65

-  
ถงึ 28 พ.ค. 65

29 พ.ย. 59 

ถงึ 28 พ.ค. 65

T-AsianProp -2.58 -7.26 -9.86 -2.82 0.50 - 1.67

Benchmark 2.85 -3.67 -1.29 0.04 2.16 - 2.66

Information Ratio2 -0.78 -0.44 -0.97 -0.30 -0.19 - -0.11

ความผันผวนของ

ผลการดําเนนิงาน

12.69 12.73 11.09 19.30 15.92 - 15.36
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2,286,157.80 0.530% 

285,769.69 0.066% 

43,437.00 0.010% 

1,m 1,m 

41,211.23 0.009% 

2,656,575.72 0.615% 

- คา่ธรรมเนียม คา่ใช้จ่าย รวมภาษีมูลคา่เพิ�มแล้ว

- คา่ใช้จ่ายทั �งหมดไม่รวมคา่นายหน้าซื �อขายหลักทรพัย์ และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ที�เกิดขึ �นจากการซื �อขายหลักทรพัย์

- คา่ใช้จ่ายดงักล่าวไม่รวมคา่ใช้จ่ายภาษีตราสารหนี�
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รายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 

ของรอบระยะเวลาบญัชี ตั้งแต่วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2564 ถึงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2565 

รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีกองทุนมีการทาํธุรกรรม 
กองทุนภายใตก้ารจดัการของบริษทั 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและรายช่ือผูจ้ดัการกองทุนไดท่ี้ บลจ.ธนชาต 
โดยตรง หรือท่ี เว็บไซต์ของบลจ .ธนชาต  (www.eastspring.co.th) และสํานักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต . 
(http://www.sec.or.th) 
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ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน 

บริษทัคู่คา้ตราสารหน้ี รายการผลประโยชน์ตอบแทน
ของกองทุน 

Bank of America 
The Bank of Nova Sctia 
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)
ธนาคารเครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรท แอนดอิ์นเวสเมนทแ์บงก์

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)
ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส
ธนาคารซิต้ีแบงก์

ขอ้มูลวิจยั เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มูล
ในการตดัสินใจลงทุน 

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารดอยซ์แบงก ์
ธนาคารเดอะรอยลัแบงกอ์อ๊ฟสกอตแลนด ์เอน็.วี. 
ธนาคารทหารไทย จาํกดั  (มหาชน) 
ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารบีเอม็พี พารีบาส์
ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน)
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน)
ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้บงก้ิงคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั  
บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน)
บริษทัหลกัทรัพย ์พฒันสิน จาํกดั (มหาชน)
บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั กรุ๊ป โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน)

หนา้ 6



ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน 

บริษทันายหนา้ รายการผลประโยชน์ตอบแทน
ของกองทุน 

บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)
บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวสิ (ประเทศไทย) จาํกดั
บริษทัหลกัทรัพย ์ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จาํกดั
บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วิคเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั

ขอ้มูลวิจยั เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มูล
ในการตดัสินใจลงทุน 

บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั  
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี ้เงินฝาก 
ณ วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2565 

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคา
ตลาด 

%NAV 

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ - - 
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึนธนาคารพาณิชย ์หรือบริษทั

เงินทุนเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้า
ประกนั 

23,699.67 5.80% 

(ค) ตราสารท่ีมีบริษทัท่ีไดรั้บ rating ในระดบั investment grade เป็นผูอ้อก ผู ้
รับรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้าประกนั 

- - 

(ง) ตราสารท่ีมีบริษทัท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัท่ีตํ่ากวา่ 
investment grade หรือไม่มี rating เป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกั
หลงั หรือผูค้ ํ้าประกนั 

- - 

สดัส่วนสูงสุด (Upper Limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดวา่จะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
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TRIS FITCH S&P Moody's

389,309.56 100.00 389,309.56

389,309.56 100.00 389,309.56

389,309.56 100.00 389,309.56

389,309.56 100.00 389,309.56

23,699.67

23,697.67
AAA* F1+(tha)* BBB+* Baa1* 22,945.73

Aa2* 751.93

2.00
AAA* F1+(tha)* BBB+* Baa1* 2.00

(3,474.87)

