โอกาสลงทุนกองทุนเวิลดคลาส
เนนลงทุนหุนคุณภาพทั่วโลก

กองทุนเปดไทยพาณิชย Global Experts

บริหารโดยผูเชี่ยวชาญกองทุนระดับ Private Wealth

เสนอขายครั้งแรก 10 พ.ค. 64 - 20 พ.ค. 64
นโยบายการลงทุน: กองทุนจะเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศทีล่ งทุนในตราสารทุน เชน หนวย
CIS หนวย ETF เปนตน สงผลใหมี net exposure ในตราสารทุนเฉลีย่ ในรอบปบญ
ั ชีไมนอ ยกวารอยละ 80
ของมูลคาทรัพยสนิ สุทธิของกองทุน ทัง้ นีก้ องทุนจะลงทุนในหนวยลงทุนกองทุนตางประเทศอยางนอย 2 กองทุน
โดยจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึง่ เฉลีย่ ในรอบปบญ
ั ชีไมเกินรอยละ 79 ของมูลคาทรัพยสนิ สุทธิของกองทุน
โดยมี net exposure ในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศทีม่ ลี กั ษณะดังกลาว เฉลีย่ ในรอบปบญ
ั ชีไมนอ ยกวา
รอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสนิ สุทธิของกองทุนรวม มอบหมายให บริษทั หลักทรัพย ไทยพาณิชย จูเลียส แบร จํากัด
เปนผูร บั มอบหมายงานดานการจัดการลงทุนของกองทุน (Outsourced fund manager)
ความเสีย่ ง ระดับ 6 กองทุนตราสารทุน

ทําไมตอง SCBGEX

เขาถึงความชํานาญดาน
โอกาสลงทุนในกองทุน
การลงทุนระดับโลก
หุน ชัน้ นําทัว่ โลก
ดวยความสามารถของบริษทั
ทีค่ ดั สรรโดยผูจ ดั การกองทุน
หลักทรัพย ไทยพาณิชย จูเลียส แบร
ระดับมืออาชีพ

เสริมโอกาสทํากําไรอีกขัน้
จากการลงทุนตามธีม
ทีพ
่ รอมเติบโตระยะยาว

บริหารโดยทีมผูจ ดั การกองทุน
ระดับโลก มีประสบการณดา น
Fund Analysis มายาวนาน

เปดประตูสูการลงทุนระดับโลก กับบริษัท หลักทรัพย ไทยพาณิชย จูเลียส แบร

ที่มา: SCB Julius Baer

โอกาสเขาถึงความเปนเลิศในการบริหารเงินลงทุนของจูเลียส แบร
เปนบริษทั บริหารจัดการความมัง่ คัง่ และการลงทุนระดับพรีเมียมจากประเทศสวิตเซอรแลนด
มีอันดับความนาเชื่อถือที่ Aa3 (Moody’s rating)
หนึ่งใน Top 5 ของผูใหบริการดาน Wealth Management ที่ใหญที่สุดในเอเชีย
ดําเนินธุรกิจใน 30 ประเทศทั่วโลก

โอกาสลงทุนในกองทุนทีบ่ ริหารโดยทีมผูจ ดั การกองทุนระดับ Private Wealth
จูเลียส แบร มีประสบการณดาน Fund Analysis มากวา 100 ป และมีทีมผูจัดการกองทุนมากกวา 150 คน
ครอบคลุมการลงทุนกวา 250 Active Funds และ 500 Passive Funds จาก 90 Fund Companies ทั่วโลก
ผูจัดการกองทุนมีความเชี่ยวชาญในการคัดสรรกองทุนชั้นนํา

กลยุทธการลงทุน SCBGEX
“คัดสรรกองทุนหุน ทัว่ โลก เพือ่ เปาการเติบโตระยะยาว”
ผสานการลงทุน Fund of Funds ประเภท Equity Funds
กองทุนหลัก (Core Fund)

A

เนนหุน คุณภาพดีทวั่ โลก
ผานกองทุน JB Global Excellence EQ Fund
เนนลงทุนในหุน คุณภาพทัว่ โลก
ทีแ่ นวโนมเติบโตตอเนือ่ ง มีอตั รากําไรสูง
และมีสถานะทางการเงินดีเยียม
กระบวนการลงทุนทีม่ วี นิ ยั
และมีมมุ มองการลงทุนในระยะยาว

กองทุนเสริม (Satellite Funds)

กองทุน

กองทุน

B

JB Global
Excellence
EQ Fund

เพิม่ โอกาสในหุน ธีมเมกะเทรนดหลักของโลก
Trends of the Future : Next Generation
กองทุน

C

มีกลยุทธการลงทุนแบบ Pro-active
กระจายลงทุนในกองทุนหุน ทัว่ โลก ทีม่ ผ
ี ลงานโดดเดน
แสวงหาธีมหรือเทรนดการลงทุนทีน่ า สนใจ
พรอมปรับเปลีย่ นตามสถานการณ
เพิม่ โอกาสไดรบั ผลตอบแทนทีส่ งู ขึน้

กองทุนรวมนีบ้ ริหารจัดการการลงทุนในผลิตภัณฑตา งประเทศโดยบริษทั หลักทรัพย ไทยพาณิชย จูเลียส แบร จํากัด ภายใตสญ
ั ญาแตงตัง้ รับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุนเปนไปตามทีร่ ะบุในโครงการจัดการกองทุนโดยบลจ.ไทยพาณิชย
ซึง่ เปนบริษทั ในเครือเดียวกันกับบลจ.ไทยพาณิชย และมีผถู อื หุน หลักไดแก ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เชนเดียวกันกับบลจ.ไทยพาณิชย | กองทุนรวม SCBGEX มีการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมซึง่ อยูภ ายใตการบริหารของ
Bank Julius Baer & Co. AG ซึง่ เปนบริษทั ทีม่ ผ
ี ถู อื หุน หลักไดแก Julius Baer Group Ltd. เชนเดียวกันกับบริษทั หลักทรัพย ไทยพาณิชย จูเลียส แบร จํากัด เนือ่ งจากกองทุนไมไดปอ งกันความเสีย่ งอัตราแลกเปลีย่ นทัง้ จํานวน
ผูลงทุนอาจขาดทุน หรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเริ่มแรกได ผูลงทุนควรทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง รวมถึงควรขอคําแนะนําเพิ่มเติม
จากผูประกอบธุรกิจกอนตัดสินใจลงทุน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนไดที่ธนาคารไทยพาณิชย หรือ บลจ.ไทยพาณิชย โทร. 02-777-7777 กด 0 กด 6 www.scbam.com

