
รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน 

กองทุนเปิดธนชาตยุโรป อคิวติี ้

(T-EuropeEQ) 

สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี 

ตั้งแต่วนัท่ี 11 กนัยายน 2565 ถึง วนัท่ี 10 มีนาคม 2566 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จาํกดั



สาส์นจาก บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน อสีท์สปริง (ประเทศไทย) จํากดั

เรียน  ท่านผูถื้อหน่วยลงทนุ 

 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จาํกดั (บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)) ใคร่ขอรายงาน    

การดาํเนินงานของกองทุนเปิดอีสทส์ปริธนชาตยโุรป อิควิต้ี สาํหรับรอบระยะเวลาระหว่างวนัท่ี 11 กนัยายน 2565 ถึง วนัท่ี 10 

มีนาคม 2566 ใหท้่านผูถื้อหน่วยลงทนุไดท้ราบดงัน้ี 

 สถานการณ์ของตลาดหุ้นยุโรปอา้งอิงจาก  MSCI Europe total net return  มีผบัผวนอย่างต่อเน่ืองในรอบปีท่ีผ่านมา 

เงินเฟ้อพ้ืนฐานยงัพุ่งแรง กดดนัให้ทาง ECB เดินหนา้คุมเขม้นโยบายการเงินต่อ ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2566 อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปอยู่

ท่ี 8.5% YoY ชะลอลงจากเดือนก่อนหน้าเล็กน้อยท่ี 8.6% ขณะท่ีอตัราเงินเฟ้อพ้ืนฐานปรับเพ่ิมขึ้นทาํจุดสูงสุดใหม่ต่อเน่ืองท่ี

ระดับ 5.6% YoY ซ่ึงยงัคงสูงกว่าระดับเป้าหมายเงินเฟ้อของ ECB ท่ี 2% ค่อนข้างมาก ในส่วนของอตัราการว่างงานเดือน

มกราคม ยงัคงอยูใ่กลจุ้ดตํ่าสุดเป็นประวติัการณ์ท่ี 6.7% สะทอ้นภาพรวมอุปสงคแ์รงงานในยโูรโซนท่ียงัคงแขง็แกร่ง 

กองทุนเปิดธนชาตยุโรป อิควิต้ี  มีนโยบายลงทุนในกองทุนหลกั Investec European Equity Fund (I Class) ไม่ตํ่ากว่า 

80% ซ่ึงมีนโยบายเลือกลงทุนในหุ้นยุโรปเพ่ือมุ่งหวงัผลตอบแทนจากการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว กองทุนมีนโยบาย

ปกป้องความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน และไดท้าํการปรับสัดส่วนการปกป้องค่าเงินตาม

สถานการณ์ตลาด  

 ทา้ยท่ีสุดน้ี บลจ.อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) ขอให้คาํมัน่ว่าบริษทัจะพิจารณาการลงทุนอยา่งรอบคอบ เพ่ือผลประโยชน์

สูงสุดของผูถื้อหน่วยลงทุนทุกท่าน 

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จาํกดั 
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ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน 

ตั้งแต ่

ตน้ปี 

ยอ้นหลงั

3 เดือน 

ยอ้นหลงั 

6 เดือน 

ยอ้นหลงั

1 ปี 1 

ยอ้นหลงั

3 ปี 1 

ยอ้นหลงั

5 ปี 1 

ยอ้นหลงั

10 ปี 1 

ตั้งแตจ่ดัตั้ง

กองทุน 1 

30 ธ.ค. 65 

ถึง 10 ม.ีค. 66 

9 ธ.ค. 65 

ถึง 10 มี.ค. 66 

10 ก.ย. 65 

ถึง 10 มี.ค. 66 

10 ม.ีค. 65 

ถึง 10 มี.ค. 66 

10 ม.ีค. 63 

ถึง 10 มี.ค. 66 

10 ม.ีค. 61 

ถึง 10 มี.ค. 66 

-  

ถึง 10 มี.ค. 66 

13 ก.ย. 58 

ถึง 10 มี.ค. 66 

T-EuropeEQ 5.29 3.53 7.21 5.13 8.42 1.51 - 2.16 

Benchmark 8.06 4.79 105.54 10.15 14.28 16.44 - 4.54 

ความผนัผวนของ 

ผลการดาํเนินงาน 

10.41 11.28 14.84 16.73 20.83 18.75 - 17.41 

ความผนัผวนของ 

Benchmark 

11.69 12.27 132.42 107.96 65.68 60.32 - 65.77 

ผลการดาํเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ไดค้าํนวณเป็น % ต่อปี 

1 ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงั 1 ปีขึ้นไป คิดเป็น % ต่อปี 

2 Information Ratio แสดงความสามารถของผูจ้ดัการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเม่ือเทียบกบัความเส่ียง Benchmark คาํนวณจาก 

