
กองทุนเปิดเคเคพี NDQ100 - HEDGED
KKP NDQ100 FUND - HEDGED

หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป
KKP NDQ100-H

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวม Feeder Fund กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนใน
กองทุนรวมอ่ืนภายใต้บลจ.เดียวกัน กองทุนที่เน้นลงทุนแบบมีความเส่ียงต่างประเทศ

กลุ่มกองทุนรวม : US Equity

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

• กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ
Invesco NASDAQ 100 ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
โดยกองทุนหลักซ่ึงจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (NASDAQ) ประเทศสหรัฐอเมริกา
และมีนโยบายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ NAV  ในหลักทรัพย์ ซ่ึงเป็นองค์ประกอบของดัชนี
NASDAQ-100 Index ซ่ึงประกอบด้วยหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน จํานวน 100 บริษัท
ที่ใหญ่ที่สุดตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ทั้งบริษัทในประเทศและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ
• กองทุนหลักบริหารจัดการโดย Invesco Capital Management LLC
• ในสภาวการณ์ปกติกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเส่ียง
ด้านอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ โดยจะป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนเกือบทั้งหมด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
• กองทุนอาจลงทุนในกองทุนรวมอ่ืนหรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ภายใต้
บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) ในสัดส่วนโดยเฉล่ียรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์เง่ือนไขที่สํานักงาน ก.ล.ต.กําหนด
• กลยุทธ์การลงทุน: กองทุนนี้มุ่งหวังให้ได้รับผลประกอบการเคล่ือนไหวตามกองทุนหลัก
(Passive management/ Index tracking) โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ได้รับผลประกอบการเคล่ือนไหว
ตามดัชนี (Passive management / Index tracking)(กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอ่ืนๆ ตามที่
ระบุใน นโยบายการลงทุนของกองทุน รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน
และหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการ โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติม https://am.kkpfg.com)

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก
โดยเฉล่ียในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน  : 1 กุมภาพันธ์ 2565

วันเร่ิมต้น class  :

นโยบายจ่ายเงินปันผล  : ไม่จ่าย

อายุกองทุน  : ไม่กําหนด

ผู้จัดการกองทุนรวม

1. นายศุภฤกษ์ วิริยะก่อกิจกุล (ต้ังแต่ 1 ก.พ. 65)

2. น.ส.ลักษณ์ชนก สงวนรักศักด์ิ (ต้ังแต่ 1 ก.พ.
65)

ดัชนีช้ีวัด :
(1) 95% ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหลัก
ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงอัตรา
แลกเปล่ียนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงิน
บาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน
(2) 5% ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหลัก
ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อคํานวณผล
ตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณ
ผลตอบแทน

คําเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
โปรดศึกษาคําเตือนที่สําคัญอ่ืนในหนังสือช้ีชวน
ฉบับเต็ม

ผลการดําเนินงานและดัชนีช้ีวัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ¹˒²˒³ (%ต่อปี) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

Year to
Date

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)ผลการดําเนินการย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)

กองทุนรวม 18.60% 18.60% 16.47% -14.10%

ตัวช้ีวัด 19.45% 19.45% 17.59% -13.30%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน 7.00% 7.00% 8.46% -17.46%

ความผันผวนของกองทุน 21.51% 21.51% 26.75% 29.36%

ความผันผวนดัชนีช้ีวัด 22.11% 22.11% 27.51% 29.98%

3 ปี 5 ปี 10 ปี
ตั้งแต่จัดตั้ง

กองทุน

กองทุนรวม -12.44%

ตัวช้ีวัด -11.78%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน N/A

ความผันผวนของกองทุน 29.66%

ความผันผวนดัชนีช้ีวัด 30.27%
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง
CAC

หนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม

https://am.kkpfg.com

1. เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทําตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนิน
งานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2. หากกองทุนรวมมีผลการดําเนินงานต้ังแต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขาย
ชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดําเนินงานของปีปฏิทินแรกต้ังแต่วันที่กองทุนรวม
จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวันทําการสุดท้ายของ
ปีปฏิทินแรก
3. หากกองทุนรวมมีผลการดําเนินงานในปีที่เลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดําเนินงาน
ของปีปฏิทินสุดท้ายต้ังแต่วันทําการสุดท้ายของปีปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน

ผู้ลงทุนสามารถศึกษา
เคร่ืองมือบริหารความ
เส่ียงด้านสภาพคล่อง
ได้ในหนังสือช้ีชวน
ฉบับเต็ม

หนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(แบบ 123-1)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จํากัด



การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทําการขายคืน  :ทุกวันทําการ

เวลาทําการ  : 8:30 - 15:30 น.

