
คว้าโอกาสลงทุนตามดัชนี NASDAQ-100 
ที่รวบรวมหุ้นเทคโนโลยีชั้นน าระดบัโลก

นโยบายการลงทุน : กองทุนเป็นกองทุนรวมฟดีเดอร์ (Feeder Fund) ท่ีเน้นลงทุนใน
ห น่ ว ย ล ง ทุ น ข อ ง ก อ ง ทุ น  Invesco QQQ Trust, Series 1 (ก อ ง ทุ น ห ลั ก )
เพียงกองทุนเดียว โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

ความเสี่ยง

กองทุนระดับ 6

จุดเด่นของกองทุน

การลงทุน ในกองทุน  TLUSNDQ-H

เป็นการกระจายการลงทุนไปในตลาดหุ้น

ต่างประเทศ โดยท าการป้องกันความ

เส่ียงค่าเงิน ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90

เป็นการลงทุนหุ้นในตลาด NASDAQ

ท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก

มีมูลค่าตลาด $22T

ณ ส้ินเดือน กันยายน 2021

การลงทุนในดชัน ีNASDAQ-100

ประกอบไปด้วยหุ้นนวัตกรรมท่ีมีพ้ืนฐานดี 

และอัตราการเติบโตสูง เช่น หุ้นในกลุ่ม 

Technology Healthcare และ 

Consumer Service เป็นกลุ่มท่ีเป็นตัว

ขับเคลื่อนให้ผลตอบแทนของดัชนีอยู่ใน

ระดับสูงในช่วงท่ีผ่านมา

อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐ ยังคง

อยู่ในระดับสูงเทียบกับภูมิภาคอ่ืน แม้ได้รับ

ผลกร ะทบจ าก โค วิ ด -19 ก า รลงทุ น ใ น

โค รงส ร้ าง พ้ื นฐ าน  จ ากน โยบ ายของ

ประธานาธิบดี โจ ไบเดน น่าจะสนับสนุนการ

เติมโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐในระยะ 2-3 ปี

ข้างหน้าน้ี 

ชนิดเพ่ือการออม

(ที่มา The World Federation of Exchanges)

ถึงแม้ว่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีจะมีสัดส่วนท่ีสูงในดัชนี

แต่ Nasdaq-100 ยังมีหุ้นกลุ่มอ่ืน ๆ อีกมากกว่า

ร้อยละ 50 ได้แก่ กลุ่ม consumer services,

healthcare, consumer goods and industrials

ท าให้ดัชนี Nasdaq-100 มีความสมดุล

รายได้ของบริษัทใน Nasdaq-100 มีการ

กระจายตัวท้ังจาก ในประเทศสหรัฐ และ 

ท่ัวโลก Nasdaq-100 จึงเป็นการลงทุน

ท่ีมีการกระจายความเส่ียงท่ีดี 

ภายในกลุ่ม Healthcare ยังประกอบไปด้วย

หุ้นบริษัท biotechnology หลายแห่งท่ีสร้าง

ผลตอบแทนท่ีดีให้ดัชนี Nasdaq-100

ได้แก่ VERTEXPHARMACEUTIC (VRTX) 

Moderna Inc (MRNA) เป็นต้น

ส่ิงที่ท ำใหก้ำรลงทนุในหุน้ดชัน ีNASDAQ-100 น่ำสนใจ

ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเส่ียง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีระบุไว้ในคู่มือ
การลงทุนของกองทุน SSF กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกองทุน รวมถึง
ควรขอค าแนะน าเพ่ิมเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ 
บลจ.ทาลิส โทร 0 2015 0222 www.talisam.co.th

ชนิดสะสมมูลค่า

https://www.talisam.co.th/tlusndq-h-ssf/
https://www.talisam.co.th/tlusndq-h-a/


ข้อมูลกองทุนหลัก Invesco QQQ Trust, Series 1

▪ ETF ท่ีลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นตามดัชนี Nasdaq-100

▪ จดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ

▪ จัดตั้งและจัดการโดย Invesco Capital Management LLC

ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังของกองทุนหลกั

(ผลการด าเนินงานในอดีต มิใช่ส่ิงยืนยันผลการด าเนินงานในอนาคต)

ความเส่ียงที่ส าคัญ

กองทุนนี้ลงทนุกระจุกตวัในผู้ออก จึงมคีวามเส่ียงที่ผู้ลงทนุอาจสูญเสียเงินลงทนุจ านวนมาก

กองทุนมีความเส่ียงจากความผันผวนของมลูคา่หน่วยลงทนุทีอ่าจเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลงจากปัจจยัภายนอกได้

ข้อมูลจาก Fund Fact Sheet

กองทุน Invesco QQQ Trust, 

Series 1 ณ วันท่ี 30/06/2021

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทนุ*

รายการ
สูงสุด

ไม่เกิน
เก็บจริง

ค่าธรรมเนยีมการขาย
(Front-end Fee) 1.00% ยกเว้น

ค่าธรรมเนยีมการรับซ้ือคืน
(Back-end Fee) 1.00% ยกเว้น

ค่าธรรมเนยีมการสบัเปล่ียน**
(Switching Fee) 1.00% ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหลักทรัพย์
(Brokerage Fee) 0.7% ยกเว้น

สินทรัพย์ท่ีถือครอง 10 อันดับแรก กำรกระจำยกำรลงทุน

ข้อมูลเพ่ิมเติมของกองทุนเปิดทำลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ (TLUSNDQ-H)

*ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลคา่เพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดแล้ว

**ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนของกองทุนชนิดเพ่ือการออมดูข้อมูลเพ่ิมได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญของกองทุน

ความเส่ียงอัตราแลกเปลี่ยน : กองทุนจะท าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกือบ
ท้ังหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

ระดับความเส่ียงของกองทุน : ระดับ 6 – กองทุนรวมตราสารแห่งทุน

อายุโครงการ : ไม่ก าหนดอายุโครงการ

ดัชนีช้ีวัด : ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมหลัก

ชนิดหน่วยลงทุน :

(ท่ีเปิดเสนอขายในช่วง IPO)

ชนิดสะสมมูลค่า (TLUSNDQ-H-A)

ชนิดเพ่ือการออม (TLUSNDQ-H-SSF)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทนุ*

รายการ
สูงสุดไม่

เกิน
เก็บจริง

ค่าธรรมเนยีมการจัดการ 1.605% 0.3210%

ค่าธรรมเนยีมผู้ดแูลผลประโยชน์ 0.107% 0.02675%

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน 0.107% 0.0749%

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2.889%
0.42265%

(ไม่รวมค่าใช้จ่ายอืน่)

ศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้ท่ี

www.invesco.com

http://www.invesco.com/us/financial-products/etfs/product-detail?productId=QQQ