(3,474.87)

(700.56)

(700.56)

รวมทั้งส้ิน 389,309.56 100.00 408,833.80 100.00

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (0.85)

สินทรัพย์อ่ืนและหนี้สินอ่ืน (0.16)

หนี้สินอ่ืน (0.16)

BAY - 

C/A

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) 2.00 0.00

การป้องกันความเส่ียงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า (0.85)

BANK 

DEPOSI

T-USD

BANK DEPOSIT-USD 762.06 0.18

ประเภทกระแสรายวัน 0.00

ประเภทออมทรัพย์ 5.79
BAY - 

S/A

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) 22,934.50 5.61

BIARES B&I Asian Real Estate Securities Fund A 47.43 95.22

เงินฝากธนาคาร 5.79

การลงทนุในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 95.22

หน่วยลงทนุ 95.22

อสังหาริมทรัพย์ 95.22

มูลค่าตาม

ราคาตลาดรวม

ดอกเบ้ียค้างรับ

(พนับาท)

ร้อยละของ

มูลค่า 

ทรัพย์สินสุทธิ

ช่ือหลักทรัพย์ อัตรา

ดอกเบ้ีย 

(% )

อันดับความน่าเช่ือถือ วันครบ

กําหนด

จํานวนหน่วย 

(พนัหน่วย)/

มูลค่าหน้าตั๋ว

(พนับาท)

มูลค่าตาม

ราคาตลาดไม่รวม

ดอกเบ้ียค้างรับ

(พนับาท)

ร้อยละของ

เงินลงทนุ

รายละเอยีดการลงทนุในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

TRIS FITCH S&P Moody's

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารไทยพาณิชย์ AA+* BBB+* Baa1* ปัองกันความเสี่ยง (2,099,635.48)  (0.51%)  (2,099,635.48)  

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารไทยพาณิชย์ AA+* BBB+* Baa1* ปัองกันความเสี่ยง (1,375,231.45)  (0.34%)  (1,375,231.45)  

กาํไร/ขาดทุน (บาท)ประเภทสัญญา คู่สัญญา
อันดับความน่าเชือ่ถือ

วัตถุประสงค์ มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) % NAV

*อนัดบัความน่าเชือถือ (Rating) ของผูอ้อกตราสาร 
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อันดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหนีร้ะยะกลางและระยะยาว 
บ.ทริส
เรสต้ิง  

บ.ฟิทซ์ เรทต้ิง 
(ประเทศไทย) 

ความหมายของเรทต้ิง 

AAA AAA (tha) ความน่าเช่ือถือสูงท่ีสุด และมีความเส่ียงตํ่าสุด กลุ่มตราสารหน้ี 
ระดบัน่าลงทุน 

(Investment Grade 
Bonds) 

AA AA (tha) ความน่าเช่ือถือสูงมาก และมีความเส่ียงตํ่ามาก 
A A (tha) ความน่าเช่ือถือสูง และมีความเส่ียงตํ่า 

BBB BBB (tha) ความน่าเช่ือถืออยูใ่นเกณฑพ์อใช ้
BB BB (tha) ความน่าเช่ือถือตํ่ากวา่ระดบัปานกลาง กลุ่มตราสารหน้ี  

ระดบัเกง็กาํไร 
(Speculative Grade 

Bonds) 

B B (tha) ความน่าเช่ือถืออยูใ่นเกณฑต์ํ่ามาก 
C CCC, CC, C (tha) ความน่าเช่ือถืออยูใ่นเกณฑต์ํ่ามากท่ีสุด และเร่ิมมี

