
รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน 

กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์ 

(T-PREMIUM BRAND) 

สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี 

ตงัแต่วนัที 1 กนัยายน 5 ถึง วนัที 28 กุมภาพนัธ์ 6 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จาํกดั 



สาส์นจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อสีท์สปริง (ประเทศไทย) จํากดั 

เรียน  ท่านผูถื้อหน่วยลงทุน 

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

การดาํเนินงานของกองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์ สําหรับรอบระยะเวลาระหว่างวนัที 1 กนัยายน 5 ถึง วนัที 28 

กุมภาพนัธ์ 6 ให้ทา่นผูถื้อหน่วยลงทุนไดท้ราบดงันี 

 สถานการณ์โลกทีตอ้งเผชิญกบัปัจจยักดดนัหลายดา้น ซึงสาํหรับภาพรวมตลาดโลกในช่วงทา้ยปี  มีปัจจยัสาํคญัทีมี

ผลต่อการลงทุน เศรษฐกิจโลกยงัคงมีความไม่แน่นอน หลายอย่าง อตัราเงินเฟ้อทีปัจจุบันอยู่ใกลร้ะดบัสูงสุดในรอบ  ปี ราคา

พลงังานทีสูงขึนจากปัญหารัสเซีย-ยูเครน แต่ในภาพรวมเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มฟืนตวัขึน และเริมกลบัสู่ภาวะปกติไดม้ากขึน  

แต่ยงัมีความไม่แน่นอนอยูค่่อนขา้งมาก ยงัมีความกงัวลอยูห่ลายประการ 

 หนึง การระบาดและการกลายพนัธุ์ของเชือไวรัส อาจจะทาํให้การระบาดใหญ่ยงัคงมีอยู่ตอ่ไป กระทบตอ่การฟืนตวัของ

เศรษฐกิจและการท่องเทียว 

สอง การชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก ทีอาจกระทบตอ่การฟืนตวัของเศรษฐกิจโลก  

 สาม หากอัตราเงินเฟ้อโลกไม่ปรับตัวลดลงตามคาด อาจทําให้ธนาคารกลางทัวโลกต้องเร่งขึนดอกเบียและถอน  

การกระตุ ้นมากกว่าทีตลาดคาดการณ์ไว ้ซึงจะส่งผลกระทบต่อการฟืนตัวของเศรษฐกิจ นอกจากนี ยงัต้องจับตาประเด็น  

ดา้นภมิูรัฐศาสตร์ทีอาจจะยงิทาํให้ราคานาํมนัปรับตวัสูงขึน และกดดนัต่ออตัราเงินเฟ้อทวัโลกได ้

 ในปี 2566 ตลาดหุ้นทวัโลกผนัผวนแต่ยงัมีสัญญาณการฟืนตวั แมก้ารเติบโตของเศรษฐกิจจีน จะไม่ไดโ้ดดเด่นเหมือน

ในช่วงเวลาทีผ่านมา และยงัมีประเด็นทางเศรษฐกิจทีจะตอ้งติดตาม เช่น แนวโน้มเศรษฐกิจของมหาอาํนาจอย่างสหรัฐฯ และ 

ยุโรป อย่างเช่น สถานการณ์การขึนดอกเบียโดย ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ประกาศขึนดอกเบียอีก . % สู่ระดบั . - . %  

ในการประชุมนดัแรกของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (FOMC) ในช่วงเดือน กุมภาพนัธ์ 2566 

 กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์ ลงทุนในกองทุน PICTET FUNDS (LUX) - PREMIUM BRANDS  

กองทุนหลกั ลงทุนเพือแสวงหาการเติบโตของเงินลงทุน เกียวกบัสินคา้ บริการระดบัสูง กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือขาย

ล่วงหนา้เพอืเพมิประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน บริหารจดัการโดย Pictet Funds (Europe) S.A มุ่งหวงัให้ผลประกอบการ

เคลือนไหวตามกองทุนหลกัมุ่งหวงัให้ไดรั้บผลประกอบการเคลือนไหวสูงกว่าดชันีชีวดั 

 ทา้ยทีสุดนี บลจ.อสีทส์ปริง (ประเทศไทย) ขอให้คาํมนัว่าบริษทัจะพจิารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพือผลประโยชน์

สูงสุดของผูถื้อหน่วยลงทุนทุกท่าน 

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จาํกดั 
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ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน 

ตงัแต ่

ตน้ปี 

ยอ้นหลงั 

3 เดือน 

ยอ้นหลงั 

6 เดือน 

ยอ้นหลงั 

1 ปี 1 

ยอ้นหลงั 

3 ปี 1 

ยอ้นหลงั 

5 ปี 1 

ยอ้นหลงั 

10 ปี 1 

ตงัแตจ่ดัตงั

กองทุน 1 

30 ธ.ค. 65 

ถึง 28 ก.พ. 66 

30 พ.ย. 65 

ถึง 28 ก.พ. 66 

31 ส.ค. 65 

ถึง 28 ก.พ. 66 

28 ก.พ. 65 

ถึง 28 ก.พ. 66 

28 ก.พ. 63 

ถึง 28 ก.พ. 66 

28 ก.พ. 61 

ถึง 28 ก.พ. 66 

28 ก.พ. 56  

ถึง 28 ก.พ. 66 

21 ส.ค. 50 

ถึง 28 ก.พ. 66 

T-PREMIUM BRAND 8.19 4.94 7.32 -7.21 12.50 5.50 4.79 4.60 

Benchmark 14.58 2.58 -4.06 -8.52 12.89 8.06 10.69 6.74 

ความผนัผวนของ 

ผลการดาํเนินงาน 

17.12 18.47 23.51 27.84 26.82 22.71 18.42 19.45 

ความผนัผวนของ 

Benchmark 

19.77 19.82 25.39 30.60 27.39 23.11 18.46 20.02 

ผลการดาํเนินงาน  เดือน และ  เดือน ไม่ไดค้าํนวณเป็น % ต่อปี 

 ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงั  ปีขนึไป คิดเป็น % ตอ่ปี 

2 Information Ratio แสดงความสามารถของผูจ้ดัการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมือเทียบกบัความเสียง Benchmark คาํนวณจาก 

