25 ธันวาคม 2560
เหตุการณ์ สาํ คัญ
 สภาผู้แทนราษฎรและวุฒสิ ภาผ่ านกฎหมายปฏิรูปภาษีฉบับรวมร่ าง ขัน- ตอนต่ อไปจะนําส่ งต่ อให้ ประธานาธิบดีลงนามเพื6อให้ มีผลบังคับใช้ ในปี 2561
 สภาผู้แทนรษฎรสหรั ฐฯ ผ่ านร่ างกฎหมายงบประมาณระยะสัน- เพื6อให้ รัฐบาลมีงบประมาณในการใช้ จ่ายจนถึงวันที6 19 มกราคม 2561 และช่ วยหลีกเหลี6ยงการปิ ด
หน่ วยงานของรั ฐบาล
 ธนาคารกลางญี6ปนคงนโยบายการเงิ
ุ่
นไม่ เปลี6ยนแปลงในการประชุมวันที6 20-21 ธันวาคม 2561
 รั ฐบาลจีนประชุมเพื6อกําหนดทิศทางการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจในปี 2561 มุ่งเน้ าเป้าหมายหลัก 3 ด้ าน คือ การลดความเสี6ยงด้ านการเงิน การแก้ ปัญหาความ
ยากจน และการรั กษาสภาพแวดล้ อม
 คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่ งประเทศไทย คงอัตราดอกเบีย- นโยบายไว้ ท6 ี 1.5% ต่ อปี ไม่ เปลี6ยนแปลง โดยประเมินว่ านโยบายการเงินที6ผ่อนคลายใน
ระดับปั จจุบันมีส่วนช่ วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจและเอือ- ให้ อัตราเงินเฟ้อทั6วไปกลับเข้ าสู่เป้าหมายได้
 การส่ งออกสินค้ าไทยเดือน พฤศจิกายน 2560 ขยายตัว 13.4% (yoy) สูงสุดในรอบปี และยังเป็ นปั จจัยขับเคลื6อนเศรษฐกิจสําคัญในปี 2560

สรุ ปข่ าวเศรษฐกิจ
สหรั ฐฯ
 สภาผู้ แทนราษฎรและวุ ฒิส ภาผ่ านกฎหมายปฎิ รูปภาษีฉบั บรวมร่ าง ด้ ว ย
คะแนน 224 ต่ อ 201 และ 51 ต่ อ 48 ตามลํ า ดั บ ขั -น ตอนต่ อไป คื อ
ประธานาธิบดีจะต้ องลงนามในกฎหมายปฏิรูปดังกล่ าว เพื6อให้ มีผลบังคับใช้
ในปี ภาษี 2561
 สภาผู้แทนราษฎรสหรั ฐฯ ผ่ านร่ างกฎหมายงบประมาณระยะสัน- (Continuing
Resolution) เพื6อให้ รัฐบาลมีงบประมาณในการบริหารประเทศต่ อไปได้ จนถึง
วันที6 19 มกราคม 2561 และจะช่ วยให้ หลีกเลี6ยงการปิ ดหน่ วยงานของรั ฐบาล

เอเชีย
ญี6ปนุ่

 ธนาคารกลางญี6ปุ่น (BOJ) มีมติ 8-1 คงนโยบายการเงินไว้ และเป็ นไปตามที6
นักเศรษฐศาสตร์ คาดไว้ ดังนี - 1. คงอัตราดอกเบีย- ระยะสั ง- ไว้ ท6 ี -0.1% ต่ อปี
สําหรั บเงินสํารองส่ วนเกินของธนาคารพาณิชย์ บางส่ วน (Excess Reserves)
2. คงเป้าหมายอั ตราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบาลอายุ 10 ปี (Yield Curve
Control) ไว้ ท6 ปี ระมาณ 0.0% และ 3. คงอัตราการเข้ าซือ- สินทรั พย์ ท6 ี 80 ล้ าน
ล้ านเยนต่ อปี
จีน

