15 มกราคม 2561

เหตุการณ์ สาํ คัญ
 ประธาน Fed แต่ ละสาขามีความคิดเห็นที!แตกต่ างในการปรั บขึน" ดอกเบีย" Fed Fund Rate เป็ นปั จจัยหนึ!งที!ส่งผลกระทบต่ อค่ าเงิน
 ดัชนีความเชื!อมั!นทางเศรษฐกิจในยูโรโซนปรั บตัวเพิ!มขึน" ในขณะที!อัตราการว่ างงานลดลง เป็ นปั จจัยบวกต่ อทิศทางการเติบโตทางเศรษฐกิจ
 ธนาคารกลางญี!ปุ่นลดปริ มาณการเข้ าซือ" พันธบัตรระยะยาวอายุ 10-25 ปี ส่ งผลให้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี เพิ!มขึน" เป็ น 0.02%
 อัตราเงินเฟ้อของปจีนค่ อนข้ างทรงตัว แต่ มีแนวโน้ มสูงขึน" จากฐานการคํานวณที!ต!าํ ในปี ก่ อน
 คณะรั ฐมนตรี อนุมัติงบประมาณ 3.5 หมื!นล้ านบาท สําหรั บมาตรการผู้มีรายได้ น้อย เฟส 2 เพื!อสนับสนุนการบริ โภคในประเทศ
 วันพฤหัสบดีท! ี 18 มกราคม 2561 จะมีการรายงาน GDP ไตรมาส 4 ปี 2560 ของจีน ซึ!งมีนักเศรษฐศาสตร์ ท! สี ํารวจโดย Bloomberg ส่ วนใหญ่ คาด

จะขยายตัว 6.7% เป็ นอัตราที!ชะลอตัวลงจากไตรมาสก่ อนที!ระดับ 6.8% (yoy)
สรุ ปข่ าวเศรษฐกิจ
สหรั ฐฯ
 ประธาน Fed แต่ ละสาขาออกมาแสดงท่ าทีต่อการปรั บนโยบายการเงินที!
แตกต่ างกัน ดังนี "
 นาย Raphael Bostic ประธาน Fed สาขา Altanta (มีสิทธิ1ออกเสียง)
แสดงความคิดเห็นว่ า Fed ไม่ จําเป็ นต้ องขึน" ดอกเบีย" 3-4 ครั ง" ต่ อปี
เนื!องจากอัตราเงินเฟ้อและค่ าจ้ างแรงงานยังไม่ เพิ!มขึน"
 นาย Eric Rosenger ประธาน Fed สาขา Boston (ไม่ มีสิทธิ1ออก
เสียง) เห็นว่ าควรเปลี!ยนเป้าหมายกรอบเงินเฟ้อที! 1.5-3.0% เป็ น
2.0% (yoy)
 นาย Robert Kaplan ประธาน Fed สาขา Dallas (ไม่ มีสิทธิ1ออก
เสียง) สนับสนุนให้ ขนึ " ดอกเบีย" 3 ครั ง" ในปี 2561 เพื!อป้องกันความ
เสี!ยงจากเศรษฐกิจที!อาจเร่ งตัวมากเกินไป
 นาย Charles Evans ประธาน Fed สาขา Chicago (ไม่ มีสิทธิ1ออก
เสียง) กล่ าวว่ าไม่ ควรขึน" ดอกเบีย" ไปจนถึงกลางปี นี " เนื!องจากอัตรา
เงินเฟ้อยังไม่ มีแนวโน้ มเพิ!มขึน"
 นาย Robert Mueller อัย การพิเศษที!ทําหน้ าที! อิสระในการสอบสวนการ
แทรกแซงการเลื อกตั ง" ประธานาธิ บ ดี ส หรั ฐ ฯ ในปี 2559 ของประเทศ
รั สเซีย จะเข้ าสัมภาษณ์ ประธานาธิบดี Donald Trump ประเด็นดังกล่ าว
เป็ นปั จจั ย เสี! ยงต่ อเสถียรภาพทางการเมืองของประธานาธิ บดี Donald
Trump หากมี ห ลั ก ฐานเพิ!ม เติ ม ซึ! ง อาจนํ าไปสู่ ก ระบวนการถอดถอน
ประธานาธิบดีในสภาได้