1. ดชันี MSCI Europe Net Total Return EUR Index สัดส่วน 100%

หมายเหตุ : ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับดว้ยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบเทา่ค่าสกุลเงินบาท ณ วนัท่ีคาํนวณผลตอบแทน

สาํหรับผลกาํรดาํเนินงานยอ้นหลงัแบบปักหมุด ผลการดาํเนินงานนอ้ยกว่า 1 ปี คาํนวณตามระยะเวลาจริง

การเปิดเผยอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 

ขอ้มูลอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากบั 0.02 รอบของ

กองทนุรวมในรอบระยะเวลาบญัชี 

การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจดัการ 

ท่านผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถคน้หารายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมสามญัประจาํปีและประชุมวิสามญัของบริษทั

จัดการท่ีกองทุนถือลงทุนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) www.eastspring.co.th  

ในเมนูหวัขอ้ “เก่ียวกบัเรา/การกาํกบัดูแลกิจการ/นโยบายการใชสิ้ทธิออกเสียง” 

ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต 

ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลกองทุนรวม เง่ือนไขผลตอบแทนและความเส่ียง ก่อนตดัสินใจลงทุน 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการวดัและนาํเสนอ      

ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 
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รรอยละของ

มมลคคา

รายงานคคาใชรจคายทททเรทยกเกกบจากกองททน

กองททนเปปดธนชาตยทโรป ออควอตทต

ของรอบปปบบญชทตบตงแตควบนททท 11 กบนยายน 2565 ถถงวบนททท 10 มทนาคม 2566

จจานวนเงอน

(บาท)

คคาใชรจคายทททเรทยกเกกบจากกองททนรวม 

(fund's direct expense)

คคาธรรมเนทยมการจบดการ (management fee) 0.531%181,134.40

คคาธรรมเนทยมนายทะเบทยน (registrar fee) 0.066%22,641.85

คคาธรรมเนทยมผมรดมแลผลประโยชนน (trustee fee) 0.016%5,434.02

คคาทททปรถกษาการลงททน (advisory fee) ไมคมทไมคมท

คคาสอบบบญชท 0.052%17,656.24

คคาใชรจคายออทนๆ  0.004%1,203.65

รวมคคาใชรจคายทบตงหมด 0.669%228,070.16

- ค่าธรรมเนียม ค่าใชจ่้าย รวมภาษีมูลค่าเพิ�มแลว้

- ค่าใชจ่้ายท�งัหมดไม่รวมค่านายหนา้ซ�ือขายหลกัทรัพย ์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที�เกิดข� ึนจากการซ�ือขายหลกัทรัพย์

- ค่าใชจ่้ายดงักล่าวไม่รวมค่าใชจ่้ายภาษีตราสารหน� ี

3



รายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกบับุคคลท่ีเกีย่วข้อง 

ของรอบระยะเวลาบญัชี ตั้งแต่วนัท่ี 11 กนัยายน 2565 ถึงวนัท่ี 10 มีนาคม 2566 

รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีกองทนุมีการทาํธุรกรรม 

กองทุนภายใตก้ารจดัการของบริษทั

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและรายช่ือผูจ้ดัการกองทุนไดท่ี้ บลจ.อีสทส์ปริง 

(ประเทศไทย) โดยตรง หรือท่ีเว็บไซต์ของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) (www.eastspring.co.th) และ

สาํนกังานคณะกรรมการ 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) 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส 

ธนาคารซิต้ีแบงก ์

ขอ้มูลวิจยั เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูล

ในการตดัสินใจลงทุน 

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารดอยซแ์บงก ์

ธนาคารเดอะรอยลัแบงกอ๊์อฟสกอตแลนด ์เอน็.วี. 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั  (มหาชน) 

ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารบีเอน็พี 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 ์เอเชียพลสั จาํกดั (มหาชน) 
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ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน 

บริษทันายหนา้ รายการผลประโยชน์ตอบแทน

ของกองทุน 

บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จาํกดั 

บริษทัหลกัทรัพย ์ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จาํกดั 

บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วิคเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั 

ขอ้มูลวิจยั เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูล

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 10 มีนาคม 2566 

กลุม่ของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด 

(พนับาท) 

%NAV 

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ - - 

(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย ์หรือ

บริษทัเงินทุนเป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือ

ผูค้ ํ้าประกนั 

1,565.00 4.71% 

(ค) ตราสารท่ีมีบริษทัท่ีไดรั้บ rating ในระดบั investment grade 

เป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้าประกนั 

- - 

(ง) ตราสารท่ีมีบริษทัท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัท่ี      

ตํ่ากวา่ investment grade หรือไม่มี rating เป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง 

ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้าประกนั 

898.44 2.70% 

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดวา่จะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% ของมูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิ 
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32,364.65 100.00 32,364.65