ความเส่ียงต่อการผดินดัชาํระหน้ี 
D DDD, DD, D (tha) อยูใ่นภาวะท่ีผดินดัชาํระหน้ี 

หมายเหตุ : บ.ทริสเรตต้ิง และ บ.ฟิทซ์ เรทต้ิง ไดใ้ชส้ญัญลกัษณ์ บวก (+) และ ลบ (-) ต่อทา้ยอนัดบัเครดิต
ขา้งตน้ เพื่อใชข้ยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตท่ีนิยามเอาไวม้ากกวา่เลก็นอ้ย (+) และ นอ้ยกวา่เลก็นอ้ย (-) 
ตามลาํดบั สาํหรับ ฟิทซ์ เรทต้ิง เป็นสถาบนัจดัอนัดบัเครดิตนานาชาติ จึงมีคาํวา่ (tha) ต่อทา้ยเพือ่แสดงถึงการ
ใหอ้นัดบัเครดิตตามมาตรวดัภายในประเทศไทย 
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Descr iption Standard and 
Poor’s 

Moody’s FITCH Ratings 

Long-
term 

Short-
term 

Long-
term 

Short-
term 

Long-
term 

Short-
term 

Investment Grade 

Highest Credit Quality - exceptionally strong capacity 
for payment of financial commitments 

AAA 

A1+ 
A1 
A2 
A3 

Aaa 

P1 
P2 
P3 

AAA 

F1+ 
F1 
F2 
F3 

Very strong capacity for payment of financial 
commitments - a minimal difference compared  
With AAA 

AA+ 
AA 
AA- 

Aa1 
Aa2 
Aa3 

AA+ 
AA 
AA- 

Strong capacity for payment of financial commitments - 
it may, nevertheless, be vulnerable to changes in 
economic cycle or circumstances 

A+ 
A 
A- 

A1 
A2 
A3 

A+ 
A 
A- 

Adequate capacity for payment of financial 
commitments - economic cycle and circumstances are, 
nevertheless, more likely to impair this capacity 

BBB+ 
BBB 
BBB- 

Baa1 
Baa2 
Baa3 

BBB+ 
BBB 
BBB- 

  Speculative Grade 

This group involves speculative elements – capacity for 
continued payment of commitments is contingent upon a 
sustained business and economic environment 

BB+ 
BB 
BB- 
B+ 
B 
B- B 

C 
D 

Ba1 
Ba2 
Ba3 
B1 
B2 
B3 

NP 

BB+ 
BB 
BB- 
B+ 
B 
B- B 

C 
D 

High default risk - debtor’s capacity for meeting 
commitments may be troublesome 

CCC+ 
CCC 
CCC- 

Caa1 
Caa2 
Caa3 

CCC+ 
CCC 
CCC- 

Highly speculative obligations CC CC CC 

Very low probability of timely and full payment of 
obligations 

C C C 

Default in payment of obligations - D 
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389,309,563.56 

23,688,432.34 

11,232.90 

413,009,228.80 

263,623.71 

3,474,866.93 

424,158.88 
1,684.94 

11,096.40 

4,175,430.86 

408,833,797.94 

444,053,052.20 

70,598,309.34 

(105,817,563.60) 

408,833,797.94 

9.2068 

44,405,305.2203 

440,820,953.40 
22,615,364.80 

10,077.59 

725,000.00 

464,171,395.79 

869,016.95 

2,408,838.19 

503,992.27 
1,511.64 

12,879.32 

3,796,238.37 

460,375,157.42 

463,723,560.09 

69,754,113.45 

(73,102,516.12) 

460,375,157.42 

9.9277 

46,372,356.0086 
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ข้อมูลท่ีลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศ เกินกว่าร้อยละยีสิ่บของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
ของ 

กองทุนเปิดธนชาตเอเช่ียน พร็อพเพอร์ตี ้
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B&I Asian Real Estate Securities Fund (UCITS) 

B&I Capital 
contact@bnicapital.com 

bnicapital.com 

B&I Capital AG 

Talacker 35 

8001 Zurich 

Switzerland 

B&I Capital Pte Ltd 

160 Robinson Road, #16-07 

SBF Centre 

Singapore 068914 

The Fund is designed as a UCITS compliant fund giving 
investors a means to replicate the risk-adjusted returns 
of multi-class Real Estate ownership in Asia via the REIT 
and Developer markets. It builds on B&I Pan-Asian (fund 
for Qualified Investors) but offers daily liquidity and a 
distributing share class. Our goal is to provide a long 
term, superior risk-adjusted total return strategy 
through a combination of high, stable, and growing 
dividends as well as significant opportunity for capital 
appreciation. 
The fund is classified as Article 8 (“light green”) under 
the EU Sustainable Finance Disclosure Regulation. 

