ี แปซฟ
ิ ิ ก พร็อพเพอร์ต ี้ รีท (MN-APREIT)
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ เอเชย

ข ้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ข้อมูลเกีย
่ วก ับกองทุน
นโยบายการลงทุน:
้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ท ี่
กองทุนเน ้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ / REITs ทีจ
่ ดทะเบียนซือ
ิ สุทธิของกองทุน
อยูใ่ นแถบภูมภ
ิ าคเอเชียแปซิฟิกโดยเฉลีย
่ รอบปี บัญชีไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สน
โดยผู ้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะในการปรับสัดส่วนการลงทุนได ้
ิ สุทธิของกองทุน สาหรับการลงทุนในต่างประเทศ
ตัง้ แต่ร ้อยละ 0 ถึงร ้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สน

ว ันทีจ
่ ดทะเบียน:
4 สิงหาคม 2560

มูลค่าโครงการ:
5,000 ล ้านบาท

่ งกองทุน:
ระด ับความเสีย
ระดับ 8 : สูงมาก

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

ผูร้ ับดาเนินการงานลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (Outsource):
Manulife Asset Management (Singapore) Pte. Ltd.

ผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์:
ี้ บงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ
ธนาคารซิตแ

ประเภทกองทุน:
กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds ทีเ่ น ้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์/REITs โดยมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็ น 2 ชนิด ได ้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า
และ 2) ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล:
ไม่มน
ี โยบายการจ่ายปั นผล

ิ สุทธิของกองทุน (บำท)
มูลค่ำทรัพย์สน

นายทะเบียนหน่วยลงทุน:
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)

AIMC Category Performance Report:
Fund of Property fund - Foreign

Bloomberg Ticker:
ชนิดสะสมมูลค่า (MN-APREIT-A) : MNAPRTA:TB
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ (MN-APREIT-R) : MNAPRTR:TB

การขายคืนหน่วยลงทุนอ ัตโนม ัติเฉพาะ MN-APREIT-R:
ไม่เกินปี ละ 4 ครัง้

31/01/2563

อายุโครงการ:
ไม่กาหนด

มูลค่ำหน่วยลงทุน (บำท)

MN-APREIT-A

479,274,709.97

11.9823

MN-APREIT-R

167,001,768.61

11.9804

ิ สุทธิ)
ส ัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทร ัพย์สน

เงินฝาก
ธนาคาร
1.80%

กราฟแสดงการเปรียบเทียบจากเงินลงทุน 100 บาท ตงแต่
ั้
ว ันทีจ
่ ัดตงกองทุ
ั้
น

ิ และ
ทรัพย์สน
ิ อืน
่
หนีส
้ น
-0.55%

MN-APREIT-A
MN-APREIT-R
Benchmark

หน่วยลงทุน/
Trust
98.75%

กลุม
่ สินทร ัพย์ในพอร์ตการลงทุน

(%NAV)

หน่วยลงทุน/ทรัสต์
เงินฝากธนาคาร

98.75%

ิ และหนี้สน
ิ อืน
ทรัพย์สน
่

-0.55%

1.80%

้
รวมทงสิ
ั้ น

MN-APREIT-A

100.00%

่ หล ักทร ัพย์ 5 อ ันด ับแรกทีล
รายชือ
่ งทุน

ผลการดาเนินงานย้อนหล ังของกองทุน (%)
ตงแต่
ั้
ต้นปี

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี 1

3 ปี 1

5 ปี 1

10 ปี 1

ตงแต่
ั้
จ ัดตงั้ 1

1.10

-0.19

-1.57

5.60

N/A

N/A

N/A

7.53

Standard Deviation
ของกองทุน

9.17

9.59

10.23

9.71

N/A

N/A

N/A

9.14

MN-APREIT-R

1.10

-0.19

-1.57

5.59

N/A

N/A

N/A

7.52

Standard Deviation
ของกองทุน

9.17

9.59

10.23

9.71

N/A

N/A

N/A

9.14

เกณฑ์มาตรฐาน^

3.72

2.80

1.52

9.53

N/A

N/A

N/A

9.77

Standard Deviation
ของเกณฑ์มาตรฐาน

8.45

9.12

9.88

9.57

N/A

N/A

N/A

9.10

Country

%NAV

Link Real Estate Investment Trust

Hong Kong

23.51

CapitaLand Mall Trust

Singapore

8.38

Ascendas Real Estate Investment Trust

Singapore

6.81

Mapletree Logistics Trust

Singapore

6.35

CapitaLand Commercial Trust

Singapore

้
รวมทงสิ
ั้ น

5.08
50.13

้ คืน และสบเปลี
ั
การเสนอขาย ร ับซือ
ย
่ นหน่วยลงทุน
การเสนอขาย:
้ คืน/
การร ับซือ
ส ับเปลีย
่ นหน่วยลงทุน:

้ ขายก่อนเวลา 15.30 น.
ทุกวันทาการซือ
้ ขายก่อนเวลา 15.30 น.
ทุกวันทาการซือ

้ /ขายคืน/สับเปลีย
(ผู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูตารางแสดงวันทาการซือ
่ นหน่วยลงทุนได ้ที่
www.manulife-asset.co.th )

หมายเหตุ: 1%ต่อปี

ผลการดาเนินงานตามปี ปฏิทน
ิ (%)
2560*

2561

2562

2563**

MN-APREIT-A

7.25

-0.89

11.53

1.10

Standard Deviation
ของกองทุน

5.67

9.61

9.78

9.17

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

MN-APREIT-R

7.24

-0.90

11.52

1.10

ค่าธรรมเนียมทงั้ 2 ชนิดหน่วยลงทุน (รวม VAT)

Standard Deviation
ของกองทุน

5.67

9.61

9.78

9.17

เกณฑ์มาตรฐาน^

8.96

1.19

10.30

3.72

Standard Deviation
ของเกณฑ์มาตรฐาน

6.05

9.52

9.74

8.45

*ผลการดาเนินงานตัง้ แต่วน
ั ทีจ
่ ดทะเบียนจัดตัง้ กองทุนถึงวันทาการสุดท ้ายของปี ปฏิทน
ิ (4 ส.ค. - 31 ธ.ค. 60)
**แสดงผลการดาเนินงานตัง้ แต่ต ้นปี ถงึ วันที่ 31 มกราคม 2563
^S&P Pan Asia Ex-Japan, AU, NZ REIT Index เป็ นดัชนีทใี่ ช ้วัดผลการดาเนินงานในกลุม
่ อสังหาริมทรัพย์ / REITs ในประเทศฮ่องกง
มาเลเซีย สิงคโปร์ ไต ้หวันและไทย โดยปรับด ้วยอัตราแลกเปลีย
่ นเพือ
่ คานวณผลตอบแทนเทียบเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันทีค
่ านวณ
ผลตอบแทน
การนาเสนอผลการดาเนินงานทีเ่ กิดขึน
้ จริงในช่วงเวลาตา่ กว่า 1 ปี ห ้ามแปลงเป็ นอัตราเฉลีย
่ ต่อปี (Annualized Return)
ทีม
่ า: Morningstar
เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนีไ
้ ด ้จัดทาขึน
้ ตามมาตรฐานการวัดและนาเสนอผลการดาเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน
ิ ทัง้ หมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการ
ิ ทัง้ หมดหักด ้วยมูลค่าหนีส
้ น
(% ของมูลค่าทรัพย์สน
จัดการ ผู ้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันทีค
่ านวณ)
ค่าธรรมเนียมการจ ัดการ: ไม่เกิน 1.61% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์:
ขัน
้ ต่า 0.06% ต่อปี โดยมีขน
ั ้ ต่า 32,100 บาทต่อเดือน*
(*ปั จจุบันยกเว ้นค่าธรรมเนียมขัน
้ ต่ารายเดือน)
[ผู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์เพิม
่ เติมได ้
้ วนส่วนรายละเอียดโครงการ]
จากหนังสือชีช

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: ไม่เกิน 0.11% ต่อปี (ปั จจุบันเก็บ 0.08%)
ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
้ คืน: ไม่ม ี
ค่าธรรมเนียมการขาย: ≤ 1.50%
ค่าธรรมเนียมการร ับซือ
ค่าธรรมเนียมการส ับเปลีย
่ น*: ไม่ม ี (แต่ต ้องเสียค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ด ้วย)
*บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเว ้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย เฉพาะกรณีทเี่ ป็ นการ
สับเปลีย
่ นระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนนี้

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย: ไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ

@ สงวนลิขสิทธิ์ 2020 บริษัท มอร์นงิ่ สตำร์ รีเสิรช
์ ประเทศไทย ข ้อมูลนี้ (1) เป็ นกรรมสิทธิข
์ องบริษัทมอร์นงิ่ สตำร์ และ/หรือ ผู ้ให ้บริกำรข ้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิใ์ นกำรลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะไม่รับผิดชอบต่อควำม
ถูกต ้อง ครบถ ้วน และควำมเสียหำยต่ำงๆ ทีเ่ กิดขึน
้ ทุกกรณีจำกกำรนำข ้อมูลไปใช ้อ ้ำงอิง ผลกำรดำเนินงำนในอดีตมิได ้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต

กองทุนมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในกลุม
่ อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund)
่ งและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปทีม
จึงอาจมีความเสีย
่ ก
ี ารกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม
่ งก่อนตัดสินใจลงทุน
โปรดทำควำมเข ้ำใจลักษณะสินค ้ำ เงือ
่ นไข ผลตอบแทนและควำมเสีย
ผลกำรดำเนินงำนในอดีต/ ผลกำรเปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำนทีเ่ กีย
่ วข ้องกับผลิตภัณฑ์ในตลำดทุน มิได ้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต
่ งจำกอัตรำแลกเปลีย
กำรลงทุนในกองทุนรวมทีล
่ งทุนในต่ำงประเทศมีควำมเสีย
่ น ซึง่ อำจทำให ้ได ้รับเงินคืนสูงกว่ำหรือตำ่ กว่ำเงินลงทุนเริม
่ แรกได ้
n

www.manulife-asset.co.th n E-mail: MAMT_Marketing@manulife.com n Tel. (66) 2844-0123 n Fax. (66) 2056-9747