32,364.65 100.00 32,364.65

32,364.65 100.00 32,364.65

Ninety-One GSF European Eq I Acc EUR 32,364.65 100.00 32,364.65

2,463.44

2,463.44

1,565.00

898.44

(796.48)

(21.06)

(775.43)

(804.83)

0.74

หนีสินอนื (805.57)

32,364.65 100.00 33,226.77

หมายเหตุ    * อนัดบัความน่าเชือถือ (Rating) ของผูอ้อกตราสาร

100.00

สินทรัพย์อืน 0.00

(2.41)

สัญญาซือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (0.06)

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (2.34)

สินทรัพย์อืนและหนีสินอืน (2.41)

BANK DEPOSIT FCD-EUR 893.78 2.70

การป้องกนัความเสียงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า (2.40)

ประเภทออมทรัพย์ 7.41

KBANK - S/A ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 1,563.34 4.71

IGSEUIA 25.30 97.40

เงินฝากธนาคาร 7.41

การลงทุนในหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 97.40

หน่วยลงทุน 97.40

ประเภทกองทุนรวมตราสารแห่งทุน 97.40

มูลค่าตาม

ราคาตลาดรวม

ดอกเบียค้างรับ

(พนับาท)

ร้อยละของ

มูลค่า 

ทรัพย์สินสุทธิ
TRIS FITCH S&P Moody's

กองทุนเปิดธนชาตยุโรป อิควติี

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอืน

ณ วนัที 10 มีนาคม 2566

ชือหลกัทรัพย์ อตัรา

ดอกเบีย

 (%)

อนัดับความน่าเชือถือ วนัครบ

กาํหนด

จาํนวนหน่วย 

(พนัหน่วย)/

มูลค่าหน้าตวั

(พนับาท)

มูลค่าตาม

ราคาตลาดไม่รวม

ดอกเบียค้างรับ

(พนับาท)

ร้อยละของ

เงินลงทุน

รายละเอยีดการลงทนุในสัญญาซือขายล่วงหนา้

TRIS FITCH S&P Moody's

สัญญาขายเงนิตราตา่งประเทศลว่งหนา้ ธนาคารไทยพาณิชย์ Non  BBB, AA+(tha) BBB/Stable/A-2  Baa1 ปัองกนัความเสียง (21,056.16)   (0.06%)   (21,056.16)  

สัญญาขายเงนิตราตา่งประเทศลว่งหนา้ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา AAA BBB+, AAA(tha) BBB+  Baa1 ปัองกนัความเสียง (62,543.84)   (0.19%)   (62,543.84)  

สัญญาขายเงนิตราตา่งประเทศลว่งหนา้ ธนาคารทหารไทยธนชาต  Non  BBB, AA+(tha) BBB-/Stable/A-3 Baa1 ปัองกนัความเสียง (46,519.24)   (0.14%)   (46,519.24)  

สัญญาขายเงนิตราตา่งประเทศลว่งหนา้ ธนาคารไทยพาณิชย์ Non  BBB, AA+(tha) BBB/Stable/A-2  Baa1 ปัองกนัความเสียง (494,106.62)   (1.49%)   (494,106.62)  

สัญญาขายเงนิตราตา่งประเทศลว่งหนา้ ธนาคารกสิกรไทย Non  BBB, AA+(tha)  BBB  Baa1 ปัองกนัความเสียง (19,385.20)   (0.06%)   (19,385.20)  

สัญญาขายเงนิตราตา่งประเทศลว่งหนา้ ธนาคารไทยพาณิชย์ Non  BBB, AA+(tha) BBB/Stable/A-2  Baa1 ปัองกนัความเสียง (12,918.07)   (0.04%)   (12,918.07)  

สัญญาขายเงนิตราตา่งประเทศลว่งหนา้ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา AAA BBB+, AAA(tha) BBB+  Baa1 ปัองกนัความเสียง (139,954.18)   (0.42%)   (139,954.18)  

กาํไร/ขาดทนุ (บาท)ประเภทสัญญา ค ูสั่ญญา
อนัดบัความนา่เชอืถอื

วัตถปุระสงค ์ มูลคา่ตามราคาตลาด (บาท) % NAV
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อนัดับความน่าเช่ือถือของตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว 

บ.ทริส

เรสต้ิง 

บ.ฟิทซ์ เรทต้ิง 

(ประเทศไทย) 

ความหมายของเรทต้ิง 

AAA AAA (tha) ความน่าเช่ือถือสูงท่ีสุด และมีความเส่ียงตํ่าสุด กลุม่ตราสารหน้ี 

ระดบัน่าลงทุน 

(Investment Grade 

Bonds) 

