18 ธันวาคม 2560
เหตุการณ์ สาํ คัญ
 ธนาคารกลางสหรั ฐฯ ปรั บขึน อัตราดอกบัย Fed Fund อีก 25 bps เป็ น 1.25-1.50% ต่ อปี ตามคาด
 พรรครี พับลิกันเปิ ดเผยร่ างกฎหมายปฏิรูปภาษีฉบับรวมที< สส. จะต้ องลงมติในวันที< 18 ธันวาคม 2560 และ สว. ลงมติวันที< 19 ธันวาคม 2560
 ธนาคารกลางยุโรปคงมาตรการด้ านการเงินไม่ เปลี<ยนแปลง
 กิจกรรมทางเศรษฐกิจของจีนชะลอตัวลงในด้ านการผลิตและการลงทุนตามมาตรการคุมเข้ มตลาดเงินและภาคอสังหริมทรั พย์
 ระหวางวันที< 18-20 ธันวาคม 2560 รั ฐบาลจีนจะจัดการประชุมประจําปี Central Economic Working Conference ซึ<งจะมีการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจที<สําคัญ
และเป้าหมาย GDP สําหรั บปี 2561
 ผลสํารวจของ Bloomberg คาดว่ าธนาคารกลางญี<ปุ่น จะคงมาตรการนโยบายการเงินไม่ เปลี<ยนแปลง ในการประชุม วันที< 20-21 ธันวาคม 2560
 วันที< 22 ธันวาคม 2560 สภาสหรั ฐฯ จะต้ องพิจารณากฎหมายงบประมาณรายจ่ ายชั<วคราว (Continuing Resolution) ให้ ทัน เพื<อหลีกเลี<ยงการปิ ดหน่ วยงาน
ของรั ฐบาลบางส่ วน

สรุ ปข่ าวเศรษฐกิจ
สหรั ฐฯ

ยุโรป

 ธนาคารกลางสหรั ฐฯ มีมีติ 7-2 ให้ ขึน อัตราดอกเบี ย Fed Fund อีก 25
bps เป็ น 1.25-1.50% ต่ อปี

 ธนาคารกลางยุ โรป (ECB) คงนโยการเงินไม่ เปลี<ยนแปลงในการประชุ ม
วันที< 14 ธันวาคม 2560 โดย ECB มีมุมมองทางเศรษฐกิจที<ดีขึน และได้
ปรั บประมาณการ GDP ปี 2560-2562 เพิ<มขึน จากประมาณการครั ง ก่ อน
ในปี 2560 ปรั บขึน 0.20% เป็ น 2.4% (yoy) ปี 2561 ปรั บขึน 0.5% เป็ น
2.3% (yoy) และปี 2562 ปรั บขึน 0.2% เป็ น 1.9% (yoy)