1. ดชันี MSCI World Consumer Discretionary Index-ND สัดส่วน %

หมายเหตุ: ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับดว้ยอตัราแลกเปลียนเพอืเทียบเทา่คา่สกุลเงินบาท ณ วนัทีคาํนวณผลตอบแทน

สาํหรับผลกาํรดาํเนินงานยอ้นหลงัแบบปักหมุด ผลการดาํเนินงานนอ้ยกว่า 1 ปี คาํนวณตามระยะเวลาจริง

การเปิดเผยอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 

ขอ้มูลอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากบั 0.05 รอบของ

กองทุนรวมในรอบระยะเวลาบญัชี 

การใช้สิทธิออกเสียงในทีประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ 

ทา่นผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถคน้หารายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมสามญัประจาํปีและประชุมวิสามญัของบริษทั

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

ในเมนูหัวขอ้ “เกียวกบัเรา/การกาํกบัดูแลกิจการ/นโยบายการใชสิ้ทธิออกเสียง” 

ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นสิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต  

ผูล้งทุนควรศกึษาขอ้มูลกองทุนรวม เงือนไขผลตอบแทนและความเสียง ก่อนตดัสินใจลงทุน 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบันีไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการวดัและนาํเสนอ 

ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 
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รรอยละของ

มมลคคา

รายงานคคาใชรจคายทททเรทยกเกกบจากกองททน

กองททนเปปดธนชาตพรทเมทยมแบรนดสสฟฟนดส

ของรอบปปบบญชทตบตงแตควบนททท 01 กบนยายน 2565 ถถงวบนททท 28 กทมภาพบนธส 2566

จจานวนเงงน

(บาท)

คคาใชรจคายทททเรทยกเกกบจากกองททนรวม 

(fund's direct expense)

คคาธรรมเนทยมการจบดการ (management fee) 0.798%3,250,967.29

คคาธรรมเนทยมนายทะเบทยน (registrar fee) 0.066%270,913.93

คคาธรรมเนทยมผมรดมแลผลประโยชนส (trustee fee) 0.013%52,015.40

คคาทททปรถกษาการลงททน (advisory fee) ไมคมทไมคมท

คคาใชรจคายออทนๆ  0.007%29,697.09

รวมคคาใชรจคายทบตงหมด 0.884%3,603,593.71

- ค่าธรรมเนียม ค่าใชจ่้าย รวมภาษีมูลค่าเพิ�มแลว้

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

- ค่าใชจ่้ายดงักล่าวไม่รวมค่าใชจ่้ายภาษีตราสารหน� ี
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รายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเกยีวข้อง 

ของรอบระยะเวลาบญัชี ตงัแต่วนัที 1 กนัยายน 5 ถึงวนัที 28 กุมภาพนัธ์ 6 

รายชือบุคคลทีเกียวขอ้งทีกองทนุมีการทาํธุรกรรม 

กองทุนภายใตก้ารจดัการของบริษทั 

 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลทีเกียวขอ้งและรายชือผูจ้ดัการกองทุนไดที้ บลจ.อีสทส์ปริง 

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

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 
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ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนืองจากการทีกองทุนใช้บริการบุคคลอืน 

บริษทัคู่คา้ตราสารหนี รายการผลประโยชน์ตอบแทน

ของกองทุน 

Bank of America 

The Bank of Nova Sctia 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส 

ธนาคารซิตีแบงก์ 

ขอ้มูลวิจยั เพอืใชเ้ป็นขอ้มูล

ในการตดัสินใจลงทุน 

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารดอยซ์แบงก ์

ธนาคารเดอะรอยลัแบงกอ์อ๊ฟสกอตแลนด ์เอน็.วี. 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั  (มหาชน) 

ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารบีเอน็พี พารีบาส์ 

ธนาคารยูโอบ ีจาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮแ้บงกิงคอร์ปอเรชนั 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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ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนืองจากการทีกองทุนใช้บริการบุคคลอืน 

บริษทันายหนา้ รายการผลประโยชน์ตอบแทน

ของกองทุน 

บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จาํกดั 

บริษทัหลกัทรัพย ์ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จาํกดั 

บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วิคเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั 

ขอ้มูลวิจยั เพือใชเ้ป็นขอ้มูล

ในการตดัสินใจลงทุน 

บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั  

บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์ยูโอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี เงินฝาก 

ณ วนัที 28 กุมภาพนัธ์ 6 

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด 

(พนับาท) 

%NAV 

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ - - 

(ข) ตราสารทีธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจดัตงัขึนธนาคารพาณิชย ์หรือ

บริษทัเงินทุนเป็นผูอ้อก ผูส้ังจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือ

ผูค้าํประกนั 

21,026.15 4.81% 

(ค) ตราสารทีมีบริษทัทีไดรั้บ rating ในระดบั investment grade 

เป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้าํประกนั 

- - 

(ง) ตราสารทีมีบริษทัทีไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเชือถือในระดบัที 

ตาํกวา่ investment grade หรือไม่มี rating เป็นผูอ้อก ผูร้บัรอง   

ผูร้ับอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้าํประกนั 

22.41 0.01% 

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ทีบริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
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435,102.64 100.00 435,102.64

435,102.64 100.00 435,102.64

435,102.64 100.00 435,102.64

PICTET FUNDS(LUX) - PRMIUM BRANDS-I-USD 435,102.64 100.00 435,102.64

21,048.56

21,048.56

21,026.15

22.41

(17,460.83)

(17,460.83)

(1,389.71)

643.87

(2,033.58)

435,102.64 100.00 437,300.65

หนสิีนอืน (0.46)

100.00

หมายเหตุ    * อนัดบัความน่าเชือถือ (Rating) ของผูอ้อกตราสาร

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (3.99)

สินทรัพย์อืนและหนีสินอืน (0.31)

สินทรัพย์อืน 0.15

BANK DEPOSIT FCD-USD 21.92 0.01

การป้องกนัความเสียงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า (3.99)

ประเภทออมทรัพย์ 4.82

KBANK - S/A ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 21,008.71 4.81

PFPREMI 36.91 99.48

เงนิฝากธนาคาร 4.82

การลงทุนในหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 99.48

หน่วยลงทุน 99.48

99.48

มูลค่าตาม

ราคาตลาดรวม

ดอกเบยีค้างรับ

(พนับาท)

ร้อยละของ

มูลค่า 

ทรัพย์สินสุทธิ
TRIS FITCH S&P Moody's

กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอืน

ณ วันที 28 กมุภาพันธ์ 2566

ชือหลกัทรัพย์ อตัรา

ดอกเบยี

 (%)

อนัดบัความน่าเชือถือ วนัครบ

กาํหนด

จาํนวนหน่วย 

(พนัหน่วย)/

มูลค่าหน้าตัว

(พนับาท)

มูลค่าตาม

ราคาตลาดไม่รวม

ดอกเบยีค้างรับ

(พนับาท)

ร้อยละของ

เงนิลงทุน
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อนัดับความน่าเชือถือของตราสารหนีระยะกลางและระยะยาว 

บ.ทริส

เรสติง 

บ.ฟิทซ์ เรทติง 

(ประเทศไทย) 

ความหมายของเรทติง 

AAA AAA (tha) ความน่าเชือถือสูงทีสุด และมีความเสียงตาํสุด กลุม่ตราสารหนี 

ระดบัน่าลงทุน 

(Investment Grade 

Bonds) 

AA AA (tha) ความน่าเชือถือสูงมาก และมีความเสียงตาํมาก 

A A (tha) ความน่าเชือถือสูง และมีความเสียงตาํ 

BBB BBB (tha) ความน่าเชือถืออยูใ่นเกณฑพ์อใช ้

BB BB (tha) ความน่าเชือถือตาํกวา่ระดบัปานกลาง กลุ่มตราสารหนี 

ระดบัเก็งกาํไร 

(Speculative Grade 

Bonds) 

B B (tha) ความน่าเชือถืออยูใ่นเกณฑต์าํมาก 

C CCC, CC, C (tha) ความน่าเชือถืออยูใ่นเกณฑต์าํมากทีสุด และเริมมี

ความเสียงตอ่การผิดนดัชาํระหนี 

D DDD, DD, D (tha) อยูใ่นภาวะทีผิดนัดชาํระหนี 

หมายเหตุ : บ.ทริสเรตติง และ บ.ฟิทซ ์เรทติง ไดใ้ชส้ัญญลกัษณ์ บวก (+) และ ลบ (-) ต่อทา้ยอนัดบัเครดิต

ขา้งตน้ เพือใชข้ยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตทีนิยามเอาไวม้ากกวา่เลก็นอ้ย (+) และ นอ้ยกว่าเล็กนอ้ย (-) 

ตามลาํดบั สาํหรับ ฟิทซ์ เรทติง เป็นสถาบนัจดัอนัดบัเครดิตนานาชาติ จึงมีคาํวา่ (tha) ต่อทา้ยเพือแสดงถึงการ

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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กองททนเปปดธนชาตพรรเมรยมแบรนดสสฟฟนดส

งบแสดงฐานะการเงงน

ณ ววนทรท 28 กทมภาพวนธส 2566 และววนทรท 31 สงงหาคม 2565

(หนนวย:บาท)

(ยวงไมนไดดสอบทาน) (ตรวจสอบแลดว)

31 สงงหาคม 256528 กทมภาพวนธส 2566

สสนทรรพยย

เงงนลงททนแสดงดดวยมมลคนายทตงธรรม  435,102,636.48  404,356,624.95 

เงงนฝากธนาคาร  21,031,059.79  29,587,577.06 

ลมกหนรน

 17,499.58 จากเงงนปฟนผลและดอกเบรนย  4,767.23 

 642,899.63 จากการขายหนนวยลงททน  57,876.78 

สงนทรวพยสออทน  967.15  2,489.36 

รวมสงนทรวพยส  456,795,062.63  434,009,335.38 

หนนนสสน

เจดาหนรน

 1,381,672.33 จากการรวบซอนอคอนหนนวยลงททน  5,223,704.55 

 17,460,830.95 เจดาหนรนจากสวญญาอนทพวนธส  14,181,754.59 

คนาใชดจนายคดางจนาย  630,916.33  801,144.87 

ภาษรเงงนไดดคดางจนาย  2,624.94  715.08 

หนรนสงนออทน  18,363.17  15,240.99 

รวมหนรนสงน  19,494,407.72  20,222,560.08 

สสนทรรพยยสสทธส  437,300,654.91  413,786,775.30 

สสนทรรพยยสสทธส

ททนทรทไดดรวบจากผมดถออหนนวยลงททน  387,074,230.79  393,081,661.72 

กกาไร(ขาดททน)สะสม

 161,862,792.97 บวญชรปรวบสมดทล  161,329,217.96 

(111,636,368.85)กกาไร(ขาดททน)สะสมจากการดกาเนงนงาน (140,624,104.38)