ยุโรป

 ความเชื6อมั6นของผู้บริโภคในยูโรโซนปรั บตัวขึน- สู่ระดับ 0.5 ในเดือนธันวาคม
2560 จากระดับ 0.0 ในเดือนก่ อนหน้ า สอดคล้ องกับเศรษฐกิจที6ขยายตัวได้ ดี
ต่ อเนื6อง
ไทย
 คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่ งประเทศไทย คงอัตราดอกเบียนโยบาย RP 1 วั น ที6ระดับ 1.50% ต่ อปี ในการประชุมวันที6 20 ธั นวาคม
2560 โดยประเมินว่ านโยบายการเงินที6ผ่อนคลายในระดับปั จจุบันมีส่วนช่ วย
สนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจและเอือ- ให้ อัตราเงินเฟ้อทั6วไปกลับเข้ าสู่
เป้าหมายได้ แม้ ว่าอาจต้ องใช้ เวลาอีกระยะหนึ6ง ภายใต้ เศรษฐกิจที6มีแนวโน้ ม
ขยายตัวได้ ชัดเจนขึน- และขยายตัวได้ สูงกว่ าที6ประเมินไว้ โดยความเสี6 ยงที6
ต้ องติดตาม ได้ แก่ 1.พฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนที6สูงขึน- ในภาวะอั ตรา
ดอกเบี ย- ตํ6าเป็ นเวลานาน และ 2. ความสามารถในการชําระหนี ข- องภาค
ครั วเรื อนและธุรกิจ SMEs
 กระทรวงพาณิ ช ย์ รายงานมู ล ค่ าส่ งออก เดื อ นพฤศจิ ก ายน 2560 อยู่ ที6
21,434.7 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐฯ ขยายตัว 13.4% (yoy) สูงสุดในรอบปี ขณะที6
การนําเข้ าอยู่ท6 ี 19,671.7 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐ ขยายตัว 13.7% (yoy) ส่ งผลให้
ดุลการค้ าเกินดุล 14,208 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐฯ

 การประชุม Central Economic Work Conference (CEWC) ระหว่ างวันที6 18-20
ธ.ค. 2560 ซึ6งเป็ นการประชุมเพื6อกําหนดทิศทางการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ
ในปี 2561 รั ฐบาลกําหนดเป้าหมายหลัก 3 ด้ าน ดังนี 1. การลดความเสี6ยงทางการเงิน
2. การแก้ ปัญหาความยากจน
3. การรั กษาสภาพแวดล้ อม
 รั ฐบาลยังให้ ความสําคัญในการรั กษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ดังนี 1. ดํา เนิ น นโยบายการเงิ น ที6 จ ะเข้ ม งวดต่ อ ไป โดยจะลดปริ ม าณเงิ น
สินเชื6อ และการเติบโตของยอดระดมทุนรวม (TSF) ให้ อยู่ในระดับที6
เหมาะสม
2. ดําเนินนโยบายการคลังที6มีแนวโน้ มที6จะเข้ มงวด โดยรั ฐบาลจะเพิ6ม
ความเข้ มงวดในการออกพันธบัตรรั ฐบาลท้ องถิ6ม
3. ด้ านอสังหริมทรั พย์ รั ฐบาลสนับสนุนการพัฒนาตลาดเช่ าบ้ าน (Rental
Market) และการจัดสรรที6ดนิ เพื6อใช้ ในการอยู่อาศัยเพิ6มเติม
4. ด้ านการค้ าระหว่ างประเทศ รั ฐบาลจะสนบสนุนการนําเข้ ามากขึน- โดย
อาจลดภาษี นํ า เข้ า สิ น ค้ าบางประเภท เพื6 อ กระตุ้ น การบริ โ ภคใน
ประเทศและให้ เกิดความสมดุลในการทําการค้ าระหว่ างกันกับประเทศ
คู่ค้า
5. ด้ านอั ตราแลกเปลี6 ยน รั ฐบาลมี แ นวโน้ มที6จะกลั บ มาควบคุ มค่ า เงิน
หยวนมากขึน6. ด้ านกิจการของภาครั ฐฯ (SOEs) รั ฐบาลจะยังคงส่ งเสริ มให้ เกิดการ
ควบรวมกิจ การ เพื6อลดอุ ปทานส่ วนเกิน เพิ6มความสามารถในการ
แข่ งขัน และเพิ6มความแข็งแกร่ งทางการเงินให้ กับกิจการที6ควบรวม
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SET

+1.42 %

+12.91%

M-S50

Neutral

SET Index ปิ ดสัปดาห์ที/ 1,742.08 จุด ปรับตัวเพิ/มขึ ;น 1.42% WoW การปรับตัว
ขึ ;นของ SET Index นําโดยกลุม่ พลังงาน กลุม่ เหล็ก และกลุม่ ปิ โตรเคมี ตามลําดับ
โดยในสัปดาห์ที/ผ่านมา ที/ประชุมวุฒิสภามีมติอนุมตั ิกฎหมายปฏิรูปภาษี สหรัฐฯ
ซึง/ หลังจากนี ;จะนําเสนอ ประธานาธิ บดี ทรั มป์ เพื/ อลงนามต่อไป ในช่วงสัปดาห์
สุดท้ ายของปี คาดว่าตลาดจะเคลื/อนไหวแบบ sideway ด้ วยมูลค่าการซื ;อขายที/
ลดลง โดยปั จจัยในประเทศที/ต้องติดตามได้ แก่ 1) กสทช. พิจารณา พิจารณา
ขยายเวลาชําระค่าเคลื/อน 900 MHz และ 2) ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจราย
เดือน