 การคาดการณ์ ดอกเบี ย ของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (Dot Plot)
ไม่ ได้ เปลี<ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก โดยค่ ากลางของ Dot Plot ยังคงชีว ่ า
Fed จะขึน ดอกเบีย อีก 3 ครั ง ในปี 2561 และอีก 2 ครั ง ในปี 2562 แต่ เพิ<ม
การคาดการณ์ ปี 2563 เข้ ามาใหม่ 1 ครั ง
 พรรครี พับลิ กันเปิ ดเผยรายละเอียดขั น สุ ด ท้ ายของร่ างกฎหมายปฏิรูป
ภาษี ซึ< ง มาจากการรวมเนื อ หาของร่ างกฎหมายปฏิ รูป ภาษี ท< ี ผ่านการ
อนุ มัติของวุ ฒิ สภาและสภาผู้ แทนราษฎรก่ อนหน้ านี  โดยร่ างกฎหมาย
ปฏิรูปภาษีดังกล่ าวระบุว่า ให้ คงจํานวนขัน บันไดของการคํานวณภาษีไว้ ท< ี
7 ขั น ขณะเดียวกั นจะปรั บลดภาษี เงินได้ นิติบุคคลลงสู่ ระดับ 21% จาก
ระดั บ 35% โดยมี ผลบั ง คั บ ใช้ ทันที ในวั นที< 1 มกราคม 2561 แทนที< จ ะ
ชะลอออกไปอีก 1 ปี ตามร่ างกฎหมายปฏิรูปภาษีของวุฒิสภา ซึ<งวุฒิสภา
จะลงมติในวันที< 18 ธันวาคม 2560 ต่ อร่ างกฎหมายปฏิรูปภาษีขัน สุดท้ าย
ฉบับดังกล่ าว และจากนัน สภาผู้แทนราษฎรจะลงมติในวันที< 19 ธันวาคม
2560
เอเชีย
ญี<ปุ่น
 คําสั< งซื อ เครื< องจั กร ไม่ รวมสินค้ าที<มีความผั นผวนสู ง (เครื< องบิน) เดือน
ตุลาคม 2560 กลั บมาขยายตัว 5.0% (mom) จากที<หดตัวในเดือนก่ อน
สอดคล้ องกับความเชื<อมั<นของภาคธุรกิจที<เพิ<มขึน
จีน
 กิจกรรมทางเศรษฐกิจเดือน พฤศจิ กายน 2560 ชะลอตัวลงในภาคการ
ผลิ ต และการลงทุ นในสิ นทรั พ ย์ รวม ซึ< ง ได้ รั บ ผลกระทบจากมาตรการ
ควบคุมมลภาวในอากาศและการคุมเข้ มตลาดการเงินเพื<อแก้ ปัญหาหนีใ น
ระบบและฟองสบู่ ในตลาดอสั ง หาริ มทรั พ ย์ อย่ างไรก็ ตาม การบริ โ ภค
สะท้ อนจากยอดค้ าปลีกขยายตัวได้ ดีต่อเนื<อง
 ธนาคารกลางจี น ปรั บ ขี น อั ต ราดอกเบี ย ในตลาดเงิน Reverse Repo
ระยะเวลา 7 วั น และ 28 วั น ขึ น อี ก 0.05% เป็ น 2.50% และ 2.80%
ตามลําดับ เพื<อควบคุมระดับหนีแ ละความเสี<ยงฟองสบู่ในตลาดบ้ าน

