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รายงานสถานะการลงทุน
AS OF 18-Feb-2021
PORTFOLIO STATUS
ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)

อันดับความเชื#อถือของ สั ดส่ วนต่ อ
ผู้ออกตราสาร / ตราสาร เงินลงทุน
(Credit Rating)
(% of
Investment)
12.42
ตราสารหนีท^ ี#สถาบันการเงินเป็ นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คาํ^ ประกัน (DEBT INSTRUMENTS ISSUED OR
CERTIFIED OR AVALED OR ENDORSED OR GUARANTEED BY FINANCIAL INSTITUTIONS)
BBB+
บมจ. เอเซียเสริ มกิจลีสซิง (ASK)
12.42
เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่ าเงินฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)
AL Khaliji Bank (KCBK)
Doha Bank QSC (DHB)
Masraf Al Rayan QSC (MARK)
Qatar Islamic Bank (QIB)
Bank of China (Macau) (BOC)
ธ.สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) (SCBT)

A3
Baa1
A1
A1
A1
AAA(tha)

รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)

สั ดส่ วนต่ อ
มูลค่าทรัพย์สิน
สุ ทธิ
(% of NAV)
12.43
12.43

87.58

87.63

19.08

19.09

19.08

19.09

19.08

19.09

19.08

19.09

11.25

11.26

0.01

0.01

100.00

100.06

อืนๆ (OTHERS)

-0.06

รวมมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ (NET ASSET VALUE)

100.00

TOP EQUITY SECTOR
Approximate Duration (years)
หมายเหตุ : อืนๆ = ลูกหนีF จากการขายเงินลงทุน + ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - เจ้าหนีFจากการซืFอเงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพือการดําเนินงานของกองทุน ตัดจ่ายเฉลียทุกวัน ตามทีกําหนดไว้ในหนังสื อชีFชวน
เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทําหนังสื อชีFชวน ค่าพิมพ์ใบสําคัญหน่วยลงทุน เป็ นต้น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เช่น ค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมการรับซืFอคืนหน่วยลงทุน ค่ารับซืFอคืนหน่วยลงทุนค้างจ่าย และภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่าย เป็ นต้น
* อันดับความน่าเชือถือของตราสารภาครัฐไทยทีเสนอขายในประเทศเทียบเท่า AAA โดยจัดให้อยูใ่ นกลุ่มตราสารหนีFในประเทศ
NOTE : Others = Accounts Receivables + Deferred Charges - Accrued Expenses - Accounts Payables
Deferred Charges = Operating expenses, such as advertising expenses, prospectus printing expenses, and passbook printing
expenses, which are amortized on straight line basis over the period as specified in the prospectus of the Fund.
Deferred Charges = Operating expenses, such as advertising expenses, prospectus printing
* Credit rating of Thai government securities offered in Thailand is AAA that categorized into Local Fixed Income group.

คําเตือน การลงทุนในหน่ วยลงทุนย่อมมีความเสี#ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี^ชวนอย่างรอบคอบ
WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECTED TO INVESTMENT RISKS.
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