AA AA (tha) ความน่าเช่ือถือสูงมาก และมีความเส่ียงตํ่ามาก 

A A (tha) ความน่าเช่ือถือสูง และมีความเส่ียงตํ่า 

BBB BBB (tha) ความน่าเช่ือถืออยูใ่นเกณฑพ์อใช ้

BB BB (tha) ความน่าเช่ือถือตํ่ากวา่ระดบัปานกลาง กลุม่ตราสารหน้ี  

ระดบัเก็งกาํไร 

(Speculative Grade 

Bonds) 

B B (tha) ความน่าเช่ือถืออยูใ่นเกณฑต์ํ่ามาก 

C CCC, CC, C (tha) ความน่าเช่ือถืออยูใ่นเกณฑต์ํ่ามากท่ีสุด และเร่ิมมี

ความเส่ียงต่อการผดินดัชาํระหน้ี 

D DDD, DD, D (tha) อยูใ่นภาวะท่ีผิดนดัชาํระหน้ี 

หมายเหตุ : บ.ทริสเรตต้ิง และ บ.ฟิทซ์ เรทต้ิง ไดใ้ชส้ัญญลกัษณ์ บวก (+) และ ลบ (-) ต่อทา้ยอนัดบัเครดิต

ขา้งตน้ เพื่อใชข้ยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตท่ีนิยามเอาไวม้ากกวา่เลก็นอ้ย (+) และ นอ้ยกวา่เลก็นอ้ย (-) 

ตามลาํดบั สาํหรับ ฟิทซ ์เรทต้ิง เป็นสถาบนัจดัอนัดบัเครดิตนานาชาติ จึงมีคาํวา่ (tha) ต่อทา้ยเพื่อแสดงถึงการ

ใหอ้นัดบัเครดิตตามมาตรวดัภายในประเทศไทย 
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Description 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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กองททนเปปดธนชาตยทโรป ออควอตตต

งบแสดงฐานะการเงอน

ณ ววนทตท 10 มตนาคม 2566 และววนทตท 10 กวนยายน 2565

(หนนวย:บาท)

(ยวงไมนไดดสอบทาน) (ตรวจสอบแลดว)

10 กวนยายน 256510 มตนาคม 2566

สสนทรรพยย

เงอนลงททนแสดงดดวยมมลคนายทตอธรรม  32,364,651.62  32,679,740.12 

เงอนฝากธนาคาร  2,461,776.81  2,144,142.92 

ลมกหนตต

 1,658.63 จากเงอนปปนผลและดอกเบตตย  432.14 

 -   จากการขายสวญญาอนทพวนธธ  183,903.61 

สอนทรวพยธออทน  741.58  1,945.23 

รวมสอนทรวพยธ  34,828,828.64  35,010,164.02 

หนนนสสน

เจดาหนตต

 742,440.00 จากการซอตอเงอนลงททน  -   

 111.17 จากการรวบซอตอคอนหนนวยลงททน  -   

 796,483.31 เจดาหนตตจากสวญญาอนทพวนธธ  113,738.55 

คนาใชดจนายคดางจนาย  62,771.76  88,347.01 

ภาษตเงอนไดดคดางจนาย  248.79  64.82 

รวมหนตตสอน  1,602,055.03  202,150.38 

สสนทรรพยยสสทธส  33,226,773.61  34,808,013.64 

สสนทรรพยยสสทธส

ททนทตทไดดรวบจากผมดถออหนนวยลงททน  28,314,457.27  31,800,451.37 

กกาไร(ขาดททน)สะสม

 818,071.95 บวญชตปรวบสมดทล  1,309,311.10 

 4,094,244.39 กกาไร(ขาดททน)สะสมจากการดกาเนอนงาน  1,698,251.17 

รวมสอนทรวพยธสททธอ  33,226,773.61  34,808,013.64 

สสนทรรพยยสสทธสตตอหนตวย  11.7349  10.9457 

จจจนวนหนตวยลงทสนทนทจจจหนตจยแลลวทรนงหมด ณ สสนนงวด (หนตวย)  2,831,445.7272  3,180,045.1373 
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งบกกกไรขกดททนเบบดเสรบจ

สกกหรรบรอบระยะเวลก 6 เดดอน สสสนสทดวรนททท  10 มทนกคม 2566 และ 2565

10 มมนาคม 2566 10 มมนาคม 2565

กองททนเปปดธนชกตยทโรป อสควสตทส

(หนนวย:บกท)

ยรงไมนไดดสอบทกน ยรงไมนไดดสอบทกน

รายไดด

รกยไดดดอกเบทสย  2,471.00  1,765.29 

 2,471.00 รวม รกยไดด  1,765.29 

คคาใชดจคาย

คนกธรรมเนทยมกกรจรดกกร 181,134.40 285,103.46

คนกธรรมผผดดผแลผลประโยชนน 5,434.02 8,553.11

คนกธรรมเนทยมนกยทะเบทยน 22,641.85 35,637.92

คนกธรรมเนทยมวสชกชทพ 17,656.24 17,656.24

คนกใชดจนกยในกกรขกยและรรบซดสอคดนหนนวยลงททน -  890.00

คนกใชดจนกยในกกรดกกเนสนงกน 1,203.65 8,867.04

228,070.16รวม คนกใชดจนกย 356,707.77

รายไดด(ขาดททน)สททธธ (225,599.16) (354,942.48)