* FTSE EPRA/NAREIT Asia Index TR (USD) until 11.09.2017, FTSE EPRA/NAREIT Asia Index Net TR (USD) since 12.09.2017 

** Share class inception, A class inception for index Performance is calculated net of all fees

*** 1 year swing-adjusted YTD and monthly performance are unaudited

Share Classes  A B C 
Fund Data  

31/03/2022 Reinvesting Distributing EUR-hedged 

Net NAV USD 251.93 USD 188.61 EUR 173.14 Fund Size USD 255m 

Inception Date 24/09/2010 15/03/2011 11/04/2014 Firm AUM USD 1’679m 

NAV at Inception USD 100 USD 100 EUR 100 Dealing / NAV Daily 

Since Inception 151.93% 151.48% 73.14% Legal Fund Type UCITS V 

TER* (fixed) 1.3% pa 1.3% pa 1.3% pa Fund Manager B&I Capital AG 

ISIN LI0115321320 LI0115321346 LI0236509225 Minimum Investment 1 share 

Valor 11532132 11532134 23650922 Benchmark FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia NTR (USD) 

Bloomberg BIARESA LE BIARESB LE BIARESC LE Performance Fee 20% over BM pa, HWM, cap 1.5% AUM  

Portfolio update: Total exposure decreased from 99.9% 
to 98.1%. There were no significant changes in currency 
exposure. There were no significant changes in market 
exposure. Exposure to Developer was reduced. For the 
portfolio, one year forward gross yield fell from 4.2% to 
3.9%. The average yield of the fund’s REIT holdings fell 
from 4.7% to 4.4%. The average P/NAV (REITs) rose 
from 1.07 to 1.11. 

March 2022 

Market Capitalization 

Market Exposure Sector Exposure Net FX  Exposure 

Source: LLB Fund Services, FTSE 

* Excluding performance fee as defined in prospectus

Performance A B C Index * 

March 1.82% 1.82% 3.47% 2.76% 

YTD -3.36% -3.36% -1.76% -1.02%

1 Year -2.62% -2.67% 1.10% -3.22%

3 Years 5.96% 5.49% 6.67% -5.16% 

5 Years 34.51% 33.92% 30.47% 16.34% 

10 Years 134.01% 134.22% - 58.62%

Inception ** 151.93% 151.48% 73.14% 60.41% 

CAGR ** 8.35% 8.71% 7.13% 4.19% 

Volatility *** 10.53% 10.54% 9.73% 11.39% 

Sharpe *** -0.17 -0.18 0.27 -0.26

Portfolio Characteristics 

Open Longs 38 

Gross Yield (REITs) 4.4% 

Gross Yield (portfolio) 3.9% 

P/NAV (REITs) 1.11 

Liquidity Days 1.66 

Top 5 as % NAV 20.3% 

Active Share 67.6% 

Total Net Exposure 98.1% 
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B&I Asian Real Estate Securities Fund (UCITS) 

B&I Capital 
contact@bnicapital.com 

bnicapital.com 

B&I Capital AG 

Talacker 35 

8001 Zurich 

Switzerland 

B&I Capital Pte Ltd 

160 Robinson Road, #16-07 

SBF Centre 

Singapore 068914 

Market Commentary 

Regional:  REITs in Asia performed poorly in Q1 especially in the larger markets of Japan and Australia with both down in USD terms by 7.98% and 3.37%, re-

spectively. The sole bright spot was in Singapore where SREITs recovered from early weakness to post a respectable 2.91% return in USD terms.  Part of this 

could be explained as mean reversion as Australia and Japan were the better performing markets last year and Singapore was down in 2021. We are optimis-