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

+0.28%

+19.85%

Neutral

ตลาดตราสารทุนมีภาวะการซื อขายทีเบาบางในช่วงเทศกาลคริ สมาสต์ และจะ
กลับเข้ าสูภ่ าวะปกติในช่วงมกราคมปี 2561 หลังจากสิ นสุดเทศกาล
ตัวเลขและดัชนีทีสําคัญทางเศรษฐกิจทีน่าติดตาม ประกอบด้ วย 1) แถลงการณ์
ของนาย คุโรดะ ประธาน BOJ ในวันที 26 ธันวาคม 2) ความเชือมันผู้บริ โภคที
ประกาศโดย Conference board ในวันที 27 ธันวาคม 3) ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื อ
Chicago ในวันที 28 ธันวาคม 4) โอกาสการปรับฐานของดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐทีมี
มากขึ นหลังปรับตัวขึ นมารับข่าวบวกตลอดปี
ราคาทองคํามีแนวโน้ มทรงตัวทีประเด็นมาตรการควําบาตรรอบใหม่ของ UNSC
ต่อประเทศเกาหลีเหนืออาจหนุนราคาทองคําในช่วงเวลาสัน
ราคานํ า มันมีแนวโน้ มพยุงตัวด้ วยการซื อขายเบาบางช่วงสิ นปี โดยตลาดนํ า มัน
กําลังจับตา 1) แนวโน้ มการเพิมขึ นของปริ มาณชันหิ
 นดินดาน Shale oil สหรัฐ 2)
การกลับมาส่งออกนํ ามันของท่อขนส่งนํ ามันโพร์ ตี ในทะเลเหนือต้ นปี หน้ า และ 3)
การร่ วมมือกลุ่ม OPEC และ Non-OPEC ทีจะลดปริ มาณ OECE Oil Stocks สู่
ระดับเป้าหมายลดกําลังการผลิตที 1.8 ล้ านบาร์ เรลต่อวันไปถึงสิ นปี 2561
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Thai govt
10Y
(22/12/2017
@ 2.58%)

-0.01%
(ผลตอบแทนที/
เปลี/ยนแปลง)

-0.09%
(ผลตอบแทนที/
เปลี/ยนแปลง)

SMART,
MMMPlus

Neutral

US Treasury
10Y
(15/12/17 @
2.48%)

+0.13%
(ผลตอบแทนที/
เปลี/ยนแปลง)

+0.03%
(ผลตอบแทนที/
เปลี/ยนแปลง)

Neutral

มุมมองการลงทุน

ภาวะการซื อขายตราสารหนี ในตลาดรองสัปดาห์นี  บรรยากาศเป็ นไปอย่างเงียบ
เหงา การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในวันดังกล่าวไม่มีผลต่อ
การซื อขายมากนัก เนืองจากผลการประชุมออกมาว่า กนง. ยังมีมติเป็ นเอกฉันท์
ในการคงอัต ราดอกเบี ย นโยบายไว้ ที 1.50% ต่อ ไป ซึงเป็ นไปตามที ตลาด
คาดการณ์ไว้ ทงนี
ั   อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยโดยรวมทรงตัวเมือเทียบ
กับสัปดาห์ก่อน โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุคงเหลือ 1 - 10 ปี นัน
ปรับตัวลดลง 1-3 bps นักลงทุนต่างชาติมีสถานะซื อสุทธิในตลาดตราสารหนี ไทย
จํานวน 20,122 ล้ านบาท โดยมีสถานะซื อสุทธิในตราสารหนี ทีมีอายุคงเหลือตํา
กว่า 1 ปี จํ านวน 15,641 ล้ านบาท และมี สถานะซื อสุทธิในตราสารหนี ไ ทยทีมี
อายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี จํานวน 4,481 ล้ านบาท โดยในสัปดาห์นี มีตราสารหนี ที
นักลงทุนต่างชาติถือครองครบกําหนดไถ่ถอนทังสิ
 น 6,980 ล้ านบาท
การประมูลพันธบัตรรัฐบาล Benchmark 30 ปี และเป็ นการออกจําหน่ายเป็ นครัง
แรก วงเงิน 12,000 ล้ านบาท ได้ แก่พนั ธบัตรรัฐบาลรุ่ น LB466A ผลการประมูล
ออกมาได้ รับการตอบรับทีดีมากจากตลาด อัตราผลตอบแทนเฉลีย 3.1167% Bid
Coverage Ratio ที 2.11 เท่า โดยกระทรวงการคลังใช้ สทิ ธิ Overallotment อีก
10% ของวงเงินทีประกาศไว้ เบื องต้ น ทําให้ จํานวนทีออกประมูลทังหมดเท่