ข้อมูลพอร์ตการลงทุน/ Portfolio Characteristics
Outsource's Commentary for Foreign REITs*
Market Review
Asia REITs markets started 2020 strong in the first half of January on deescalation of trade tensions but this quickly faded into Chinese Lunar New
year as a budding pandemic scare soured market sentiment. Fresh fears were
summoned on news that a mysterious respiratory illness Novel Coronavirus
which emerged in Wuhan, China was spreading fast and could undermine the
Chinese and regional economies, offsetting the benefits of the recent trade
truce.

Australia market delivered the best performance in the region despite
headline news that the country was being ravaged by the worst wildfires seen
in decades. Investors hide in REITs as 10 year bond yields declined below 1%
and defensives were favored given the bushfires, coronavirus outbreak and
US/Iran conflicts. Employment growth was strong and the unemployment
rate dipped again to 5.1%. The decline in the unemployment rate in recent
months will be very welcome at the Reserve Bank of Australia as it is
consistent with the Bank’s “gentle turning point” rhetoric.
Hong Kong REITs underperformed the region, as concerns heightened over
potential spill-over given its close proximity to the epi-centre of the latest
virus. The latest health scare is likely to snuff out any potential economic
recovery in the city which has been hit by months of street protests in 2019.
Hotel and office REITs were sold off the most while diversified REITs held up
relatively better.
Singapore REITs managed to close January in the black, led by gains in the
industrial and specialized REITs. During the month, Capitaland Mall Trust and
Capital Commercial Trust surprised the market with news of a merger to
become the 3rd largest REIT in the Asia Pacific region. Hospitality REITs were
the weakest despite reporting stronger Revpar numbers in the 4Q19. While
major MICE activities are expected to go ahead in Singapore in 2020,
investors were nervous about the short term impact from travel bans.
Fund Review
The Fund rose 1.1% in the month of January, vs the benchmark gain of 3.71%.
The underperformance was mainly due to FX hedging losses.

As of 31 January 2020

%

Top 10 Holdings^
Link Real Estate Investment Trust
CapitaLand Mall Trust
Ascendas Real Estate Investment Trust
Mapletree Logistics Trust
CapitaLand Commercial Trust
Mapletree Commercial Trust
Frasers Centrepoint Trust
Keppel DC REIT
Mapletree Industrial Trust
CDL Hospitality Trusts

23.51
8.38
6.81
6.35
5.08
4.36
4.14
3.50
2.98
2.68

%

Country Allocation*
Singapore
Hong Kong
Australia
Cash
China

61.43
28.49
7.51
1.52
1.05

Total

100.00

%

Sector Allocation*
RETAIL REITS
INDUSTRIAL REITS
OFFICE REITS
DIVERSIFIED REITS
HOTEL & RESORT REITS
SPECIALIZED REITS
RESIDENTIAL REITS
Cash
Total

46.13
21.33
14.01
7.39
4.50
3.46
1.66
1.52
100.00

Market Outlook and Strategy
Volatility is expected to remain high in the short term and markets are likely
to stabilize on evidence that the no of new infection cases have peaked.
While most have made references of current outbreak to the 2003 SARS
episode, we take comfort that governments have handled current situation
far more competently than the past. At the latest FOMC meeting, US Fed
expressed concerns over a global downward spiral in inflation, a clear sign
that the bar to rate hike remains very high. We believe there are no structural
impact to our investment thesis and are looking to add more quality REITs on
weakness.

Download
Summary Prospectus

Source: *Manulife Asset Management (Singapore) Pte. Ltd. Based on off-shore investment portion only./ ^Manulife Asset Management (Thailand) Limited
กองทุนมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในกลุม
่ อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund)
่ งและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปทีม
จึงอาจมีความเสีย
่ ก
ี ารกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม
่ งก่อนตัดสินใจลงทุน
โปรดทำควำมเข ้ำใจลักษณะสินค ้ำ เงือ
่ นไข ผลตอบแทนและควำมเสีย
ผลกำรดำเนินงำนในอดีต/ ผลกำรเปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำนทีเ่ กีย
่ วข ้องกับผลิตภัณฑ์ในตลำดทุน มิได ้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต
่ งจำกอัตรำแลกเปลีย
กำรลงทุนในกองทุนรวมทีล
่ งทุนในต่ำงประเทศมีควำมเสีย
่ น ซึง่ อำจทำให ้ได ้รับเงินคืนสูงกว่ำหรือตำ่ กว่ำเงินลงทุนเริม
่ แรกได ้
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