รายการกกาไร(ขาดททน)สททธธจากเงธนลงททน

รกยกกรกกกไร(ขกดททน)สททธสจกกเงสนลงททน (208,953.59)  580,101.99 

รกยกกรกกกไร(ขกดททน)สททธสทททยรงไมนเกสดขขสนจกกเงสนลงททน  3,384,271.09 (8,099,834.25)

รกยกกรกกกไร(ขกดททน)สททธสทททเกสดขขสนจกกสรญญกอนทพรนธน  320,945.00  1,698,286.85 

รกยกกรกกกไร(ขกดททน)สททธสทททยรงไมนเกสดขขสนจกกสรญญกอนทพรนธน (866,648.37)  1,335,064.80 

รกยกกรกกกไร(ขกดททน)สททธสจกกอรตรกแลกเปลททยนเงสนตรกตนกงประเทศ (7,651.10) (123,954.44)

 2,621,963.03 รวม รกยกกรกกกไร(ขกดททน)สททธสจกกเงสนลงททนททท เกสดขขสนและยรงไมนเกส ดขขสน (4,610,335.05)

การเพธพมขขขน(ลดลง)ในสธนทรรพยยสททธธจากการดกาเนธนงานกคอนภาษมเงธนไดด  2,396,363.87 (4,965,277.53)

หรก ภาษมเงธนไดด (370.65) (264.78)

การเพธพมขขขน(ลดลง)ในสธนทรรพยยสททธธจากการดกาเนธนงานหลรงหรกภาษมเงธนไดด  2,395,993.22 (4,965,542.31)
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ข้อมูลท่ีลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศ เกนิกว่าร้อยละย่ีสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

ของ 

กองทุนเปิดธนชาตยุโรป อิควิตี�
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'I' shares, EUR  As at end March 2023

For general information and/or marketing 
purposes  

Ratings 

Morningstar: ««
Fund ratings may be provided by independent 
rating agencies based on a range of investment 
criteria. For a full description of the ratings please 
see www.ninetyone.com/ratings 

Investors must read the Key Investor Information 
Document and Prospectus prior to investing 

Key facts 
Portfolio manager: Ben Lambert 
Fund size: EUR 574.3m 
Fund launch date: 25.01.85 
I Acc EUR share class launch date: 29.04.14 
Domicile: Luxembourg 
Sector: Morningstar Europe Large-Cap Blend 
Equity 
Benchmark: MSCI Europe Net Return (MSCI 
Europe ex UK Net Return pre 30/11/2012) 
'I' share class dealing currency: EUR 
Risk indicator (KID SRI): 4 out of 7 
SFDR Classification§:Article 8 
Ninety One ESG Classification§§:Enhanced 
Integration 
See explanations for SFDR and Ninety One ESG 
Classification on Page 2. 

'I' Acc Share class charges 
Maximum initial charge: 5.00% 
Ongoing charge: 0.99% 

The Fund may incur further expenses (not 
included in the above Ongoing charge) as 
permitted by the Prospectus.  

Other information 
Pricing: 16:00 New York Time (forward pricing) 
Minimum investment:  
USD1,000,000 / equivalent approved currency 
lump sum 

'I' Acc EUR  
ISIN: LU0386383433   Bloomberg: IGSEUIA LX 
CUSIP: L54482267Sedol: B3CZHC4 
'I' Inc EUR  
ISIN: LU1308393989   Bloomberg: INEEIED LX 
CUSIP: L46288103   Sedol: BYZB9C0 
Yield: 1.52%
Payment dates: 14 Jan 

Objectives and investment policy summary

The Fund aims to achieve long-term capital growth primarily through investment in companies either listed and/or 
domiciled in Europe, or established outside of Europe but carrying out a significant portion of their business activities 
in Europe.

The Fund promotes environmental and social characteristics in line with Article 8 of the EU Sustainable Finance 
Disclosure Regulation (SFDR). The Fund will not invest in certain sectors or investments. Over time, the Investment 
Manager may, in accordance with the Fund’s investment policy, apply additional exclusions to be disclosed on the 
website, as they are implemented.

Past performance should not be taken as a guide to the future and there is no guarantee that this investment 
will make profits; losses may be made. If the currency of this share class differs from your domestic currency, 
your returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. 

