กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ (MS-HCARE)

ข ้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ข้อมูลเกีย
่ วก ับกองทุน
นโยบายการลงทุน:
เน ้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Manulife Global Fund-Healthcare Fund (Share Class AA) โดย
ิ สุทธิของกองทุน
เฉลีย
่ ในรอบปี บัญชีไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สน
ประเภทกองทุน:
กองทุนรวมทีเ่ น ้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ทีม
่ ี
นโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) โดยมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็ น
2 ชนิด ได ้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า และ 2) ชนิดจ่ายเงินปั นผล
นโยบายการจ่ายเงินปันผล:
จ่ายเฉพาะชนิดจ่ายเงินปั นผล : MS-HCARE-D

ว ันทีจ
่ ดทะเบียน:
18 สิงหาคม 2557

มูลค่าโครงการ:
1,600 ล ้านบาท

่ งกองทุน:
ระด ับความเสีย
่ งสูง
ระดับ 7 : เสีย

่ ง: Sector, Market, Credit, Exchange Rate,
ความเสีย
Country&Politcal, Liquidity, and Derivative Risks

ผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์:
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)

อายุโครงการ:
ไม่กาหนด

นายทะเบียนหน่วยลงทุน:
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)

Bloomberg Ticker: ชนิดสะสมมูลค่า (MS-HCARE-A) : MANHCAA:TB
ชนิดจ่ายเงินปั นผล (MS-HCARE-D) : MANHCAD:TB

AIMC Category Performance Report:
Health Care

ิ สุทธิของกองทุน (บาท)
มูลค่าทรัพย์สน

31/01/2563
MS-HCARE-A
MS-HCARE-D

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)

23,547,132.35
9,887,390.20

12.4036
10.2492

ิ สุทธิ)
ส ัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทร ัพย์สน
เงินฝากธนาคาร
6.25%

ิ และ
ทรัพย์สน
ิ อืน
่
หนีส
้ น
4.61%

กราฟแสดงการเปรียบเทียบจากเงินลงทุน 100 บาท ตงแต่
ั้
ว ันทีจ
่ ัดตงกองทุ
ั้
น
MS-HCARE-A
MS-HCARE-D
MSCI World Health Care Index

หน่วยลงทุน
กองทุน
MLHCAA
89.14%

้ คืน และสบเปลี
ั
การเสนอขาย ร ับซือ
ย
่ นหน่วยลงทุน
้ ขายก่อนเวลา 15.30 น.
การเสนอขาย:
ทุกวันทาการซือ
้ คืน/ส ับเปลีย
้ ขายก่อนเวลา 15.30 น.
การร ับซือ
่ นหน่วยลงทุน: ทุกวันทาการซือ
้ /ขายคืน/สับเปลีย
(ผู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูตารางแสดงวันทาการซือ
่ นหน่วยลงทุนได ้ที่
www.manulife-asset.co.th )

ผลการดาเนินงานย้อนหล ังของกองทุน (%)
ตงแต่
ั้
ต้นปี

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี 1

3 ปี 1

5 ปี 1

10 ปี 1

ตงแต่
ั้
จ ัดตงั้ 1

MS-HCARE-A

2.17

8.86

7.06

10.61

4.11

1.81

N/A

4.03

Standard Deviation
ของกองทุน

11.42

8.93

11.71

12.44

11.83

13.19

N/A

13.10

MS-HCARE-D

2.17

8.86

7.07

10.61

4.11

1.80

N/A

4.01

Standard Deviation
ของกองทุน

11.42

8.93

11.71

12.44

11.83

13.19

N/A

13.10

เกณฑ์มาตรฐาน^

2.58

10.20

13.44

15.29

8.94

6.66

N/A

8.20

Standard Deviation
ของเกณฑ์มาตรฐาน

9.89

9.10

11.01

11.13

11.34

12.63

N/A

12.66

หมายเหตุ: %ต่อปี
1

ผลการดาเนินงานตามปี ปฏิทน
ิ (%) ต่อปี

้ ขนต
มูลค่าสง่ ั ซือ
ั้ า
่ ครงแรก:
ั้
10,000 บาท
้ ขนต
มูลค่าสง่ ั ซือ
ั้ า
่ ครงถ
ั้ ัดไป: ไม่กาหนด
มูลค่าขนต
ั้ า
่ การสง่ ั ขายคืน: ไม่กาหนด
ยอดคงเหลือขนต
ั้ า
่ :
ไม่กาหนด
ระยะเวลาการร ับเงินค่าขายคืน:
5 วันทาการนับตัง้ แต่วันถัดจากวันทีค
่ านวณมูลค่าหน่วยลงทุน (T+5)