การขายคืนข้ันต่ํา  : ไม่กําหนด

ยอดคงเหลือข้ันต่ํา  : 100 บาท / 10 หน่วย

ระยะเวลาการรับเงินค่า
ขายคืน

 :
ภายใน 5 วันทําการ¹
(ปัจจุบัน T+3)²

การซ้ือหน่วยลงทุน

วันทําการซ้ือ  :ทุกวันทําการ

เวลาทําการ  : 8:30 - 15:30 น.

การซ้ือคร้ังแรกข้ันต่ํา  : 1,000 บาท

การซ้ือคร้ังถัดไปข้ันต่ํา  : 1,000 บาท

ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

Maximum
Drawdown

-30.90%

FX Hedging 93.45%

Sharpe Ratio -0.44

Alpha -0.66%

Beta 0.98

Recovering Period N/A

อัตราส่วนหมุนเวียน
การลงทุน

0.50 เท่า

หมายเหตุ  ¹ นับแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือ
ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยไม่นับรวมวันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ
² ปัจจุบัน T+3 เฉพาะบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY
, TTB, KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank และนําฝาก/นําส่งเช็ค T+3 สําหรับบัญชี
ธนาคารอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น (รายละเอียดอาจมีการเปล่ียนแปลง)
T = วันทําการซ้ือขาย โดยไม่นับรวมวันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (%ต่อปี ของ NAV) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

การจัดการ 2.6750 % 0.3210 %

รวมค่าใช้จ่าย 4.8150 % 0.4650 %
การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

%NAVประเทศ

UNITED STATES 99.03

หมายเหตุ  1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจริง เป็นข้อมูลของรอบระยะเวลาบัญชี
วันที่ 1 ก.พ. 65 - 31 ม.ค. 66
3. ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี
ในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุน ได้ที่ https://am.kkpfg.com
4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (%ต่อปี ของมูลค่าซ้ือขาย) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

การขาย 2.0000 % ปัจจุบันยกเว้น

การรับซ้ือคืน 2.0000 % ปัจจุบันยกเว้น

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า 2.0000 % ปัจจุบันยกเว้น

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก 2.0000 % ปัจจุบันยกเว้น

การโอนหน่วย 50 บาท ต่อ 1 รายการ 50 บาท ต่อ 1 รายการ

หมายเหตุ 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว
2. บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือ ปิดประกาศที่สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ
3. ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
กองทุนต้นทาง และกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)
ค่าธรรมเนียมการขาย (front end fee) และค่าธรรมเนียมรับซ้ือคืน (back end fee) ซํ้าซ้อนกัน
4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
5. ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ เมื่อส่ังซ้ือ/ส่ังขาย/สับเปล่ียนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 2.00
ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันยกเว้น)

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

ประเภททรัพย์สิน %NAV

หน่วยลงทุนต่างประเทศ 99.03

เงินฝาก,บัตรเงินฝาก 2.89

หน่วยลงทุนในประเทศ 0.57

สินทรัพย์และหนี้สินอ่ืน -0.99

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า -1.50

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

ช่ือทรัพย์สิน %NAV

INVESCO NASDAQ 100 ETF
(QQQM US)

99.03

KKP NDQ100-H



การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ)

ช่ือกองทุน INVESCO NASDAQ 100 ETF

ISIN code US46138G6492

Bloomberg code QQQM

                ในการเปล่ียนแปลงมูลค่าขั้นตํ่าของการส่ังซ้ือคร้ังถัดไป บริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน์ของ ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศ
การเปล่ียนแปลง และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปล่ียนแปลงมูลค่าขั้นตํ่าของการส่ังซ้ือ คร้ังถัดไป คําอธิบายเก่ียวกับการเปล่ียนแปลง
และเหตุผลในการเปล่ียนแปลงข้อมูลดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

                                       เนื่องจากการคํานวณยังไม่มีหลักเกณฑ์ประกาศอย่างเป็นทางการ ข้อมูลเชิงสถิติต่างๆคํานวณขึ้นตามแนวทางภายใต้สมมติฐานที่
บลจ.เห็นว่าเหมาะสม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวม โดยบลจ.จะจัดทําข้อมูลเชิงสถิติให้สอดคล้องเมื่อหลักเกณฑ์ประกาศอย่าง
เป็นทางการ

                                          ความถ่ีของการซ้ือขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคํานวณจากมูลค่าที่ตํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่า
การซ้ือหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉล่ียในรอบระยะเวลาเดียวกัน
กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งช้ีถึงการซ้ือขายหลักทรัพย์บ่อยคร้ังของผู้จัดการกองทุนและทําให้มีต้นทุนการซ้ือขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณา
เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซ้ือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