 ด้ านอัตรางินเฟ้อ ECB ได้ คงประมาณการเงินเฟ้อปี 2560 และ 2562 ไว้ ท< ี
1.5% (yoy) แต่ ปรั บเพิ<มประมาณการเงินเฟ้อปี 2561 ขึน 0.2% เป็ น 1.4%
(yoy) จากราคานํา มันที<มีแนวโน้ มเร่ งตัวขึน ในปี หน้ า และคาดว่ าเงินเฟ้อจะ
เร่ งตัวขึน เป็ น 1.7% (yoy) ในปี 2563 ซึ<งยังคงตํ<ากว่ าเป้าหมายที< 2% (yoy)
นาย Mario Draghi ประธาน ECB กล่ าวว่ าแรงกดดันเงินเฟ้อในปั จจุบัน
ยังคงอ่ อนแอและเงินเฟ้อยั งไม่ มีแนวโน้ มที<จะเร่ งตัวขึน เข้ าสู่ เป้าหมายที<
2% (yoy) ได้ อย่ างยั<งยืน ทําให้ การใช้ นโยบายการเงินที<ผ่อนคลายยังคงมี
ความจําเป็ น
 ดัชนี PMI Manufacturing ภาคการผลิต (รายงานเบือ งต้ น) ของกลุ่ มยูโร
โซน เพิ<มขึน 1.1 จุด เป็ น 55.0 จุด ยังเดินหน้ าทําระดับสูงสุดในรอบ 17 ปี
ตรงข้ ามกับที<นักวิเคราะห์ คาดว่ าจะลดลงเป็ น 59.7 จุด เป็ นการเพิ<มขึน ใน
ประเทศเยอมนีและฝรั< งเศส
 ดัชนี PMI Services ภาคบริ การ (รายงานเบื อ งต้ น) ของกลุ่ มยู โ รโซน
เพิ<มขึ น 0.3 จุ ด เป็ น 56.5 จุ ด ดี กว่ าที< นัก วิเ คราะห์ คาดว่ าจะลดลงมาที<
ระดับ 56.0 จุด นําโดยประเทศเยอรมนีและฝรั< งเศส
 ผู้นําสหภาพยุโรป (EU) ทัง 27 ประเทศ มีมติเห็นชอบให้ การเจรจาเพื<อ
แยกตัวออกจาก EU ของอังกฤษ (Brexit) ผ่ านเข้ าไปสู่การเจรจาระยะที< 2
ว่ าด้ วยเรื< องการค้ าและข้ อตกลงช่ วงเปลี<ยนผ่ าน (transition period) หลั ง
อังกฤษออกจาก EU อย่ างเป็ นทางการในวันที< 29 มีนาคม 2562 ในการ
ประชุม European Council เมื<อวันที< 14-15 ธันวาคม 2560 ในลําดับถัดไป
อังกฤษจะดําเนินการเจรจาเรื< องข้ อตกลงในช่ วงเปลี<ยนผ่ าน โดยต้ องการ
ให้ ได้ ข้อสรุ ปกับทาง EU ในการประชุม European Council ครั ง ถัดไปใน
วันที< 22-23 มีนาคม 2561 และหลั งจากนั น จะเริ< มต้ นเจรจาเรื< องการค้ า
สําหรั บช่ วงเวลาเปลี<ยนผ่ านนัน นาง Theresa May นายกฯ อังกฤษ ระบุว่า
จะเป็ นระยะเวลาไม่ เกิน 2 ปี (หลังจากออกจาก EU อย่ างเป็ นทางการวันที<
29 มีนาคม 2562) และคาดว่ าอังกฤษจะอยู่ภายใต้ กฎของระบบตลาดเดียว
(single market) คือ ยอมรั บการเคลื<อนไหวเสรี ของทัง 4 ปั จจัยได้ แก่ สินค้ า
บริการ ทุน และแรงงาน ในช่ วงเวลาดังกล่ าว
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Neutral SET Index ปิ ดสัปดาห์ที1 1,717.69 จุด ปรับตัวเพิ1มขึ =นเล็กน้ อย 0.65% WoW โดย
มีนกั ลงทุนสถาบันภายในประเทศเป็ นผู้ซื =อสุทธิ +5.1 พันล้ านบาท ในขณะที1นกั
ลงทุนต่างชาติเป็ นผู้ขายสุทธิ -2.0 พันล้ านบาท หุ้นที1ราคาปรับตัวเพิ1มขึ =นนําโดย
กลุม่ การเงิน กลุม่ ปิ โตรเคมี และกลุม่ พลังงาน ตามลําดับ โดยกลุ่มที1ปรับตัวลดลง
สูงสุดได้ แก่ กลุม่ อิเล็กทรอนิกส์ กลุม่ ท่องเที1ยว และกลุม่ เกษตร ตามลําดับ โดยใน
สัปดาห์ที1ผ่านมาธนาคารกลางสหรัฐฯมีมติปรับขึ =นอัตราดอกเบี =ยระยะสัน= 0.25%
ตามคาดของตลาด สําหรับแนวโน้ ม SET Index ในสัปดาห์นี =คาดจะเคลื1อนไหว
แบบ sideway โดยมี ปั จจัยในประเทศที1 ต้องติดตามได้ แก่ ตัวเลขส่งออกและ
ยอดขายรถในประเทศ สัปดาห์นี =มีการประชุม กนง. ซึง1 ตลาดคาดว่าจะยังคงอัตรา
ดอกเบี =ยไว้ ระดับคงเดิมที1 1.50% ปั จจัยต่างประเทศที1ต้องติดตามได้ แก่ ข้ อสรุ ป
กฎหมายปฏิรูปภาษี สหรัฐฯ
Neutral