Monthly and annual average performance (%)

1 month 1 year
3 years

annualised
5 years

annualised
Since launch 

annualised
Fund - I Acc EUR -1.2 2.6 13.6 3.9 6.4
Benchmark -0.1 3.8 15.4 7.0 6.0

Calendar year performance (%)
YTD 2022 2021 2020 2019 2018

Fund - I Acc EUR 7.7 -11.8 21.0 -2.9 19.3 -13.4
Benchmark 8.6 -9.5 25.1 -3.3 26.0 -10.6

Rolling 12 month performance (%)
31.03.22

-31.03.23
31.03.21

-31.03.22
31.03.20
-31.03.21

31.03.19
-31.03.20

31.03.18
-31.03.19

Fund - I Acc EUR 2.6 0.2 42.7 -16.8 -0.6
Benchmark 3.8 9.3 35.3 -13.5 5.4

31.03.17
-31.03.18

31.03.16
-31.03.17

31.03.15
-31.03.16

31.03.14
-31.03.15

31.03.13
-31.03.14

Fund - I Acc EUR 5.8 15.8 -8.2 n/a n/a
Benchmark -0.4 16.9 -13.7 n/a n/a

GSF Factsheet

European Equity Fund

Risk statistics
3 

years
5 

years
Annualised alpha (%) -1.9 -2.9
Beta 1.0 1.0
Annualised information ratio -0.4 -0.7
Annualised tracking error 
(%)

4.8 4.2

Annualised volatility (%) 17.0 17.0

1 / 4

Performance data source: © Morningstar, dates to 31.03.23, NAV based, (net of fees, excluding initial 
charges), total return, in Euro. The Fund is actively managed, any index shown is for illustrative purposes only. 
Performance would be lower had initial charges been included as an initial charge of up to 5% may be applied 
to your investment. This means that for an investment of €1,000, €950 would actually be invested in the Fund. 
Due to an investment objective and policy change on 30 November 2012, performance shown prior to this date 
was achieved under different circumstances. Performance prior to 29 April 2014 has been simulated.
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§This Fund is classified under Article 8 of the EU Sustainable Finance Disclosure Regulation. Article 8 applies to products which promote environmental or social 
characteristics alongside their financial-only investment objectives. For further information, please see 
www.ninetyone.com/SFDR-explained 
§§Funds that combine ESG integration with one or more binding ESG commitment e.g. exclusions, positive tilting. For further information, please see
www.ninetyone.com/ESG-explained
The MSCI Europe Net Return Index is used for performance comparison and risk management. The Fund does not seek to replicate the index. It will generally hold assets 
that are components of the index, but not in the same proportions, and it is allowed to hold assets which are not components of the index. The Fund will therefore 
generally look different from the index, and the Investment Manager will monitor performance differences. 

The portfolio may change significantly over a short period of time. This is not a buy or sell recommendation for any particular security. Figures may not always sum to 
100 due to rounding. 

The yield information has been calculated as at 31.03.23. Where FTSE data is shown, source: FTSE International Limited (“FTSE”) © FTSE 2023. Please note a disclaimer 
applies to FTSE data and can be found at https://research.ftserussell.com/products/downloads/FTSE_Wholly_Owned_Non-Partner.pdf. Where MSCI data is shown, 
source: MSCI. MSCI makes no express or implied warranties or representations and shall have no liability whatsoever with respect to any MSCI data contained herein. 
The MSCI data may not be further redistributed or used as a basis for other indices or any securities or financial products. This report is not approved, endorsed, 
reviewed or produced by MSCI. None of the MSCI data is intended to constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of 
investment decision and may not be relied on as such. All other information is from Ninety One at 31.03.23. 

Top holdings (%)
Novo Nordisk 5.1
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 4.4
ASML Holding NV 4.3
AstraZeneca Plc 3.9
Deutsche Telekom AG 3.8
HSBC Holdings Plc 3.6
UniCredit S.p.A. 3.2
Bank of Ireland Group Plc 3.1
Moncler Spa 3.1
BP Plc 3.1
Total 37.6

Number of equity holdings: 50

Sector analysis (%)
Health Care 15.0
Financials 14.8
Information Technology 13.4
Industrials 12.9
Consumer Discretionary 12.9
Consumer Staples 10.8
Communication Services 6.5
Energy 5.1
Materials 3.3
Utilities 2.8
Other 0.5
Cash 2.0
Total 100.0

Geographic allocation (%)
France 20.7
United Kingdom 19.0
Germany 15.9
Netherlands 10.6
Italy 10.4
Denmark 7.2
Switzerland 3.3
Ireland 3.1
Sweden 3.1
United States 2.7
Austria 1.0
Norway 1.0
Cash 2.0
Total 100.0

Top & bottom stock weightings vs 
benchmark (%)

Bank of Ireland Group Plc 3.0

Deutsche Telekom AG 3.0

Moncler Spa 2.9

UniCredit S.p.A. 2.8

Engie SA 2.6

Sanofi -1.2

Novartis AG -2.0

Royal Dutch Shell Plc -2.0

Roche Holding AG -2.1

Nestle SA -3.3

Top & bottom sector weightings vs 
benchmark (%)