                      อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเส่ียงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของ
 กองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเส่ียง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม
 ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเส่ียงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio
 สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเส่ียงเดียวกัน

          ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีช้ีวัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีช้ีวัด
ซ่ึงเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

        ระดับและทิศทางการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปล่ียนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า
หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า
หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จํากัด

โทรศัพท์ (66) 2305 9800 โทรสาร (66) 2305 9803-4 website : https://am.kkpfg.com

ที่อยู่ : 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เอ ช้ันที่ 17 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

                            อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกําหนดอายุ ซ่ึงคํานวณจากดอกเบ้ียที่จะได้รับในอนาคต ตลอดอายุตราสารและเงินต้น
ที่จะได้รับคืน นํามาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คํานวณจากค่าเฉล่ียถ่วงน้ําหนักของ Yield to Maturity ของ
ตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนําไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน
ระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกําหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

Yield to Maturity

                        อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีช้ีวัด โดยหาก tracking error ตํ่า หมายถึง กองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการ
สร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีช้ีวัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉล่ียห่างจากดัชนีช้ีวัดมากขึ้น
Tracking Error

Beta

Alpha

Sharpe Ratio

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

                   เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนFX Hedging

                               ระยะเวลาการฟ้ืนตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาต้ังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟ้ืนกลับมาที่เงินทุนเร่ิมต้นใช้ระยะเวลา
นานเท่าใด
Recovering Period

                                    เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือต้ังแต่จัดต้ังกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV
ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดตํ่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเส่ียงที่อาจจะขาดทุนจากการ
ลงทุนในกองทุนรวม

Maximum Drawdown

คําอธิบาย

หมายเหตุการคํานวณข้อมูลเชิงสถิติ:

หมายเหตุ:

KKP NDQ100-H



Index returns do not represent Fund returns. An investor cannot invest directly in an index. 
Neither the underlying Index nor the benchmark indexes charge management fees or brokerage expenses, and 
no such fees or expenses were deducted from the performance shown; nor do any of the indexes lend 
securities, and no revenues from securities lending were added to the performance shown. In addition, the 
results actual investors might have achieved would have differed from those shown because of differences in 
the timing, amounts of their investments, and fees and expenses associated with an investment in the Fund. 
1NASDAQ Composite Total Return Index measures all NASDAQ domestic and international-based common 
stocks listed on The Nasdaq Stock Market. 
2The Russell 3000® Index is an unmanaged index considered representative of the US stock market. The 
Russell 3000 Index is a trademark/service mark of the Frank Russell Co. Russell® is a trademark of the Frank 
Russell Co. 

 

Fund inception: October 13, 2020 
Not a Deposit Not FDIC Insured Not Guaranteed by 
the Bank May Lose Value Not Insured by any 
Federal Government Agency 
Shares are not individually redeemable and owners 
of the Shares may acquire those Shares from the 
Fund and tender those Shares for redemption to 
the Fund in Creation Unit aggregations only, 
typically consisting of 10,000 Shares. 

 

 QQQM  
Invesco NASDAQ 
100 ETF 

 

As of March 31, 2023 
  

Fund description 
The Invesco NASDAQ 100 ETF (Fund) is based on 
the NASDAQ-100 Index (Index). The Fund will 
invest at least 90% of its total assets in the 
securities that comprise the Index. The Index 
includes securities of 100 of the largest domestic 
and international nonfinancial companies listed on 
Nasdaq. The Fund and Index are rebalanced 
quarterly and reconstituted annually. 
 

ETF Information  
Fund Name Invesco NASDAQ 100 ETF 
Fund Ticker  QQQM 
CUSIP  46138G649 
Intraday NAV  N/A 
30 Day SEC Unsubsidized Yield 0.68% 
30 day SEC Yield 0.68% 
Holdings  101 
Management Fee 0.15% 
Total Expense Ratio 0.15% 
P/B Ratio  13.87 
P/E Ratio  36.69 
Return on Equity 39.84% 
Listing Exchange Nasdaq 
Weighted Market Cap ($MM) 892,442.70 
  

Underlying Index Data 
Index Provider Nasdaq, Inc. 
Index 
Name 

NASDAQ-100 Index (USD) 

Index Ticker XNDX 
 

Growth of $10,000 
 Invesco NASDAQ 100 ETF: $11,088 
 NASDAQ-100 Index (USD): $11,124 
 NASDAQ Composite Index (USD): $10,498 
 Russell 3000 Index (USD): $11,878 

 
 Data beginning Fund Inception and ending March 31, 2023. Fund performance shown at NAV. 
 