ภาวะการซือขายตราสารหนีในตลาดรอง บรรยากาศเป็ นไปอย่างเงียบเหงา โดย
ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีมติปรับขึนอัตราดอกเบี ยนโยบาย 0.25% มาอยู่ที/ระดับ
1.25%-1.50% ตามที/ ตลาดคาดการณ์ ไ ว้ ในขณะที/ ธ นาคารกลางยุโรปและ
ธนาคารกลางอังกฤษมีมติคงอัตราดอกเบียนโยบายที/ระดับเดิมต่อไป
หลังผลการประชุมและแถลงการณ์ ของ ธนาคารกลางสหรัฐฯ อัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวลงเล็กน้ อย จากการที/คณะกรรมการฯ ไม่ได้ ปรับ
เพิ/มประมาณการณ์อตั ราดอกเบียนโยบาย โดยก่อนหน้ านีตลาดเริ/ มคาดการณ์ ว่า
คณะกรรมการฯ มีโอกาสที/จะปรับเพิ/มอัตราดอกเบียนโยบายขึนถึง 4 ครั งในปี
หน้ า ทังนี อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐ บาลไทยโดยรวมทรงตัว เมื/ อ เที ย บกั บ
สัปดาห์ก่อน โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบาลอายุคงเหลือ 1 - 9 ปี นัน
ปรับตัวในกรอบลดลง 1 bps. ถึงเพิ/มขึน 1 bps. อัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลอายุคงเหลือ 10-17 ปี ปรับตัวในกรอบ ลดลง 2 bps. ถึงเพิ/มขึน 2 bps
บรรยากาศการซือขายตราสารหนี ในตลาดรองเป็ นไปอย่างเงี ยบเหงา โดยนัก
ลงทุนส่วนหนึง/ เริ/ มชะลอการลงทุนก่อนเข้ าสูว่ นั หยุดยาวในเทศกาลคริ สต์มาสและ
ปี ใหม่
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลไทยรุ่ นอ้ างอิง อายุคงเหลือ 10 ปี (LB26DA) วงเงิน
รวม 13,000 ล้ านบาท ผลประมูลอัตราผลตอบแทนเฉลี/ยอยู่ที/ 2.4325% โดยมี
อัตราผลตอบแทนที/ไ ด้ รับ จัดสรรอยู่ใ นช่ วงระหว่า ง 2.422%-2.445% มี BidCoverage-Ratio 2.07 เท่า โดยกระทรวงจัดสรรวงเงินเพิ/มเติม (Overallotment)
อีกจํานวน 1,300 ล้ านบาท ทําให้ มีวงเงินสําหรั บการประมูลครังนีรวม 14,300
ล้ านบาท
นักลงทุนต่างชาติมีสถานะซือสุทธิในตลาดตราสารหนีไทย จํานวน 17,418 ล้ าน
บาท โดยมี สถานะซื อสุทธิ ใ นตราสารหนี ที/ มี อ ายุคงเหลื อ ตํ/ า กว่ า 1 ปี จํ า นวน
16,774 ล้ านบาท และมีสถานะซือสุทธิในตราสารหนีไทยที/มีอายุคงเหลือมากกว่า
1 ปี จํ านวน 644 ล้ านบาท โดยในสัปดาห์นีมี ตราสารหนีที/นกั ลงทุนต่างชาติถือ
ครองครบกําหนดไถ่ถอนทังสิน 6,691 ล้ านบาท
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US MBS
Index

%
ผลตอบแทน
(สัปดาห์ ท< ี
ผ่ านมา)
+0.69%

%
ผลตอบแทน
(ตัง แต่ ต้นปี )

+0.46%

+10.13%

+0.02%

+6.11%

+0.11%

+2.57%

+7.28%

กองทุน
แนะนํา

นํา หนัก
มุมมองการลงทุน
การ
ลงทุน
I-SMART Neutral ตลาดตราสารหนีต่างประเทศส่วนใหญ่ ให้ ผลตอบแทนเป็ นบวก โดย yield
curve ของสหรัฐฯ ตัวสันปรับชันขึน อยู่ที/ระดับ 1.85% สะท้ อนตามที/ธนาคาร
กลางสหรัฐฯ ปรับขึนอัตราดอกเบียนโยบาย 25 bps เป็ นครังที/สามของปี ใน
การประชุม ณ วันที/ 13 ธันวาคม เป็ นไปตามตลาดคาด ขณะที/ พันธบัต ร
รัฐบาลสหรัฐอายุยาว 10 ปี ทรงตัวอยู่ที/ 2.37% แม้ ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะ
คาดการณ์แนวโน้ มเศรษฐกิจ GDP ดีขนึ แต่ประมาณการณ์ตวั เลขเงินเฟ้อไม่
เปลี/ยนแปลง สะท้ อนอัตราเงินเฟ้อในอนาคตจะปรับเพิ/มขึนไม่มากนัก และ
ตลาดคาดว่าเฟดจะปรับขึนอัตราดอกเบีย 3 ครังในปี 2561 นอกจากนีตลาด
รอการพิจารณาร่ างกฎหมายภาษี ของสภาคองเกรสโดยล่าสุดรอการออนุมัติ
ร่ างกฎหมายปฏิรูปภาษี ฉบับควบรวม ตัวเลข GDP ไตรมาสที/ 3 และอัตราเงิน
เฟ้อ PCE ของสหรั ฐ ฯ ที/ จะชี นํ าทิศ ทางตลาด ทังนี หุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูง
เคลื/ อ นไหวในกรอบแคบ และรอปั จ จัยบวกจากแผนปฏิ รู ป ภาษี สํ าหรั บ ISMART มีการวางสถานะ Duration ที/ตํ/ากว่าเกณฑ์อ้างอิง และลงทุนกระจาย
ความเสี/ยงทังในตลาดสหรัฐ ยูโร และตลาดเกิดใหม่เพื/อเพิ/มผลตอบแทน