Semiconductors & Semiconductor 
Equipment

6.6

Consumer Durables & Apparel 3.9

Banks 3.2

Media & Entertainment 1.8

Telecommunication Services 1.2

Utilities -1.5

Consumer Services -1.9

Financial Services -2.4

Insurance -2.9

Materials -3.8

Top & bottom country weightings vs 
benchmark (%)

Italy 6.8

Netherlands 3.0

Germany 2.9

Ireland 2.7

Denmark 2.5

Belgium -1.5

Sweden -2.0

United Kingdom -3.7

Spain -4.0

Switzerland -11.9

European Equity Fund
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General risks
The value of these investments, and any income generated from them, will be affected by changes in interest rates, general market 
conditions and other political, social and economic developments, as well as by specific matters relating to the assets in which they 
invest. Past performance does not predict future returns; losses may be made. Ongoing costs and charges will impact returns. For 
Inc-2 and Inc-3 shares classes, expenses are charged to the capital account rather than to income, so capital will be reduced. This 
could constrain future capital and income growth. Income may be taxable. The Fund’s objectives will not necessarily be achieved 
and there is no guarantee that these investments will make profits; losses may be made. Environmental, social or governance related 
risk events or factors, if they occur, could cause a negative impact on the value of investments. This Fund may not be appropriate for 
investors who plan to withdraw their money within the short to medium term.

Specific fund risks
Currency exchange: Changes in the relative values of different currencies may adversely affect the value of investments and any 
related income.
Derivatives: The use of derivatives is not intended to increase the overall level of risk. However, the use of derivatives may still lead 
to large changes in value and includes the potential for large financial loss. A counterparty to a derivative transaction may fail to 
meet its obligations which may also lead to a financial loss.
Equity investment: The value of equities (e.g. shares) and equity-related investments may vary according to company profits and 
future prospects as well as more general market factors. In the event of a company default (e.g. insolvency), the owners of their 
equity rank last in terms of any financial payment from that company.
Geographic / Sector: Investments may be primarily concentrated in specific countries, geographical regions and/or industry 
sectors. This may mean that, in certain market conditions, the value of the portfolio may decrease whilst more broadly-invested 
portfolios might grow.

Important information
All data as at 31.03.23. The most up to date fund details (e.g. name, overview, key facts etc) are reflected as at the date of 
publication. Any changes effective after publication will appear in the next update. This is a marketing communication. It is not to be 
distributed to retail customers who are resident in countries where the Fund is not registered for sale or in any other circumstances 
where its distribution is not authorised or is unlawful. Please visit www.ninetyone.com/registrations to check registration by country.   

For further information on our sustainability-related funds, please visit www.ninetyone.com  

A rating is not a recommendation to buy, sell or hold a fund.   

The Fund is a sub-fund of the Ninety One Global Strategy Fund, which is a UCITS authorised by the CSSF and organised as a Société 
d’Investissement à Capital Variable under the law of Luxembourg. Ninety One Luxembourg S.A. (registered in Luxembourg No. B 
162485 and regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier) is the Manager of the Fund. This communication is 
not an invitation to make an investment nor does it constitute an offer for sale. Please refer to the Prospectus of the UCITS and to the 
Key Information Documents (KID) or Key Investor Information Documents (KIID), where relevant, before making any final investment 
decisions.  

Fund prices and English language copies of the Prospectus, annual and semi-annual Report & Accounts, Articles of Incorporation 
and where relevant, local language copies of the KID and KIID may be obtained from www.ninetyone.com. A summary of investor 
rights can be found in the Prospectus, and details of Ninety One’s complaints handling procedures are available in English on www.
ninetyone.com/complaints. Ninety One Luxembourg reserves the right to discontinue the marketing of its Funds in countries where 
they are registered.  

In Switzerland, this information is available free of charge from the Swiss Representative and Paying Agent, RBC Investor Services 
Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Bliecherweg 7, CH-8027 Zurich, Switzerland. In Spain, the Ninety One Global Strategy Fund is 
registered with the Comisión Nacional de Mercados y Valores as a foreign collective investment scheme marketed in Spain, with the 
number 734.  

In the US, this material may be distributed only to a person who is a “distributor,” or who is not a “U.S. person,” as defined by 
Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933 (as amended). No shares may be offered or sold in the US to any US person. 
The fund has not been registered under the United States Investment Company Act of 1940, as amended, nor the United States 
Securities Act of 1933, as amended (1933 Act).   