ากับ
13,200 ล้ านบาท
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ตราสารหนี ;
ต่างประเทศ

iBoxx Liquid
Investment
Grade
Corporate
JPMorgan
Emerging
Bond

-0.82%

+6.41%

I-SMART

Neutral

-0.22%

+9.89%

ตลาดตราสารหนี ต่างประเทศส่วนใหญ่ให้ ผลตอบแทนเป็ นลบ โดยอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุยาว 10 ปี ปรับขึ นมาอยู่ที 2.50% เนืองจากตลาดตอบรับ
ข่าวกฎหมายปฏิรูปภาษี ของสหรัฐฯ ซึงผ่านสภาคองเกรสเร็วกว่าทีตลาดคาด วุฒสิ ภา
ฯ สหรัฐฯ มีมติผ่านร่ างกฎหมายปฏิรูปภาษี ด้วยคะแนนเสียง 51 ต่อ 48 เสียง โดยมี
ส่งกลับกฎหมายบางส่วนให้ ทางสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาอี กครั ง อย่างไรก็ตาม
คาดว่ าการพิจ ารณาของสภาฯ จะเสร็ จสิ น ลงด้ วยดี และประธานาธิ บดี ทรั มป์ ได้
ประกาศความสําเร็จในการออกมาตรการภาษี เป็ นครัง แรกในรอบ 30 ปี แล้ วเมือวานนี 
โดยพิธีลงนามในกฎหมายจะมีขึ นในช่วงต้ นปี หน้ า อย่างไรก็ตาม ตลาดตราสารหนี 
ได้ รับผลกระทบช่วงสั นและแกว่งตัวแคบเนืองจากประเด็นสําคัญทีตลาดรอในปี นี ผ่าน
พ้ นไปแล้ ว สําหรับ I-SMART มีการวางสถานะ Duration ทีตํากว่าเกณฑ์อ้างอิงเพือ
รองรั บการปรั บขึน ของเส้ นอัต ราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบาล และลงทุนกระจาย
ความเสียงทั งในตลาดสหรัฐ ยูโร และตลาดเกิดใหม่เพือเพิมผลตอบแทน

iBoxx High
Yield Index
Bloomberg
Barclays US
MBS Index

-0.02%

+6.09%

-0.37%

+2.19%

M-SMART Slightly
INCOME Oveweig
ht

ตราสารหนี เอกชนทีให้ ผลตอบแทนสูง High Yield ผลตอบแทนเป็ นลบ จากการปรับ
ขึ นของเส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล อย่างไรก็ตามมองว่าการผ่านร่ างแผน
ปฏิรูปภาษี ของสหรัฐฯเป็ นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัทเอกชน และตลาดสินทรัพย์เสียง ซึง
จะส่งผลให้ ตลาดหุ้นกู้ผลตอบแทนสูงกลับมาเป็ นบวกและให้ ผลตอบแทนดีในระยะ
กลาง สําหรับตลาด Mortgage Backed Securities (MBS) ได้ รับผลกระทบเช่นกัน
สําหรับ M-SMART INCOME ให้ ผลตอบแทนดีจาก กลุ่ม High Yield ทีเป็ นตราสาร
หนี ประเภทด้ อยสิทธิuและตราสารแปลงสภาพทีให้ ผลตอบแทนสูง โดยเน้ นจากอัตรา
ดอกเบี ยรั บทีสูง (coupon) ออกโดยกลุ่มสถาบันการเงินคุณภาพสูง จึงช่วยชดเชย
การปรับขึ นของเส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ประกอบกับกระจายการลงทุน
ในตราสารทีให้ ดอกเบี ยลอยตัว และกึงลอยตัว เพือรองรับภาวะดอกเบี ยขาขึน ของ
สหรัฐ
คําเตือน