เอเซีย
ญี!ปุ่น
 ธนาคารกลางญี!ปุ่น (BOJ) ลดปริมาณการเข้ าซือ" พันธบัตรรั ฐบาลระยะยาว
ในช่ วงอายุระหว่ ง 10-25 ปี ลงจาก 2 แสนล้ านล้ านเยน เป็ น 1.9 แสนล้ าน
ล้ านเยน แสดงให้ เห็นว่ า BOJ ได้ เริ! มลดปริ มาณการเข้ าซื อ" พันธบั ตรลง
ตัง" แต่ ใช้ มาตรการ Yield Curve Control ในเดือน กั นยายน 2559 จาก
ประเด็นดังกล่ าว ส่ งผลให้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี เพิ!มขึน"
0.02% เป็ น 0.08%
จีน
 อัตราเงินเฟ้อทั!วไปเดือน ธันวาคม 2560 ขยายตัวเพิ!มขึน" เป็ น 1.8% (yoy)
ใกล้ เคียงกับ 1.7% (yoy) ในเดือน พฤศจิกายน 2560 ส่ วนดัชนีราคาผู้ผลิต
เดือน ธันวาคม 2560 ชะลอตัวลงเป็ น 4.9% (yoy) จาก 5.8% (yoy) ใน
เดือนก่ อนหน้ า ทัง" จากปั จจัยเรื! องฐานการคํานวณตํ!าในช่ วงไตรมาสแรก
ของปี 2560 อาจจะส่ ง ผลให้ อัต ราเงินเฟ้ อในช่ วงไตรมาสแรกปี 2560
ปรั บตัวเพิ!มขึน" ได้
 ธนาคารกลางจีน (PBoC) ประกาศยกเลิกการใช้ ตัวแปร Counter-cyclical
adjustment ในสูตรคํานวณค่ ากลางอัตราแลกเปลี!ยนเงินหยวนระหว่ างวัน
(Yuan daily fixing) เพื!อปล่ อยให้ ค่าเงินหยวนเคลื!อนไหวตามกลไกตลาด
มากขึน" ซึ!งเป็ นหนึ!งในความพยายามผลักดันให้ เงินหยวนมีบทบาทในเวที
โลกมากขึน"

ยุโรป

ไทย

 ดัชนีความเชื!อมั!นทางเศรษฐกิจ (Economic Confidence) เดือน ธันวาคม
2560 ปรั บ ตัวขึ น" +1.4 จุ ด เป็ น 116.0 จุ ด เป็ นการเพิ!มขึน" ต่ อเนื! อง 7
เดือน ทําระดับ สู งสุ ดนั บตั ง" แต่ เ ดือน ตุ ลาคม 2543 สอดคล้ องกั บ ดัช นี
ผู้จัดการฝ่ ายจัดซือ" รวม (Composite PMI) ที!ทําระดับสูงในเดือน ธันวาคม
2560 ที!ระดับ 58.1 จุด โดยความเชื!อมั!นทางเศรษฐกิจที!ดีขึน" บ่ งชีถ" ึงความ
เป็ นไปได้ ท! ภี าคธุรกิจจะขยายการลงทุนในระยะต่ อไป

 คณะรั ฐมนตรี อนุมัติงบประมาณ 3.5 หมื!นล้ านบาท สําหรั บมาตรการผู้ มี
รายได้ น้อย เฟส 2 แบ่ งเป็ น 1) งบประมาณสําหรั บโครงการพัฒนาอาชีพ
และทักษะแรงงาน วงเงิน 1.8 หมื!นล้ านบาท 2) เงินอุดหนุนค่ าใช้ จ่ายใน
การซือ" สินค้ าโครงการธงฟ้าประชารั ฐ วงเงิน 1.4 หมื!นล้ านบาท แลt 3)
ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน 2.9 พันล้ านบาท ซึ!งมาตรการดังกล่ าวจะช่ วย
สนั บ สนุ นกํ าลั ง ซื อ" ในระยะสั น" และเพิ!มรายได้ ให้ กั บผู้ มีรายได้ น้อยใน
ระยะยาวได้

 อัตราการว่ างงานเดือน พฤศจิกายน 2560 ลดลงเป็ น 8.7% ของกําลั ง
แรงงานรวม นั บ ว่ า เป็ นระดั บ ตํ! า สุ ด ตั ง" แต่ เ ดื อ น มกราคม 2552 โดย
ตลาดแรงงานที!ดีต่อเนื!องจะสนับสนุนการบริโภคในประเทศต่ อไป
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SET