รวมสงนทรวพยสสททธง  437,300,654.91  413,786,775.30 

สสนทรรพยยสสทธสตตอหนตวย  11.2975  10.5267 

จจจนวนหนตวยลงทสนทนทจจจหนตจยแลลวทรนงหมด ณ สสนนงวด (หนตวย)  38,707,423.0786  39,308,166.1719 
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งบกกกไรขกดททนเบบดเสรบจ

สกกหรรบรอบระยะเวลก 6 เดดอน สสสนสทดวรนททท  28 กทมภกพรนธธ 2566 และ 2565

28 กกมภาพพนธธ 2566 28 กกมภาพพนธธ 2565

กองททนเปปดธนชกตพรทเมทยมแบรนดสธฟฟนดธ

(หนนวย:บกท)

ยรงไมนไดดสอบทกน ยรงไมนไดดสอบทกน

รายไดด

รกยไดดดอกเบทสย  31,312.51  21,823.82 

 31,312.51 รวม รกยไดด  21,823.82 

คคาใชดจคาย

คนกธรรมเนทยมกกรจรดกกร 3,250,967.29 4,050,705.13

คนกธรรมผผดดผแลผลประโยชนธ 52,015.40 64,811.33

คนกธรรมเนทยมนกยทะเบทยน 270,913.93 337,558.84

คนกใชดจนกยในกกรเกบบรรกษกทรรพยธสสนในตนกงประเทศและอดทนๆ -  0.33

คนกธรรมเนทยมวสชกชทพ 28,174.88 28,174.88

คนกใชดจนกยในกกรขกยและรรบซดสอคดนหนนวยลงททน -  6,690.00

คนกใชดจนกยในกกรดกกเนสนงกน 1,522.21 156,310.48

3,603,593.71รวม คนกใชดจนกย 4,644,250.33

รายไดด(ขาดทกน)สกทธธ (3,572,281.20) (4,622,426.51)

รายการกกาไร(ขาดทกน)สกทธธจากเงธนลงทกน

รกยกกรกกกไร(ขกดททน)สททธสจกกเงสนลงททน (879,955.68)  5,350,161.61 

รกยกกรกกกไร(ขกดททน)สททธสทททยรงไมนเกสดขขสนจกกเงสนลงททน  33,229,167.21 (24,350,800.92)

รกยกกรกกกไร(ขกดททน)สททธสทททเกสดขขสนจกกสรญญกอนทพรนธธ  3,487,274.50 (5,841,330.25)

รกยกกรกกกไร(ขกดททน)สททธสทททยรงไมนเกสดขขสนจกกสรญญกอนทพรนธธ (3,279,076.36)  3,421,809.36 

รกยกกรกกกไร(ขกดททน)สททธสจกกอรตรกแลกเปลททยนเงสนตรกตนกงประเทศ  7,303.82 (204,803.55)

 32,564,713.49 รวม รกยกกรกกกไร(ขกดททน)สททธสจกกเงสนลงททนททท เกสดขขสนและยรงไมนเกส ดขขสน (21,624,963.75)

การเพธพมขขขน(ลดลง)ในสธนทรพพยธสกทธธจากการดกาเนธนงานกคอนภาษษเงธนไดด  28,992,432.29 (26,247,390.26)

หพก ภาษษเงธนไดด (4,696.76) (3,273.74)

การเพธพมขขขน(ลดลง)ในสธนทรพพยธสกทธธจากการดกาเนธนงานหลพงหพกภาษษเงธนไดด  28,987,735.53 (26,250,664.00)
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ข้อมูลท่ีลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศ เกนิกว่าร้อยละย่ีสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

ของ 

กองทุนเปิดธนชาตพรีเมยีมแบรนดส์ฟันด์์
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Monthly factsheet
Marketing material

Data as at 28.02.2023

Pictet - Premium Brands - I USD At a glance
NAV/share USD 333.62
Fund size USD 2 220 mio
Positions 40

INVESTMENT OVERVIEW

OBJECTIVE
To increase the value of your
investment.
REFERENCE INDEX
MSCI AC World (EUR), an index
that does not take into account
environmental, social and governance
(ESG) factors. Used for risk monitoring,
performance objective and performance
measurement.
PORTFOLIO ASSETS
The Compartment mainly invests in
equities of companies specialised in
high-end products and services. The
Compartment may invest worldwide,
including in emerging markets and
Mainland China.
INVESTMENT PROCESS
In actively managing the Compartment,
the investment manager uses a
combination of market and fundamental
company analysis to select securities
that it believes offer favourable growth

prospects at a reasonable price.The
investment manager considers ESG
factors a core element of its strategy
by adopting a tilted approach which
seeks to increase the weight of
securities with low sustainability risks
and/or to decrease the weight of
securities with high sustainability risks,
subject to good governance practices.
Activities that adversely affect society
or the environment are also avoided.
Voting rights are methodically exercised
and there may be engagement with
companies to positively influence ESG
practices. For further information,
please refer to our exclusion framework
in the Responsible Investment policy*,
SFDR product category Article 8.
The portfolio composition is not
constrained relative to the benchmark,
so the similarity of the Compartment's
performance to that of the benchmark
may vary.