tic on cyclical SREITs due to Singapore’s progressive reopening and the outlook for its Office and Retail sectors. The Fed rate policy announcement had no 

impact on the sector as it was well anticipated while more focus has been on the Ukraine conflict and its impact on commodity prices. Developers had a 

strong quarter across the region as they are perceived to be beneficiaries of inflation and outperformed similar to 1Q21 when reflation plays were sought 

after. As a result, the FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia TR USD which contains roughly 30% Developers/70% REITs dropped a mere 1.02%. The REIT-only 

version of the Asia FTSE series, TERASU, dropped 3.16%. Developers will likely outperform if inflation expectations move higher, but we remain optimistic 

that REITs will benefit from reopenings and will perform well after lagging since 2020. Asian economies, especially Japan, have less domestic inflationary 

pressure while Australia will benefit from higher commodity prices. We expect the MAS to allow for greater currency appreciation to offset imported infla-

tionary pressure (food, energy) which has typically resulted in SREIT outperformance. 

Japan:  The TSEREIT Index rose 6.7% (+6.9% TR) in March, outperforming the TSE Real Estate Index (+2.6%, +3.5% TR), and TOPIX (3.2%, 4.3% TR), all returns in 

JPY. The quasi-emergency measures were fully lifted on March 21st, following the tapering off of the Omicron wave. PM Kishida also commented that the 

government is making preparations to reintroduce the Go To Travel domestic travel subsidy program, though no date has been fixed and will be based on 

the infection situation and expert recommendations. Japan borders are currently still closed to leisure tourists, but they have started to admit students and 

business travellers on a limited basis. The Yen saw a significant depreciation to the Dollar in March, reaching the range of JPY 125 to a dollar at one point. BoJ 

has remained committed to maintaining easy monetary policy and implementing yield curve control despite the rising inflation. On March 28th, BoJ launched 

an unrestricted government bond purchase program to keep 10-year yields within the 25bps band and made another two purchases on the 29th. Core CPI for 

Tokyo was +0.8% YoY in March (consensus +0.7%) and nationwide core CPI is expected to be +0.9% YoY, relatively mild compared to other developed 

economies but is expected to continue to rise due to higher energy prices and impact of lower mobile fees falling off.  Miki Shoji reported Tokyo office va-

cancy rose slightly by 0.15ppt to 6.41% in February, the first increase in 4 months. Average asking rent fell -5.7% YoY to JPY 20,418/tsubo, the rate of YoY 

decline slowing down for the 7th straight month. The Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) published its 2022 survey results, reporting 

land prices nationwide was +0.6% YoY, following a -0.5% decline last year. Commercial land was +0.4% YoY and residential land prices were up 0.5%, both 

increasing for the first time in 2 years. Heiwa Real Estate (8803) and One REIT (3290) were added to the FTSE EPRA/NAREIT Index in the latest revision in 

March. 

Australia:  AREITs were +4.6% (USD) for the month, led by event driven plays like HMC (AUM increase after its listed REIT’s acquisition of AVN) and Irongate 

Group (AUD 1.6bn industrial and business park portfolio) whose board recommended an all cash bid of AUD 1.90/share (20% higher than its 1.57 share price of 

late January) from a partnership of CHC (12%) and PGGM (88%). The strong REIT sector performance was despite the 10-year finishing the month at 2.78%, up 

60bps MTD though off its intra-month high of 2.89%. At month end markets were pricing in the RBA cash rate hitting 1.87% by December, reflecting seven 

RBA rate rises for the year. Showing the continued strength of Sydney’s logistics market, a 15,000sqm industrial asset in Western Sydney was sold at a 3.35% 

yield; tighter than two warehouse sales in 4Q21 at 3.6% in Western Sydney. Colliers forecasts that Western Sydney Industrial land values will rise 25% this 

year after growing 50% in 2021. JLL released preliminary 1Q22 data on Sydney’s sector valuation changes with industrial increasing by 3-4.4% and cap rates 

now at 3.1-3.4% (tighter than the 3.1-3.5% in December); office cap rates also came down slightly from 4.3-4.9% in December to 4.1-4.7% for March. Sydney 

office incentives stabilized at 34% and net effective rent was +0.9% QoQ for March. The residential market is taking a breather with February prices -0.1% 