Performance as at March 31, 2023 
Performance (%) 

YTD 1Y 3Y 5Y 10Y 
Fund 

Inception 
ETF - NAV 20.73 -10.45 - - - 4.28 
ETF - Market Price 20.76 -10.64 - - - 4.23 
Underlying Index 20.77 -10.35 20.00 15.96 17.95 4.42 
Benchmark1 17.05 -13.28 17.56 12.60 15.30 1.99 
Benchmark2 7.18 -8.58 18.48 10.45 11.73 7.23 
 Calendar year performance (%)        

 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 
ETF - NAV -32.45 27.33 - - - - - - - - 
Underlying Index -32.38 27.51 - - - - - - - - 
Benchmark1 -32.54 22.18 - - - - - - - - 
Benchmark2 -19.21 25.66 - - - - - - - - 
 Returns less than one year are cumulative. Performance data quoted represents past performance. Past 
performance is not a guarantee of future results; current performance may be higher or lower than 
performance quoted. Investment returns and principal value will fluctuate and Shares, when redeemed, may be 
worth more or less than their original cost. See invesco.com to find the most recent month-end performance 
numbers. Market returns are based on the midpoint of the bid/ask spread at 4 p.m. ET and do not represent 
the returns an investor would receive if shares were traded at other times.  
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Investment risks 
There are risks involved with investing in ETFs, including possible loss of money. Shares are not actively 
managed and are subject to risks similar to those of stocks, including those regarding short selling and margin 
maintenance requirements. Ordinary brokerage commissions apply. The Fund’s return may not match the 
return of the Underlying Index. The Fund is subject to certain other risks. Please see the current prospectus 
for more information regarding the risk associated with an investment in the Fund. 
The risks of investing in securities of foreign issuers can include fluctuations in foreign currencies, political and 
economic instability, and foreign taxation issues. 
Investments focused in a particular industry or sector, such as Information Technology, are subject to greater 
risk, and are more greatly impacted by market volatility, than more diversified investments. 
The Fund is non-diversified and may experience greater volatility than a more diversified investment. 
Important information 
Typically, security classifications used in calculating allocation tables are as of the last trading day of the 
previous month. 
This does not constitute a recommendation of any investment strategy or product for a particular investor. 
Investors should consult a financial professional before making any investment decisions. 
The Invesco NASDAQ 100 ETF is not sponsored, endorsed, sold or promoted by the NASDAQ OMX Group, Inc. 
or its affiliates (NASDAQ OMX, with its affiliates, are referred to as the "Corporations"). The Corporations have 
no liability in connection with the administration, marketing or trading of the Invesco QQQ ETF. "NASDAQ®" is 
a registered trademark and is used under license. 
Before investing, investors should carefully read the prospectus and consider the investment objectives, 
risks, charges and expenses. For this and more complete information about the fund, investors should 
ask their financial professionals for a prospectus or download one at invesco.com 
Note: Not all products available through all firms or in all jurisdictions. 
Glossary 
30 Day SEC Unsubsidized Yield reflects the 30-day yield if the investment adviser were not waiving all or 
part of its fee or reimbursing the fund for part of its expenses. Total return would have also been lower in the 
absence of these temporary reimbursements or waivers. 
30 Day SEC Yield is based on a 30-day period and is computed by dividing the net investment income per 
share earned during the period by the maximum offering price per share on the last day of the period. 
Weighted Harmonic Average Stock Price-to-Book-Value Ratio (P/B Ratio) is the ratio of a stock's market 
price to a company's net asset value. 
Weighted Harmonic Average Stock Price-to-Earnings Ratio (P/E Ratio) is the share price divided by 
earnings per share. It is measured on a 12-month trailing basis. 
Weighted Average Return on Equity is net income divided by net worth. 
Weighted Market Capitalization is the sum of each underlying securities market value. 

 

Top ETF holdings (%) (Total holdings: 101) 
Name  Weight 
Microsoft 12.57 
Apple 12.34 
Amazon 6.22 
Nvidia 5.23 
Tesla 3.86 
Alphabet 'A' 3.70 
Alphabet 'C' 3.65 
Meta Platforms 'A' 3.60 
Broadcom 2.04 
PepsiCo 1.92 
 Please see the website for complete holdings 
information. Holdings are subject to change. 
  Geographic allocation (%) 

 
 United States 97.85 
 China 0.87 
 Brazil 0.50 
 Netherlands 0.46 
 United Kingdom 0.32 
   

Invesco Distributors, Inc. 
Invesco.com 4/23 
P-QQQM-PC-1 
 