Value of 100 USD invested since 28.02.2013 (Net of fees**)

60

100

140

180

220

260

12.13 12.16 12.19 12.22

PICTET - PREMIUM
BRANDS - I USD

MSCI AC WORLD
(USD)

Current index: MSCI AC World (USD) valid from 23.01.2007
Source: Pictet Asset Management
*The Responsible Investment Policy is available at assetmanagement.pictet
**Including actual ongoing charges and excluding subscription/redemption fees and taxes borne by the investor

PERFORMANCE DISCLOSURES

The published performance represents
past data. Past performance may not be
a reliable guide to future performance.
There is no guarantee that the same
yields will be obtained in the future.
The value and income of any of your

investments may fluctuate with market
conditions and may lose some or all
its value. The fund may be affected
by changes in currency exchange rates,
which can have an adverse effect on the
value or income of the fund.

SFDR Classification1

Article Article Article
6 8 9

Risk category SRI2

Lower risk Higher risk

1 2 3 4 5 6 7
Typically
lower reward

Typically
higher reward

General information
Legal form Sub-fund of a SICAV
Regulatory status UCITS
Domicile Luxembourg
Inception date 23.01.2007
Launch date 23.01.2007
Share class currency USD
Compartment currency EUR
Dividend Accumulated
ISIN LU0280433417
Bloomberg PFPREMI LX
Reference index MSCI AC World (USD)

Order deadline T CET 13:00
Settlement date
(subscription)

T+2

NAV calculation Daily
Min. investment horizon (year(s)) 5
1. Regulation (EU) 2019/2088 of the European
Parliament and of the Council of 27 November 2019
on Sustainability-related disclosures in the financial
services sector (SFDR). Refer to the Glossary.

2. The SRI value is dated one calendar month before
the value date of this document. Please, refer to the
Risk Considerations for more information.

Management team
Caroline Reyl, Laurent Belloni, Aline
Reichenbach
Pictet Asset Management SA

UCITS AND NON-UCITS DO NOT HAVE A GUARANTEED RETURN AND PREVIOUS RETURNS DO NOT GUARANTEE FUTURE ONES
Don’t take unnecessary risks. Read the prospectus and the Key Investor Information Document before investing

14 Pictet
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Fees
Ongoing Costs1 1.09%
Performance Fee -
Entry and exit Costs2 -

Source: Pictet Asset Management
1. Please refer to the glossary for definition and to the Performance Fees Calculation
Method, if any.
2. We do not charge an entry or exit fee, however the person selling you the product
may charge you up to a maximum of 5% for entry fee, up to 1% as an exit fee and up
to 2% as a conversion fee.

Portfolio characteristics
AS AT END OF FEBRUARY 2023 (OVER 3 YEARS)
Alpha 6.30
Beta 1.08
Annualised volatility (%) 24.01
Information Ratio 0.67
Sharpe Ratio 0.60
Correlation 0.90

Source: Pictet Asset Management

PERFORMANCE

Annualised (%)
1 YEAR 3 YEARS 5 YEARS SINCE INC.

Fund -3.18 16.60 9.58 7.13
Reference index -8.26 8.81 5.82 5.44

Cumulative (%)
YTD 1 MONTH 3 MONTHS 6 MONTHS 1 YEAR 2 YEARS 3 YEARS 5 YEARS SINCE INC.

Fund 10.26 -1.40 7.36 12.07 -3.18 6.28 58.52 58.02 202.69
Reference index 4.10 -2.87 0.00 3.32 -8.26 -1.10 28.82 32.70 134.42

Calendar Year (%)
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Fund -21.86 24.43 29.35 30.61 -10.47 35.14 -8.42 -8.70 -5.87 26.66
Reference index -18.36 18.54 16.25 26.60 -9.41 23.97 7.86 -2.36 4.16 22.80

Source: Pictet Asset Management
Past performance may not be a reliable guide to future performance. All forms of investment involve risk. The value of investments and the income derived from them is not
guaranteed and it can fall as well as rise and you may not get back the original amount invested. Please refer to the Risk Considerations and to the prospectus for more
information.

RISK CONSIDERATIONS

The summary risk indicator is a guide
to the level of risk of this product
compared to other products. It shows
how likely it is that the product will lose
money because of movements in the
markets or because we are not able to
pay you. The risk indicator assumes you
keep the product for 5 years. The actual
risk can vary significantly if you cash in
at an early stage and you may get back
less. This product may be exposed to
further risks that are not included in the
Summary Risk Indicator, for example:
• Currency risk: where your reference

currency differs from the currency

of the share class, you will receive
payments in a different currency, so
the final return you will get depends
on the exchange rate between the
reference currency and your local
currency.

• Financial derivatives risk: the
leverage resulting from derivatives
amplifies losses in certain market
conditions and

• Sustainability risk: the risk arising
from any environmental, social or
governance events or conditions
that, were they to occur, could

cause a material negative impact on
the value of the investment.