ค่าธรรมเนียมทงสองชนิ
ั้
ดหน่วยลงทุน (รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน
ิ ทัง้ หมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการ
ิ ทัง้ หมดหักด ้วยมูลค่าหนีส
้ น
(% ของมูลค่าทรัพย์สน
จัดการ ผู ้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันทีค
่ านวณ)
ค่าธรรมเนียมการจ ัดการ:
ค่าธรรมเนียมผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์:
ไม่เกิน 1.87% ต่อปี
ไม่เกิน 0.06% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน:
ไม่เกิน 0.11% ต่อปี (ปั จจุบันเก็บ 0.08%)
ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการขาย: ไม่เกิน 1.50%
้ คืน: ไม่ม ี
่ น: ไม่ม ี
ค่าธรรมเนียมการร ับซือ
ค่าธรรมเนียมการส ับเปลีย
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย: ไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ

ข้อมูลกองทุนหล ัก MGF - Healthcare Fund (Share Class AA)

2557*

2558

2559

2560

2561

2562

2563**

MS-HCARE-A

12.16

9.99

-8.97

4.06

-4.32

8.61

2.17

Standard Deviation
ของกองทุน

13.67

15.49

14.74

8.67

13.71

12.60

11.42

MS-HCARE-D

12.16

9.90

-8.97

4.06

-4.33

8.61

2.17

Standard Deviation
ของกองทุน

13.67

15.49

14.74

8.67

13.71

12.60

11.42

เกณฑ์มาตรฐาน^

9.48

16.60

-7.25

9.03

2.42

13.39

2.58

Standard Deviation
ของเกณฑ์มาตรฐาน

15.57

15.03

13.79

8.23

13.55

11.72

9.89

*ผลการดาเนินงานตัง้ แต่วน
ั ทีจ
่ ดทะเบียนจัดตัง้ กองทุนถึงวันทาการสุดท ้ายของปี ปฏิทน
ิ (18 ส.ค. - 31 ธ.ค. 57)

ว ัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน :
ิ สุทธิใน
กองทุน Healthcare Fund จะลงทุนอย่างน ้อยร ้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สน
ตราสารทุนและหลักทรัพย์ทอ
ี่ ้างอิงกับตราสารทุนของกลุม
่ บริษัทวิทยาศาสตร์ทาง
การแพทย์ (Health sciences companies) โดยบริษัทเหล่านีจ
้ ะได ้รับรายได ้มากกว่า
ครึง่ หนึง่ จากกิจกรรมทางธุรกิจทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการแพทย์หรือพึง่ พากิจกรรมทางธุรกิจ
ี่ ้างอิงกับตรา
เหล่านีม
้ ากกว่าครึง่ หนึง่ ของสินทรัพย์ โดยตราสารทุนและหลักทรัพย์ทอ
สารทุนนัน
้ รวมถึงหุ ้นสามัญ หุ ้นบุรม
ิ สิทธิและใบสาคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทเี่ กิด
จากหลักทรัพย์อ ้างอิง
อายุโครงการ: ไม่กาหนด
ค่าธรรมเนียมการจ ัดการ: ไม่เกิน 1.75% ของ NAV*
*(กองทุนหลักจะคืน rebate ให ้แก่กองทุน MS-HCARE ในอัตรา 1.32% ต่อปี ของมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนหลัก
ิ ของกองทุน MS-HCARE)
โดยเก็บเข ้าเป็ นทรัพย์สน

้ หน่วยลงทุน (ปั จจุบันยกเว ้น)
Front-end Fee: ไม่เกิน 5% ของราคาซือ
้ คืนหน่วยลงทุน
Back-end Fee: ไม่ม ี Switching Fee: ไม่เกิน 1% ของราคารับซือ
แหล่งข้อมูล: ดูรายละเอียดของกองทุนหลักได ้ที่ www.manulife.com.hk

**แสดงผลการดาเนินงานตัง้ แต่ต ้นปี ถงึ วันที่ 31 มกราคม 2563

ประว ัติการจ่ายเงินปันผล (เฉพาะหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล MS-HCARE-D)

^MSCI World Health Care Index จัดทาขึน
้ โดย Morgan Stanley Capital International Inc. เป็ นดัชนีทใี่ ช ้วัดในกลุม
่ หุ ้นขนาดใหญ่
และขนาดกลาง ซึง่ อยูใ่ นกลุม
่ healthcare ตามมาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรมทัว่ โลก (GICS®) ในประเทศของตลาดทีพ
่ ัฒนาแล ้ว

สามารถดูรายละเอียดเพิม
่ เติมได ้ที่

https://www.manulife-asset.co.th/Prices-and-Returns---Fund-Price---Thai

การนาเสนอผลการดาเนินงานทีเ่ กิดขึน
้ จริงในช่วงเวลาตา่ กว่า 1 ปี ห ้ามแปลงเป็ นอัตราเฉลีย
่ ต่อปี (Annualized Return)
ทีม
่ า: Morningstar
เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนีไ้ ด ้จัดทาขึน
้ ตามมาตรฐานการวัดและนาเสนอผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