+0.97%

+3.22%

M-S50
M-MS
HiDivPlus

Oveweight

SET Index ปิ ดสัปดาห์ที7 1,810.19 จุด ปรับตัวเพิ7มขึ Bน 0.97% WoW โดยใน
สัปดาห์ที7ผ่านมาประธานกรรมการสภาหอการค้ าแห่งประเทศไทย ประมาณ
การขยายตัวเศรษฐกิจไทยปี 2561 เติบโต 3.8-4.5% ใกล้ เคียงปี ที7ผ่านมา คาด
อยู่ที7 3.9% จาก แรงขับเคลื7อนลงทุนรัฐและภาคเอกชน การท่องเที7ยว รวมถึง
การ ส่ง ออกปี 2561 ประมาณการขยายตัว 3.5-6% ครม. ผ่ า นร่ า งกม.
ช่วยเหลือคนจนผ่านการฝึ กอาชีพ โดยจะเพิ7มวงเงินจับจ่ายใช้ สอยในบัตรคนจน
ให้ อีก 200 บาท / เดือน ทางหลวงเปิ ดเผยว่า กุมภาพันธ์ นี B เปิ ดประมูล 6 หมื7น
ล้ านบาท เอกชนทําระบบจัดเก็บค่าผ่านทางมอเตอร์ เวย์ 2 เส้ นทาง บางปะอินโคราช เก็บ 255 บาท และบางใหญ่กาญจนบุรี เก็บ 154 บาท สัง7 ศึกษา 2 เส้ น
ใหม่ โคราชขอนแก่น และแหลมฉบัง-ปราจีนบุรี ปั จจัยที7ต้องติดตามในสัปดาห์
นี B ปั จจัยในประเทศได้ แก่ หุ้นกลุ่มธนาคารเริ7 มประกาศงบฯ วันที716 มกราคม ประชุม ครม. คาดมีการอนุมตั งิ บประมาณประจําปี 2562 แสดงถึงปริ มาณการ
ขาดดุลอย่างต่อเนื7อง วันที7 17 มกราคม - กกร. ประชุมหาข้ อสรุ ปการปรับขึนB
ค่าแรงขันตํ
B 7าและ ปั จจัยต่างประเทศได้ แก่ จีนรายงานตัวเลขส่งออกนําเข้ า

US
(S&P500)
Europe
(STOXX50)
Japan
(NIKKEI)
Emerging
Market
(MSCI EM)
Gold

+1.57%

+4.21%

I-Develop
MINCAI

Neutral

+0.13%

+3.10%

Oil (WTI)