ข้ อสงวนสิทธิm

มุมมองการลงทุน

 เอกสารนี ;เป็ นลิขสิทธิzของบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนเอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) (เอ็มเอฟซี) ซึ/ง
จัดทํ าขึน; เพื/ อ ให้ ผ้ ูสนใจได้ รับทราบเกี/ ย วกับ สินค้ าและบริ ก ารของเอ็ม เอฟซี และใช้ สํา หรั บ การ
นําเสนอภายในประเทศไทยเท่านั ;น

 การลงทุนมีความเสี/ยง ผู้ลงทุนต้ องศึกษาข้ อมูลเพื/อทําความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื/อนไขผลตอบแทน

 เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิzในการห้ ามลอกเลียนข้ อมูลในเอกสารนี ; หรื อห้ ามแจกจ่ายเอกสารนี ; หรื อ
ห้ ามทําสําเนาเอกสารนี ; หรื อห้ ามกระทําการอื/นใดที/ทําให้ สาระสําคัญของเอกสารฉบับนี ;เปลี/ยนไป
จากเดิม โดยไม่ได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากเอ็มเอฟซี

 กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน/ แนล สมาร์ ท ฟั นด์ (I-SMART), กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์

 ข้ อมูลบางส่วนในเอกสารนี ;ได้ อ้างอิงจากแหล่งที/มาของข้ อมูลที/เชื/อถือได้ แต่มิได้ หมายความว่า เอ็ม
เอฟซี ได้ รั บ รองในความถู ก ต้ องและครบถ้ วนของข้ อมูล ดัง กล่ า วเนื/ อ งจากข้ อมู ล อาจมี ก าร
เปลี/ยนแปลงได้ ขึ ;นอยู่กบั ช่วงเวลาที/นําข้ อมูลมาใช้ ในการอ้ างอิง
 ข้ อมูลและความเห็นที/ปรากฏในเอกสารนี ;เป็ นเพียงความเห็นเบื ;องต้ นเท่านั ;น มิใช่คํามัน/ สัญญาหรื อ
การรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด
 เอกสารนี ;ไม่ได้ ผ่านการตรวจสอบหรื อรั บรองจากหน่วยงานทางการใดๆ ทั ;งสิ ;น การตัดสินใจใดๆ
จากเอกสารฉบับ นี ;จะต้ องทํา ด้ ว ยความระมัดระวัง และรอบคอบ หากมี ข้อ สงสัย ใดๆ เกี/ ย วกับ
เอกสารฉบับนี ;กรุ ณาสอบถามจากเจ้ าหน้ าที/โดยตรง

และความเสี/ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้ เป็ นสิ/งยืนยันถึงผล
การดําเนินงานในอนาคต
เนชัน/ แนล ดีเวลลอป มาร์ เก็ต (I-DEVELOP) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน/ แนล ออยล์ ฟั นด์ (IOIL) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน/ แนล โกลด์ ฟั นด์ (I-GOLD) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์
เนชั/นแนล เรี ยลเอสเตท ฟั นด์ (I-REITs) อาจลงทุนในสัญญาซื ;อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื/ อ
ป้ องกั น ความเสี/ ย งที/ เ กี/ ย วข้ องกั บ อัต ราแลกเปลี/ ย นเงิ น ตราที/ อ าจเกิ ด ขึ น; ได้ จากการลงทุ น ใน
ต่างประเทศ โดยขึ ;นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน

 กองทุนป้องกันความเสี/ยงด้ านอัตราแลกเปลี/ยนเงิ นตราต่างประเทศบางส่วนหรื อทั ;งหมด ตามแต่
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ ดังนั ;นจึงมีโอกาสได้ รับผลกําไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี/ยนได้

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี/ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุน
รวมดังกล่าวเมื/อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ก ารลงทุนของตนและผู้
ลงทุนยอมรับความเสี/ยงที/อาจเกิดขึ ;นจากการลงทุนดังกล่าวได้

 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื/อมีความเข้ าใจในความเสี/ยงของสัญญาซื ;อขายล่วงหน้ า
และผู้ล งทุน ควรพิ จ ารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํ า นึ ง ถึ ง ประสบการณ์ ก ารลงทุ น
วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง

 กรณีที/ลูกค้ าปฏิเสธการให้ ข้อมูลเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร (Customer profile) ให้ บริ ษัทจัดการกองทุน
สามารถแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบว่าการเสนอนโยบายการลงทุนให้ ลูกค้ านั ;น บริ ษัทได้ พิจารณาข้ อมูลเพียง
เท่าที/ลกู ค้ าให้ บริ ษัทเท่านั ;น

 ขอรับหนังสือชี ;ชวนได้ ที/บริ ษัทฯ หรื อตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื ;อคืน

หน้ า 3