MSlightly ตราสารหนีเอกชนที/ให้ ผลตอบแทนสูง High Yield ผลตอบแทนเป็ นบวก จาก
SMART Oveweig ปั จจัยบวกการคาดการณ์การขึนดอกเบียนโยบายปี หน้ าอย่างค่อยเป็ นค่อยไป
INCOME
ht
และ แผนปฏิรูปภาษี ของสหรัฐฯที/เป็ นประโยชน์ต่อกลุ่มบริ ษัทเอกชน รวมทัง
ตลาดหุ้ นมี ทิ ศ ทางบวก ส่ ง ผลให้ ตลาดหุ้ นกู้ ผลตอบแทนสู ง ยั ง คงให้
ผลตอบแทนดีอยู่ ในขณะที/ตลาด Mortgage Backed Securities (MBS) ให้
ผลตอบแทนเป็ นบวก สําหรั บ M-SMART INCOME ให้ ผลตอบแทนดีจาก
กลุ่ม High Yield ที/เป็ นตราสารหนีประเภทด้ อยสิทธิtและตราสารแปลงสภาพที/
ให้ ผลตอบแทนสูง โดยส่วนหนึ/งจากอัตราดอกเบียที/สูง (coupon) ออกโดย
กลุ่มสถาบันการเงินคุณภาพสูง และกระจายการลงทุนในตราสารที/ให้ ดอกเบีย
ลอยตัว และกึง/ ลอยตัว เพื/อรองรับภาวะดอกเบียขาขึนของสหรัฐ
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ดัชนี

ตราสารทุ น
ต่างประเทศ

US
(S&P500)
Europe
(STOXX50)
Japan
(NIKKEI)

%
ผลตอบแทน
(สัปดาห์ ที<
ผ่ านมา)
+0.92%

%
ผลตอบแทน
(ตัง แต่ ต้นปี )

กองทุน
แนะนํา

+19.52%

IDevelop
MINCAI

นํา หนักการ
ลงทุน

มุมมองการลงทุน

Neutral

ตลาดจับตาการเพิ/มเพดานหนีและกฎหมายภาษี ของสหรั ฐฯว่าจะ
สํ า เร็ จ ในเวลาที/ พรรครี พับ บลิ กัน ตังเป้ าไว้ ใ นวันที/ 22 ธั น วาคมนี
หรื อ ไม่ ตัวเลขและดัชนี ที/สํ าคัญทางเศรษฐกิ จของสหรั ฐสัปดาห์ นี
ประกอบด้ วย 1) ดัชนีภาคผลิต Empire State ประจําเดือนธันวาคม
2) ดัชนี ตลาดที/ อยู่อาศัยเบืองต้ นจากสมาคมผู้สร้ างบ้ านแห่ งชาติ
เดื อ นธันวาคม ตัวเลขการเริ/ ม สร้ างบ้ านและการอนุญาตก่ อ สร้ าง
ยอดขายบ้ านมือสอง และ 3) ประมาณการครังสุดท้ ายของ GDP ไตร
มาส 3 ส่วนราคาทองคํายังมีแนวโน้ มทรงตัวหลังจากที/ทราบผล
ประชุม FOMC รวมถึงราคานํามันก็มีแนวโน้ มทรงตัว คาดว่าราคา
นํามันดิบ WTI จะเคลื/ อนไหวอยู่ร ะหว่ าง 55-60 เหรี ยญสหรั ฐต่ อ
บาร์ เรล ตลาดนํามันกําลังจับตาแนวโน้ มการเพิ/มขึนของปริ มาณชัน
หินดินดาน Shale oil ของสหรัฐฯ รวมทังการกลับมาส่งออกนํามัน
ของท่อขนส่งนํามัน Keystone

-0.86%

+8.20%

-1.13%

+17.99%

Slightly
Oveweight

Emerging
Market
(MSCI EM)
Gold

+0.50%

+31.87%

Neutral

+0.73%

+7.58%

I-GOLD

Slightly
Overweight

Oil (WTI)

-0.10%

+0.54%

I-OIL

Neutral

ข้ อสงวนสิทธิq

Neutral

คําเตือน

 เอกสารนี =เป็ นลิขสิทธิxของบริ ษัทหลักทรัพย์ จดั การกองทุนเอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
(เอ็มเอฟซี) ซึง1 จัดทําขึน= เพื1 อให้ ผ้ สู นใจได้ รับทราบเกี1 ยวกับสินค้ าและบริ การของเอ็ม
เอฟซี และใช้ สําหรับการนําเสนอภายในประเทศไทยเท่านัน=