MoM in Sydney and flat in Melbourne. Auction clearance rates were in the high 60s by the last week of March. Interestingly, a number of banks have started a 

bidding war on their variable rate mortgages cutting from 2.7% to 2.1-2.2% opening up a 150bps differential with the three-year fixed rates sitting at 3.8%. The 

federal budget announced on March 29th had more stimulus than expected, including an expanded First Home Buyer scheme with AUD 138m allocated over 

seven years to allow more first home buyers with a smaller deposit (the scheme was increased from 20,000 to 50,000 home buyers). The budget will also help 

the consumer in lowering fuel excise taxes and increasing in low/middle income earners tax relief, amounting to a total of 2% of household income. Positive 

for retailers overall. On the downside, there was no change to the withholding tax rate for foreign investors in BTR partnerships with the tax remaining at 30% 

(commercial asset classes are at 15%). Employment is still very strong, rising more than expected in February (77.4k vs 37k consensus and +0.6% MoM, total 

hours +8.9% MoM) and unemployment fell to a new cyclical low 4.0%. With education being one of the country ’s largest exports, it was positive to see that 

international students are returning with 49,000 arrivals in February, though still only one-third of the pre-Covid average student arrivals. 

Singapore:  SREITs were +5.7% (USD TR), led by Hospitality REITs after the government further loosened Covid restrictions in late March, allowing for fully 

vaccinated travellers to enter the country without an ART/PCR test, increased the serving of alcohol after 10.30pm and the number of people per table (from 

5 to 10). These measures will also help retail tenants, especially F&B. MNACT outperformed as its December 31st bid from MCT was revised to include an all-

cash offer at SGD 1.19/share (equivalent to the initial share/cash bid price and equivalent to MNACT’s December NTA/share). The cash only option would 

require up to SGD 2.2bn of additional cash, of which the sponsor of both REITs (unlisted Mapletree Investments) has committed to fully fund through a pref-

erential offering of MCT’s shares at 2.00/share (1.1x pro-forma NTA). The Sponsor’s stake in MCT could potentially increase to 57%, with a 6-month lock-up 

on the new shares. CLI was +8% for the month after selling a balance sheet office asset (79 Robinson Road) to a 70/30 partnership between its commercial 

REIT CICT and a new unlisted fund. The office asset with 93% occupancy was sold at a 4.0% entry yield and 20% above its December book value. The trans-

action will be 3% accretive to CICT’s DPU and illustrates how CLI continues to execute on its strategy to sell on balance sheet assets into its managed funds. 

Singapore’s unemployment rate fell to a record low of 3.1% in 1Q22. “Expat employment” rose for the first time in two years as borders reopened, though it 

ended down 30,000 for the full year of 2021. 

HK/China:  The Hang Seng property index was -0.7% for March, outperformers were Wharf REIC (+10%), CK Asset (+9%) and Link REIT (+6%). The retail names 

bounced from 12-month lows as the government stated that from April 20th most Covid restrictions would be lifted on evening dining, learning centers and 

gyms/beauty services. With the Chief Executive election coming on May 8th, Carrie Lam has stated that Hong Kong will remain an international city; though 

there is still confusion if this means the zero covid policy will be scrapped soon.  After month-end she also stated she would not be running for re-election. 

Showing the effect of the two sets of lockdowns announced in February, HK February retail sales were down 14.6% YoY. Hong Kong private home prices fell 

2.1% in February, reaching their lowest level since January 2021. All the Hong Kong markets had a V-shaped month, reaching lows on March 15 (Mainland prop-

erties were -30% and HK Properties -14% mid-month), when five major regulatory bodies in Beijing announced that day a coordinated response to stabilise 

the mainland property market, while the CCP separately announced that it will soon “actively introduce policies that benefit markets” which rallied the tech 

sector that had fallen 34% by mid-month. China also imposed a number of partial lockdowns in major commercial hubs of Shenzhen and Shanghai (month 

end), though Shenzhen has reopened and Shanghai will be in a rolling lockdown over one week. The covid zero policy remains for now. 