Further information can be found in
the prospectus. This product does not
include any protection from future
market performance so you could
lose some or all of your investment.
If Pictet Asset Management (Europe)
S.A. are not able to pay you what
is owed, you could lose your entire
investment. However, you may benefit
from a consumer protection scheme.
The indicator shown above does not
consider this protection.
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PORTFOLIO BREAKDOWN

Top 10 Holdings (% of asset)
American Express Co 5.03
Ferrari Nv 4.88
Cie Financiere Richemont-Reg 4.87
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui 4.62
L'Oreal 4.57
Visa Inc-Class A Shares 4.52
Nike Inc -Cl B 4.50
Intercontinental Hotels Grou 4.19
Marriott International -Cl A 4.14
Hilton Worldwide Holdings In 3.99

Sector breakdown (% of asset)

Luxury 38.77

Sport 14.62

Food & Drinks 12.56

Travel & Tourism 12.32

Cosmetics 11.13

Leisure 9.22

Cash 1.38

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 6040

Risk Country (% of asset)

United States 44.13

France 20.71

Italy 10.64

Great Britain 8.10

Switzerland 6.97

Germany 4.39

Japan 1.77

China 1.46

Luxembourg 0.46

Cash 1.38

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 12050

Source: Pictet Asset Management

FINANCIAL GLOSSARY

Alpha
Alpha shows the percentage
performance of a fund above or below
that explained by its exposure to the
broader market.
Beta
Beta shows the average extent a fund's
return moves relative to the broader
market. A fund with a beta above 1
moves on average more than the market
and below 1 moves on average less than
the market.
Conversion fee
Fee paid for the transfer of shares of one
unit/share class to another unit/share
class.
Correlation
Correlation shows how a fund's return
moves in relation to the benchmark.
Highly correlated investments tend to
move up and down together while this
is not true for investments with low
correlation.
Standard deviation and annualised
volatility
Annualised volatility is a risk indicator
showing the extent of the price
fluctuations of a security or fund unit
compared to its average price over a
given period. The higher the volatility,
the greater the fluctuations.

Inception date
The inception date is the date
taken into account for the start of
performance calculation. It corresponds
to the launch date.
Information ratio
The information ratio is a way
of measuring the value added by
the portfolio manager relative to a
benchmark. It is a measure of the risk-
adjusted return of a portfolio and is
calculated by dividing the active return
(portfolio return minus benchmark
return) by the tracking error.
Launch date
The launch date is the date when the
sub-fund was activated in its current
legal status.
NAV
An acronym of net asset value.
Order deadline
Deadline for remittance of orders to
the transfer agent in Luxembourg as
set out in the relevant annexes to the
prospectus. You may be required to
submit your orders to your financial
advisor or fund distributor by an earlier
cut-off time.

Sharpe ratio
The Sharpe ratio shows the fund's risk-
adjusted performance. It is calculated
by dividing the excess return (portfolio
return minus risk free return) by the
volatility.
Ongoing Costs
Ongoing charges are based over 12
months of expenses ending the 31
December of the previous year. It is
annually updated, but may be adjusted
more frequently. Performance fees and
portfolio transaction costs are excluded
except in the case of an entry/exit
charge paid by the Compartment when
buying or selling units/shares in another
collective investment undertaking.
Estimate of future charges is used for
funds younger than 12 months.
SRI
The Summary Risk Indicator (SRI) is
defined by the PRIIPs regulation and is
designed to show the relative risk of a
product, using a combination of market
and credit risk measures.
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ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) METRICS

Corporate governance (by weight, in %)

Robust

Average

Weak

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 6045

Portfolio Reference index

Not applicable: portfolio 0.43% / reference index 0.02%
Not covered: portfolio 1.33% / reference index 5.30%

Source: Pictet Asset Management, ISS, February 2023

Proxy voting

40 votable meetings

 against or abstained /
withhold at least one
resolution

52.50%

 in favour of all
resolutions

47.50%

Management resolutions

84.87%
0.17%

14.96%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

...
f...

Shareholder resolutions

60.53%

39.47%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

...
f...

 voted for
 vote abstained
 against

Source: Pictet Asset Management, ISS, data of 2022

Controversial events (by weight, in %)

None

Low

Moderate

Significant

High

Severe

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 12070

Portfolio Reference index

Not applicable: portfolio 0.43% / reference index 0.02%
Not covered: portfolio 0.03% / reference index 0.00%

Source: Pictet Asset Management, Sustainalytics, February 2023

Controversial activities (weighted-average company revenues, in %)
PORTFOLIO REFERENCE INDEX

Fossil fuels and nuclear energy 0.00 4.26
Weapons 0.05 1.02
Other controversial activities* 0.18 1.10

Not applicable: portfolio 0.40% / reference index 0.00%
Not covered: portfolio 0.03% / reference index 0.07%

Source: Pictet Asset Management, Sustainalytics, February 2023

Part of this publication may contain proprietary information from third-party data
providers (Sustainalytics, ISS) that may not be reproduced, used, disseminated,
modified nor published in any manner without their written consent. Nothing
contained in this publication shall be construed as to make a representation or
warranty, express or implied, regarding the advisability to invest in or include
companies in investable universes and/or portfolios. The information is provided
„as is“ and, therefore Sustainalytics assumes no responsibility for errors or
omissions. Sustainalytics cannot be held liable for damage arising from the use
of this publication or information contained herein in any manner whatsoever.