 การ ลงทุนมี ความเสี1ย ง ผู้ลงทุนต้ อ งศึก ษาข้ อ มูลเพื1 อ ทํ า ความเข้ า ใจลักษณะสินค้ า
เงื1อนไขผลตอบแทน และความเสี1ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดําเนินงานในอดีต
ของกองทุนมิได้ เป็ นสิง1 ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

 เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิxในการห้ ามลอกเลียนข้ อมูลในเอกสารนี = หรื อห้ ามแจกจ่าย
เอกสารนี = หรื อห้ ามทําสําเนาเอกสารนี = หรื อห้ ามกระทําการอื1นใดที1ทําให้ สาระสําคัญ
ของเอกสารฉบับ นี เ= ปลี1 ย นไปจากเดิม โดยไม่ ได้ รั บ อนุญ าตเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษร
จากเอ็มเอฟซี

 กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน1 แนล สมาร์ ท ฟั นด์ (I-SMART), กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟ
ซี อินเตอร์ เนชัน1 แนล ดีเวลลอป มาร์ เก็ต (I-DEVELOP) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์
เนชัน1 แนล ออยล์ ฟั นด์ (I-OIL) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน1 แนล โกลด์ ฟั นด์ (IGOLD) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน1 แนล เรี ยลเอสเตท ฟั นด์ (I-REITs) อาจ
ลงทุนในสัญญาซื =อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื1อป้องกันความเสี1ยงที1เกี1 ยวข้ องกับ
อัตราแลกเปลี1ยนเงินตราที1อาจเกิ ดขึ =นได้ จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยขึน= อยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน

 ข้ อมูลบางส่วนในเอกสารนี ไ= ด้ อ้ างอิงจากแหล่งที1ม าของข้ อมูลที1เชื1 อถื อได้ แต่มิไ ด้
หมายความว่า เอ็มเอฟซี ได้ รับรองในความถูกต้ องและครบถ้ วนของข้ อมูลดังกล่าว
เนื1องจากข้ อมูลอาจมี การเปลี1ยนแปลงได้ ขึ =นอยู่กับช่วงเวลาที1นําข้ อมูลมาใช้ ในการ
อ้ างอิง
 ข้ อมูลและความเห็นที1ปรากฏในเอกสารนี เ= ป็ นเพี ยงความเห็นเบื อ= งต้ นเท่านัน= มิใช่
คํามัน1 สัญญาหรื อการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด
 เอกสารนี =ไม่ได้ ผ่านการตรวจสอบหรื อรั บรองจากหน่วยงานทางการใดๆ ทังสิ
= =น การ
ตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี =จะต้ องทําด้ วยความระมัดระวังและรอบคอบ หากมี
ข้ อสงสัยใดๆ เกี1ยวกับเอกสารฉบับนี =กรุ ณาสอบถามจากเจ้ าหน้ าที1โดยตรง

 กองทุนป้ องกันความเสี1 ย งด้ า นอัตราแลกเปลี1 ย นเงิ นตราต่ า งประเทศบางส่ว นหรื อ
ทังหมด
=
ตามแต่สภาวการณ์ ในแต่ละขณะ ดังนันจึ
= งมีโอกาสได้ รับผลกํ าไรหรื อขาดทุน
จากอัตราแลกเปลี1ยนได้
 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี1ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควร
ลงทุ น ในกองทุ น รวมดัง กล่ า วเมื1 อ เห็ น ว่ า การลงทุ น ในกองทุ น รวมเหมาะสมกั บ
วัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี1ยงที1อาจเกิดขึ =นจากการลงทุน
ดังกล่าวได้
 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื1อมีความเข้ าใจในความเสี1ยงของสัญญาซื =อ
ขายล่วงหน้ า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึ ง
ประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
 กรณี ที1ลกู ค้ าปฏิเสธการให้ ข้อมูลเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร (Customer profile) ให้ บริ ษัท
จัดการกองทุนสามารถแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบว่าการเสนอนโยบายการลงทุนให้ ลกู ค้ านัน=
บริ ษัทได้ พิจารณาข้ อมูลเพียงเท่าที1ลกู ค้ าให้ บริ ษัทเท่านัน=
 ขอรับหนังสือชี =ชวนได้ ที1บริ ษัทฯ หรื อตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื =อคืน
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