March 2022 
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In Switzerland this Fund may only be offered to qualified investors within the meaning of Art. 10 CISA. The Fund is domiciled in Liechtenstein. In Switzerland, the Representative is LLB 

Swiss Investment AG, Claridenstrasse 20, CH–8002 Zurich. The Prospectus and the Key Investor Information Document may be obtained free of charge at the office of the Swiss Repre-

sentative. The performance shown does not take account of any commissions and costs charged when subscribing to and redeeming shares. Pa st performance may not be a reliable 

guide to current or future performance. The distribution of the Fund’s prospectus and the offering of shares may be restricted in certain jurisdictions, persons into whose possession 

this document comes are required to inform themselves of and observe such restrictions. It is the responsibility of potential  subscribers to the Fund to inform themselves as to the legal 

requirements, possible tax consequences, and any foreign exchange restrictions or exchange control requirements which they mi ght encounter under the laws of the countries of their 

citizenship, residence, incorporation or domicile and which might be relevant to the subscription, holding, or redemption of the Fund. 
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Act 1933). This factsheet contains confidential information and may not be made available, whether direct or indirect, to any third party without the explicit written permission of B&I 

Capital AG. The information contained herein was collected by B&I Capital AG with the greatest care. Despite this, B&I Capital AG makes no guarantee, implied or otherwise, that the 
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only to such persons or will be engaged in only with such persons. Persons who do not have professional experience in matters relating to investments should not rely on it.  

Source: London Stock Exchange Group plc and its group undertakings, including FTSE International Limited (collectively, the “LSE Group”), European Public Real Estate Association 

(“EPRA”), and the National Association of Real Estate Investment Trusts (“Nareit”) (and together the “Licensor Parties”). © LSE Group 2022. FTSE Russell is a trading name of certain LSE 

Group companies. “FTSE®” and “Russell®” are trade mark(s) of the relevant LSE Group companies and are used by any other LSE Group company under license. “Nareit®” is a trade mark 

of Nareit, “EPRA®” is a trade mark of EPRA and all are used by the LSE Group under license. All rights in the FTSE EPRA Nareit INDEXES or data v est in the Licensor Parties. The Licensor 
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Monthly Performance 