*See the ESG Glossary

ESG labels

The Towards Sustainability label, supported by Febelfin, the Belgian federation of
the financial sector, is a quality standard for financial products that are managed
with sustainability in mind and are not exposed to low sustainable practices.
Independent supervision by the central labelling agency (CLA) protects the integrity
of the quality standard and the label. More information about the label can be found
on www.towardssustainability.be. The obtention of this label by the sub-fund does
not mean that the sub-fund meets your own sustainability objectives, nor does it
mean that the label meets the requirements of future national or European rules.
For more information on this subject, you can consult the website www.fsma.be/fr/
finance-durable.
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This Compartment
YES NO

Complies with Article 8 of SFDR1

Integrates ESG Factors and Sustainability Risks based on proprietary and third-party research to evaluate investment risks and
opportunities
Has a Sustainable Investment Objective
Promotes Environmental or Social Characteristics
Assesses good governance practices of the investee companies
Conducts Engagement
Exercises Voting Rights
Considers and, where possible, mitigates adverse impacts of its investments on society and the environment

Excludes controversial weapons and thermal coal extraction2/3

Excludes thermal coal power generation, unconventional oil & gas exploration and production, conventional weapons and small
arms, tobacco production, adult entertainment production and gambling operations3

Excludes conventional oil & gas production, nuclear power generation, military contracting weapon-related products & services,
genetically modified organisms development / growth, pesticide3

Excludes companies in severe breach of international norms including the UN Global Compact principles on human rights, labour
standards, environmental protection and anti-corruption
Has guidelines in place with regards to ESG methodologies, data sources and processing, and monitors compliance with the binding
elements of the fund
Has a specific ESG index

The decision to invest in the promoted fund should take into account all the characteristics or objectives of the promoted fund as described in its prospectus, or in the
information which is to be disclosed to investors.

(1) Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on Sustainability-related disclosures in the financial services sector
(SFDR). (2) For passive strategies exclusions are implemented to the extent portfolio structure, weight deviations, volatility and performance are not materially affected.
(3) For more information on the revenue threshold applied to the exclusions, please refer to the Pictet Asset Management Responsible Investment Policy. Pictet Asset
Management retains full discretion over the implementation of exclusion criteria and reserves the right to deviate from third-party information on a case by case basis.

ESG GLOSSARY

Controversial events
Controversial events include pollution incidents,
employees‘ accidents, violations of human rights,
product related issues and breaches of business
ethics. Events are rated based on their seriousness
and recurrence, sector and company response
and are rated from none to severe. None: No
involvement in any relevant controversies; Low:
Controversy has a low impact on the environment
and society, posing negligible risks to the company;
Moderate: Controversy has a moderate impact on the
environment and society, posing minimal risks to the
company; Significant: Controversy has a significant
impact on the environment and society, posing
moderate risks to the company; High: Controversy
has a high impact on the environment and society,
posing significant risks to the company. Severe:
Controversy has a severe impact on the environment
and society, posing serious risks to the company.
Controversial events are based on third-party data
and may not reflect our view.

Controversial Activities (weighted-average
company revenues, in %)

Fossil fuels and nuclear energy include thermal
coal extraction and power generation, oil & gas
production and extraction, shale energy extraction,
off-shore arctic oil & gas exploration, and nuclear
power generation.
Weapons include military contracting (weapon and
weapon related services), and small arms (civilian
customers (assault/ non-assault weapons, military
law enforcement, key components).
Other controversial activities include tobacco
production, adult entertainment production,
gambling operation, GMS development or growth,
pesticides production or retail. Exposures are based
on third-party data and may not reflect our internal
view.
Corporate governance
Corporate Governance analysis is based on four
pillars: board structure, executive remuneration,
shareholder rights, audit practices. Evaluation criteria
reflect regional best practices. Decile scores indicate
relative rank by country or region and are grouped
in three categories: Robust (decile scores 1 to 3),
Average (decile score 4 to 7) and Weak (decile scores
8 to 10). The categories are based on third-party data
and may not reflect our view.

Instrument coverage
„Not applicable“ corresponds to cash, sovereign
and quasi sovereign bond issuers. „Not
covered“ corresponds to securities or single line
derivatives for which no data is available.
Calculations exclude short positions.
SFDR Classification
Article 9: Investments that target economic
activities that are environmentally and/or socially
sustainable, provided that the companies in which
the investments are made follow good governance
practices. 
Article 8: Investments that promote environmental
and/or social characteristics and may partly
target sustainable investments, provided that the
companies in which the investments are made follow
good governance practices.
Article 6: Investments that integrate ESG factors in
their decision process in order to enhance their risk-
return profile. Portfolios may invest in securities with
high sustainability risks. 
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Management Company