In Australia, this communication is provided for general information only to wholesale clients (as defined in the Corporations Act 
2001).  
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Glossary summary

Alpha: Jensen’s alpha is a risk adjusted measure of a fund's performance relative to its performance comparison 
benchmark. 
Beta: A measure of the volatility of a fund relative to its performance comparison index, i.e. how sensitive the fund is to 
movements in the market. A figure greater than 1 indicates that the fund will tend to outperform in a rising market and 
under perform in a falling one, i.e. is more volatile than the market. The reverse applies to a Beta of less than 1.
Credit rating: A score awarded by an independent rating agency to indicate the financial strength of the issuer of a 
bond, and the potential for a default on interest and principal payments. The top credit rating is ‘AAA’. The lowest rating 
to be considered ‘investment grade’ is ‘BBB’. Below ‘BBB’, bonds are termed ‘sub investment grade’ or ‘high yield’. 
Average credit ratings are based on the individual bond ratings issued by the ratings agencies. For each bond, the ratings 
issued by each agency are combined to form a single rating based on the methodology that most closely matches the 
performance comparison index (PCI), otherwise median is typically used where there is no PCI. The portfolio rating is the 
weighted average of the above bond ratings. 
Distribution types
Accumulation (Acc): An accumulation share will not make income payments to shareholders but will instead accrue the 
income daily in the net asset value of the share class. 
Income (Inc): An income share will distribute all or part of the income accruing in that share class. 
Income-2 (Inc-2): These distribute the income accruing in the share class and charge all their expenses to capital. This 
maximises the income available for distribution – although it also reduces capital by an equivalent extent which could 
constrain future capital and income growth. This can be inefficient from a tax perspective in those countries where 
income tax rates are higher than those on capital gains.
Income-3 (Inc-3): These share classes are similar to Inc-2 share classes in that they charge all their expenses to capital 
in order to maximise the amount of distributable income. Additionally, Inc-3 share classes aim to provide a consistent 
distribution rate which is based on the investment manager's expectation of the long term underlying yield. To achieve 
this they may make distributions from capital or carry over excess income from one calendar year to the next. As the 
income rate is based on a forecast, there is a risk that future income generated by the fund is overestimated leading to 
distributions being taken from capital which could also constrain future capital and income growth.
Duration: This is a measure of risk for funds which invest in bonds as it predicts the sensitivity of the value of a fund’s 
portfolio given changes in interest rates. The higher the value the greater the volatility of the fund’s performance 
resulting from changes to interest rates. The Modified duration is shown.
GSF:Ninety One Global Strategy Fund.
Information ratio: A measure of a portfolio manager’s skill against a performance comparison index. The over or 
underperformance of the fund relative to its performance comparison index is divided by the tracking error. In this way, 
we arrive at the value, per unit of extra risk assumed, that the manager's decisions have added to what the market would 
have delivered anyway. The higher the Information Ratio the better. 
KID SRI: The Summary Risk Indicator (SRI) appears in the Key Information Document (KID) and it is a guide to the level of 
risk of this product compared to other products. It shows how likely the product will lose money because of movements 
in the markets. A rating of 1 represents a low level of potential losses from future performance and a rating of 7 represents 
a high level of potential losses from future performance. UK-domiciled investors should refer to the risk indicator 
contained in the relevant Key Investor Information Document (KIID). 
Maturity profile: The average life of each bond in a fund’s portfolio, weighted by value. 
Morningstar 'star' ratings: The overall rating for a fund, often called the ‘star rating’, is a third party rating derived from 
a quantitative methodology that rates funds based on an enhanced Morningstar™ Risk-Adjusted Return measure. ‘Star 
ratings’ run from 1 star (lowest) to 5 stars (highest) and are reviewed at the end of every calendar month. The various 
funds are ranked by their Morningstar™ Risk-Adjusted Return scores and relevant stars are assigned. It is important to 
note that individual shareclasses of each fund are evaluated separately and their ratings may differ depending on the 
launch date, fees and expenses relevant to the share class. In order to achieve a rating the share class of a fund must 
have a minimum three-year performance track record. 
Ongoing charge: This figure includes the annual management fee and administrative costs but excludes any 
performance fee or portfolio transaction costs (except in the case of an entry or exit charge paid by a fund when buying 
or selling units in another fund). Ongoing charges may vary from year to year. 
NAV: The Net Asset Value (NAV) represents the value of the assets of a fund less its liabilities.
Sector: A peer group of funds managed to a similar investment policy. Not every fund will have a relevant sector, but for 
those that do, a full list of the funds included in the sector can be obtained from us on request.
Tracking error: A measure of how much a fund’s returns deviate from those of its performance comparison index. The 
lower the number the closer the fund’s historic performance has followed that of its performance comparison index.
Volatility:The amount by which the performance of a fund fluctuates over a given period.
YTD: Year to date.
Yields
Yield: The Yield reflects distributions declared over the past 12 months as a percentage of the mid-market share price, as 
at the date shown. Yields do not include any preliminary charge and investors may be subject to tax on their distributions.

Telephone calls may be recorded for 
training, monitoring and regulatory 
purposes and to confirm investors’ 
instructions.

Contact us

UK/Europe

Ninety One
Telephone: +44 (0)20 3938 1800
If calling within the UK: +44 (0) 800 389 
2299
*: enquiries@ninetyone.com
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