@ สงวนลิขสิทธิ์ 2020 บริษัท มอร์นงิ่ สตาร์ รีเสิรช
์ ประเทศไทย ข ้อมูลนี้ (1) เป็ นกรรมสิทธิข
์ องบริษัทมอร์นงิ่ สตาร์ และ/หรือ ผู ้ให ้บริการข ้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิใ์ นการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต ้อง
ครบถ ้วน และความเสียหายต่างๆ ทีเ่ กิดขึน
้ ทุกกรณีจากการนาข ้อมูลไปใช ้อ ้างอิง ผลการดาเนินงานในอดีตมิได ้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

่ งก่อนตัดสินใจลงทุน
โปรดทาความเข ้าใจลักษณะสินค ้า เงือ
่ นไข ผลตอบแทนและความเสีย
ผลการดาเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานทีเ่ กีย
่ วข ้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได ้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
่ งจากอัตราแลกเปลีย
การลงทุนในกองทุนรวมทีล
่ งทุนในต่างประเทศมีความเสีย
่ น ซึง่ อาจทาให ้ได ้รับเงินคืนสูงกว่าหรือตา่ กว่าเงินลงทุนเริม
่ แรกได ้
n www.manulife-asset.co.th n E-mail: MAMT_Marketing@manulife.com n Tel. (66) 2844-0123 n Fax. (66) 2056-9747
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Investment Objective

Calendar Year Performance (%)

This Fund aims to provide medium to long term capital growth for those who
hold a long term investment view and who are prepared to accept significant
fluctuations in the value of their investments in order to achieve long term
returns. It is intended that the investments will be made on a diversified basis.
The underlying investment portfolio will mainly consist of equity and equity
related securities of companies in health care and related industries globally and
which are listed on any stock exchange. This Fund may invest in companies which
derive a significant portion of their earnings from medical and pharmaceutical
products and services. The remaining assets of this Fund may include bonds and
deposits. This Fund will invest at least 80% of its net assets in equity and equity
related securities of health sciences companies. These companies will derive more
than half of their revenues from health care-related business activities or commit
more than half of their assets to these activities. Such equity and equity related
securities include common stocks, preferred stocks and depositary receipts.

Fund /Benchmark (USD)

2019

2018

2017

2016

2015

Healthcare Fund

17.87

-2.14

15.53

-7.31

1.30

MSCI World/Health Care Index

23.24

2.51

19.80

-6.81

6.60

Cumulative Performance (%)
Fund /Benchmark (USD)

YTD

1 yr.

3 yr.

5 yr.

Since Launch

Healthcare Fund

17.87

17.87

33.26

25.11

133.73

MSCI World/Health Care
Index

23.24

23.24

51.36

50.35

231.98

Cumulative Performance Chart Since Launch

Fund Information
Investment Manager

Manulife Investment Management (US) LLC

Launch Date (YYYY/MM/DD)

2008/06/27

Launch Price

US$ 1.00

Fund Currency

USD

Fund Size

US$ 293.80

Initial Sales Charge

Up to 5% of subscription amount

Redemption Charge

Nil

Switiching Charge

Up to 1% of total redemption amount

Management Fee

1.75% per annum of the NAV

Performance Fee

Nil

Minimum Investment

HKD20,000

Minimum Subsequent

HKD1,000

NAV Per Share

US$ 2.3373

ISIN

LU0357321016

Top 10 Holdings (%)

Bloomberg Ticker

MGFHEAL:LX

Merck & Co., Inc.

7.80%

Novartis AG Sponsored ADR

7.51%

AstraZeneca PLC

7.21%

Eli Lilly and Company

5.88%

Roche Holding AG

5.15%

UnitedHealth Group Incorporated

5.02%

Abbott Laboratories

4.88%

Stryker Corporation

4.18%

Thermo Fisher Scientific Inc.

4.14%

Million

MGF HCARE Fund (Share Class AA)
MSCI World/Health Care Index
Source: Morningstar, NAV to NAV, USD, dividends reinvested, as of 31/12/2019.

3.80%

Johnson & Johnson
Information as of 31/12/2019

Information as of 31/12/2019

Portfolio Breakdown
Market Breakdown

Sector Allocation

United States

70.31%

Switzerland

Pharmaceuticals

45.58%

13.38%

United Kingdom

7.48%

Japan

4.56%

Denmark

2.21%

Cash Equivalent

1.40%

France

0.41%

China

0.24%

Germany

0.01%

Health Care Equipment & Supplies

20.86%

Biotechnology

13.58%

Health Care Providers & Services

13.51%

Life Sciences Tools & Services
Cash Equivalent

5.07%
1.40%

Information as of 31/12/2019

Source: Manulife Investment Management (US) LLC. ©Morningstar, Inc. All Rights Reserved. The Morningstar sourced information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content
providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor Manulife and its affiliates are responsible for damages or losses arising

from any use of this information.
This fund invests in a single sector, which may involve concentration, volatility, political ans regulatory risks. Investors may potentially expose to capital loss. Investment involves risk. Fund price may go
down as well as up. Past performance information presented is not indicative of future performance.
Visit website at www.manulife.com.hk.