Pictet Asset Management (Europe) S.A.
www.assetmanagement.pictet

Important information

For the purposes of this marketing material, “the
Fund” means the sub-fund of the fund referred to
at the top of page 1 and “the share” designates
either “the unit” or “the share”, depending on the
legal form of the fund. This marketing material is
issued by the Fund Management Company, Pictet Asset
Management (Europe) S.A., a company authorized and
regulated by the Luxembourg regulator "Commission
de Surveillance du Secteur Financier". It is neither
directed to, nor intended for distribution or use by,
any person or entity who is a citizen or resident of or
located in any locality, state, country or jurisdiction
where such distribution, publication, availability or use
would be contrary to law or regulation. The information
and data presented in this document are not to be
considered as an offer or solicitation to buy, sell or
subscribe to any securities or financial instruments or
services. It cannot be used as a basis for subscription
and does not form part of a contract. The latest version
of the fund‘s prospectus, Pre-Contractual Template
(PCT) when applicable, Key Information Document
(KID), annual and semi- annual reports must be
read before investing. They are available free of
charge in English on www.assetmanagement.pictet or
in paper copy at Pictet Asset Management (Europe)
S.A., 15 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, or
at the office of the Fund local agent, distributor or
centralizing agent if any. The KID is also available
in the local language of each country where the
compartment is registered. The prospectus, the PCT,
and the annual and semi-annual reports may also
be available in other languages, please refer to the
website for other available languages. Only the latest
version of these documents may be relied upon as
the basis for investment decisions. The summary
of investors rights (in English and in the different
languages of our website) is available here and
at www.assetmanagement.pictet under the heading
"Resources", at the bottom of the page. The list
of countries where the Fund is registered can be
obtained at all times from Pictet Asset Management
(Europe) S.A., which may decide to terminate the
arrangements made for the marketing of the Fund or
compartments of the Fund in any given country. In
Switzerland, the representative agent is Pictet Asset
Management S.A. and the paying agent is Banque
Pictet & Cie S.A. Pictet Asset Management (Europe)
S.A. has not taken any steps to ensure that the

securities referred to in this document are suitable
for any particular investor and this document is not
to be relied upon in substitution for the exercise of
independent judgment. Tax treatment depends on the
individual circumstances of each investor and may
be subject to change in the future. Before making
any investment decision, investors are recommended
to ascertain if this investment is suitable for them
in light of their financial knowledge and experience,
investment goals and financial situation, or to obtain
specific advice from an industry professional. Top 10
holdings do not represent the full portfolio. There is
no guarantee that these securities will be held in the
future and you should not assume that investment in
the securities listed was, or will be profitable. Any
reference to a ranking, a rating or an award provides
no guarantee for future performance results and is
not constant over time. For hedged share classes,
only the compartment's consolidation currency is
hedged into the share class currency. Foreign exchange
exposure, resulting from assets in the portfolio which
are not denominated in the consolidation currency,
can remain. NAVs relating to dates on which shares
are not issued or redeemed (“non-trading NAVs") in
your country may be published here. They can only
be used for statistical performance measurements and
calculations or commission calculations and cannot
under any circumstances be used as a basis for
subscription or redemption orders. Performance is
shown based on the share class NAV per share (in the
share class currency) with dividends reinvested (for
distributing share classes), including actual ongoing
charges, and excluding subscription/redemption fees
and taxes borne by the investor. Inflation was not
taken into account. As a subscription fee calculation
example, if an investor invests EUR 1000 in a fund with
a subscription fee of 5%, he will pay to his financial
intermediary EUR 47.62 on his investment amount,
resulting with a subscribed amount of EUR 952.38
in fund shares. In addition, potential account keeping
costs (by your custodian) may reduce the performance.
Indices do not include fees or operating expenses and
you cannot invest in them.
The decision to invest in the promoted fund should 
take into account all the characteristics or objectives of 
the promoted fund as described in its prospectus, or in 
the information which is to be disclosed to investors. 
Pictet Asset Management retains full discretion over 
the implementation of exclusion criteria and reserves 
the right to deviate from third-party information on 
a case-by-case basis. For more information, please 
refer to the Pictet Asset Management Responsible 
Investment Policy. 

For passive strategies exclusions are implemented 
to the extent portfolio structure, weight deviations, 
volatility and performance are not materially affected. 
The MSCI information may only be used for your
internal use, may not be reproduced or redisseminated
in any form and may not be used as a basis for
or a component of any financial instruments or
products or indices. None of the MSCI information
is intended to constitute investment advice or a
recommendation (o make (or refrain from making) any
kind of investment decision and may not be relied
on as such. Historical data and analysis should not
be taken as an indication or guarantee of any future
performance analysis, forecast or prediction. The MSCI
information is provided on an "as is" basis and the
user of this information assumes the entire risk of
any use made of this information. MSCI, each of
its affiliates and each other person involved in or
related to compiling, computing or creating any MSCI
information (collectively, the "MSCI Parties '') expressly
disclaims all warranties (including, without limitation,
any warranties of originality, accuracy, completeness,
timeliness, non-infringement. merchantability and
fitness for a particular purpose) with respect to this
information. Without limiting any of the foregoing,
in no event shall any MSCI Party have any liability
for any direct, indirect, special, incidental, punitive,
consequential (including, without limitation, fast
profits) or any other damages. (www.msci.com).
For Singapore: the investment which is the subject of
this material is not authorised or recognised by the
Monetary Authority of Singapore and is not allowed
to be offered to the retail public. This material is
not a prospectus as defined in the Securities and
Futures Act. Accordingly statutory liability under that
Act in relation to the content of prospectuses would
not apply. You should consider carefully whether the
investment is suitable for you. The sale of shares of
the Fund may be restricted in certain jurisdictions. In
particular shares may not be offered or sold, directly or
indirectly in the United States or to U.S. Persons, as is
more fully described in the Fund's Prospectus. Further
details may be obtained from the Fund's distributor.
UK office: Pictet Asset Management Ltd, Moor House, 
Level 11 120 London Wall London EC2Y 5ET UNITED 
KINGDOM. Authorized and regulated by the Financial 
Conduct Authority. Registered in England N° 181966. 
No part of this material may be copied or redistributed 
without Pictet Asset Management prior written 
consent.
©2023 Pictet

UCITS AND NON-UCITS DO NOT HAVE A GUARANTEED RETURN AND PREVIOUS RETURNS DO NOT GUARANTEE FUTURE ONES
Don’t take unnecessary risks. Read the prospectus and the Key Investor Information Document before investing
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