Class Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec YTD 

2022 

A USD -4.80% -0.30% 1.82% -3.36% * 

B USD -4.80% -0.31% 1.82% -3.36% * 

C EUR -4.45% -0.64% 3.47% -1.76% * 

2021 

A USD -0.52% 3.06% 1.49% 3.05% 1.41% 1.58% -0.48% 0.36% -4.18% 1.02% -3.93% 2.19% 4.84% * 

B USD -0.60% 3.08% 1.51% 3.05% 1.41% 1.57% -0.51% 0.35% -4.13% 1.02% -3.96% 2.18% 4.75% * 

C EUR 0.41% 3.66% 3.78% 1.48% 1.17% 3.04% -0.39% 0.45% -2.73% 0.53% -3.06% 2.57% 11.17% * 

2020 

A USD 0.38% -7.34% -20.49% 6.81% 1.86% 1.19% 1.26% 4.28% -0.08% -3.23% 9.44% 3.88% -5.51% 

B USD 0.37% -7.37% -20.21% 6.45% 1.73% 1.24% 1.12% 4.43% -0.16% -3.25% 9.50% 3.79% -5.71% 

C EUR 1.32% -6.58% -20.05% 4.63% 2.52% 0.67% -0.43% 2.21% 2.23% -5.09% 7.77% 2.27% -11.08%

2019 

A USD 7.56% -0.09% 4.25% -1.11% 0.40% 4.20% 0.07% 1.35% 2.11% 3.47% -1.52% 1.38% 23.99% 

B USD 7.56% -0.10% 4.26% -1.07% 0.35% 4.23% 0.06% 1.29% 2.08% 3.44% -1.52% 1.35% 23.82% 

C EUR 6.17% 1.10% 4.06% -0.83% -0.14% 3.14% 1.12% 1.39% 2.74% 2.95% -0.68% -0.15% 22.70% 

2018 

A USD 4.52% -3.53% -0.89% 0.16% 1.65% -2.05% 2.55% -0.95% -0.60% -3.26% 3.10% 0.40% 0.77% 

B USD 1.31% -3.52% -0.90% 3.37% 1.65% -2.04% 2.52% -0.97% -0.60% -3.30% 3.14% 0.38% 0.75% 

C EUR 2.23% -4.02% -1.14% 1.55% 1.74% -0.45% 2.79% -0.61% -0.03% -2.60% 2.06% -0.66% 0.62% 

2017 

A USD 4.39% 0.66% -0.59% 1.71% 3.69% -0.48% 2.90% -0.58% -1.01% 1.50% 2.82% 1.37% 17.45% 

B USD 4.40% 0.71% -0.59% 1.69% 3.67% -0.49% 2.95% -0.51% -1.02% 1.48% 2.79% 1.37% 17.55% 

C EUR 1.89% 0.01% -1.04% 1.87% 2.52% -0.60% 0.94% -0.76% -0.14% 2.38% 1.75% 0.61% 9.74% 

2016 

A USD -3.34% 6.86% 6.45% 3.04% -1.34% 3.34% 4.25% -2.10% 0.53% -4.07% -4.77% -1.42% 6.72% 

B USD -3.37% 6.86% 6.41% 2.90% -1.30% 3.38% 4.30% -2.08% 0.52% -3.99% -4.68% -1.30% 6.99% 

C EUR -2.89% 4.13% 3.15% 1.41% 0.95% 0.64% 3.32% -1.35% -0.35% -2.34% -1.10% -0.22% 5.20% 

2015 

A USD 3.33% 1.50% -0.01% 3.74% -2.59% -1.00% -2.24% -6.37% -1.13% 4.80% -2.41% 0.27% -2.63%

B USD 3.32% 1.59% 0.01% 3.74% -2.58% -1.00% -2.24% -6.39% -1.10% 4.83% -2.40% 0.32% -2.44%

C EUR 5.13% 1.65% 0.94% 1.46% -0.97% -0.93% -0.97% -5.89% -1.06% 4.50% -1.57% -0.66% 1.16% 

2014 

A USD -0.74% 3.28% 1.03% 3.56% 4.03% 1.96% 2.45% 2.38% -2.80% 1.51% 1.37% 0.19% 19.60% 

B USD -0.75% 3.28% 1.03% 3.56% 4.03% 1.96% 2.45% 2.39% -2.80% 1.51% 1.38% 0.19% 19.59% 

C EUR 3.88% 1.49% 3.31% 2.76% 0.18% 2.37% 3.75% 1.25% 23.65% 

2013 
A USD 6.08% 4.48% 6.85% 2.90% -6.96% -4.44% -1.79% -4.55% 8.33% 2.57% -3.08% -2.14% 7.05% 

B USD 6.08% 4.48% 6.85% 2.93% -6.96% -4.44% -1.79% -4.55% 8.33% 2.56% -3.08% -2.13% 7.08% 

2012 
A USD 8.12% 5.95% -0.89% 3.82% -5.31% 4.57% 6.70% 2.54% 6.03% 1.94% 1.77% 1.21% 42.14% 

B USD 8.12% 5.95% -0.89% 3.81% -5.32% 4.58% 6.69% 2.54% 6.04% 1.94% 1.77% 1.21% 42.12% 

2011 
A USD 0.05% -1.59% 0.22% 2.90% 0.08% -3.00% 4.25% -7.42% -14.24% 10.90% -6.32% 1.74% -13.76%

B USD 2.90% 0.08% -3.00% 4.25% -7.42% -14.24% 10.90% -6.32% 1.74% -13.76%

B Class Distributions 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Distribution - 2.58 3.2 3.18 4.5 4.72 4.96 5.66 6.22 6.68 7.08 

Yield - 2.32% 2.07% 2.16% 2.55% 2.73% 2.91% 3.19% 3.16% 4.15% 3.43% 
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