สัปดาห์ที7ผ่านมาภาพรวมตลาดหุ้นต่างประเทศปรับตัวขึ Bนกันแต่เผชิญแรงเสียด
ทานประเด็นที7มีข่าวว่าจีนจะยกเลิกการถือพันธบัตรสหรัฐทําให้ ตลาดพันธบัตร
สหรัฐผันผวนชัว7 คราว ทว่าสามารถคลี7คลายในเวลาต่อมา และประเด็นระหว่าง
เกาหลี เ หนื อ และเกาหลี ใ ต้ น่า จะออกมาในเชิ ง บวก ทํ า ให้ ตลาดหุ้นทรงตัว
โดยรวมทัว7 โลกทังตลาดหุ
B
้ นสหรัฐ ยุโรป และหุ้นเอเชีย ยกเว้ นญี7ปนุ่
ข้ อมูลเศรษฐกิจประจําสัปดาหนี B Earning บริ ษัทจดทะเบียนสหรัฐที7จะทยอย
ประกาศ และมี ตวั เลขเศรษฐกิจสัปดาห์นี B อาทิ จี นรายงาน GDP ไตรมาส 1
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและจะแถลงประชุมธนาคารกลาง NBS ทางด้ าน
สหรั ฐมี ตวั เลขเศรษฐกิ จประกอบด้ วยใบอนุญาตก่ อสร้ างสหรั ฐและยอดเริ7 ม
สร้ างบ้ า นสหรั ฐ นอกจากนี B สหราชอาณาจัก รจะประกาศยอดค้ า ปลี ก และ
ตัวเลขเงินเฟ้อ
ราคาทองคํามีแนวโน้ มทรงตัวบวกด้ วยปั จจัยหนุนดอลลาร์ สหรัฐอ่อนค่า ทังนี
B B
ด้ า นอุป สงค์ มี ปั จจัย หนุนจากความต้ อ งการสินทรั พ ย์ ป ลอดภัย ทังB เทศกาล
American eagle coin และ Lunar new year นอกนี Bที7รายงาน ECB หนุนให้
ตลาดคาดว่า ECB จะลด QE และเยอรมันมีแนวโน้ มบรรลุข้อตกลงจัดตังB
รั ฐ บาลช่ วยหนุนดอลลาร์ สหรั ฐอ่ อ นค่าเป็ นบวกต่อ ราคาทองคํา อย่ างไรก็ ดี
ตลาดจับตาประชุม Fed ในเดือนมกราคม คาดว่าจะทรงดอกเบี BยในครังB นี Bก่อน
จะขึ Bนดอกเบี Bยในประชุม Fed เดือนมีนาคม
ราคานํ Bามันได้ รับปั จจัยหนุนจากที7มีรายงานข่าวว่าเรื อขนส่งนํ Bามันของอิหร่ าน
ลุกไหม้ และนํ าB มันรั7 ว ในทะเลจี นตะวันออกหลังจากที7เรื อได้ ป ะทะกับ เรื อ CF
Crystal สร้ างความเสียหาย นอกนี Bมีปัจจัยหนุนจากความเห็นรัฐมนตรี กระทรวง
พลังงานรัสเซียระบุว่าอุปทานนํ Bามันโลกยังไม่ไปถึงจุดสมดุล ทังนี
B Bราคานํ Bามันมี
โอกาสประคองบวกภายใต้ ความคาดหวังภาวะ balance ของตลาดนํ Bามัน โดย
ราคานํ Bามันดิบ WTI ขึ Bนมายืนเหนือ 60 เหรี ยญต่อบาร์ เรลช่วง 2 สัปดาห์ที7ผ่าน
มา สิ7งที7จับตา 1) ความคืบหน้ าสหรั ฐ และอิหร่ าน 2) การผลิตนํ าB มันดิบของ
สหรัฐ

I-GOLD

Neutral

-0.25%

+3.90%

Neutral

+0.59%

+4.29%

Neutral

+1.36%

+2.77%

Slightly
Overweight

+4.65%

+6.42%

I-OIL

Slightly
Overweight
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ตราสารหนี B
ต่างประเทศ

iBoxx Liquid
Investment
Grade
Corporate
JPMorgan
Emerging
Bond

+0.04%

+0.074%

I-SMART

Neutral

-0.42%

+0.157%

ตลาดตราสารหนี ต ่างประเทศ พบว่า อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี
ปรับตัวสูงขึ น มาอยูท่ ี) 2.55% ส่งผลลบต่อตลาดพันธบัตรรัฐบาลเกิดใหม่ ในขณะที)ห้ นุ
กู้เอกชนคุณภาพสูงให้ ผลตอบแทนบวก โดยสัปดาห์ที)รายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรั ฐ
สะท้ อนการเติบโต อาทิเช่น ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐขยายตัวในเดือน
พฤศจิกายน ยกเว้ นรายงานอัตราเงินเฟ้ อสหรัฐ (headline inflation) เดือน ธันวาคม
เพิ)มขึ นเล็กน้ อยที) 2.1% และ core inflation อยู่ที) 1.8% มากกว่าที)ตลาดคาด 1.7%
แต่ยงั คงตํ)ากว่าเป้าหมายของธนาคารกลางสหรัฐตัง ไว้ ที) 2.0% นอกจากนี ป ระธาน
ธนาคารกลางสหรัฐฯ ประจําเมืองแอตแลนตา ได้ กล่าวว่าเฟดไม่มีความจําเป็ นต้ องปรับ
ขึ นอัตราดอกเบี ยนโยบายมากถึง 3-4 ครัง ต่อหนึ)งปี เนื)องจากอัตราเงินเฟ้ อคาดการณ์
ยังอยูใ่ นระดับตํ)ากว่าระดับเป้าหมาย พร้ อมทัง ประเมินว่าผลของนโยบายการลดภาษี
จะสนับสนุนให้ เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวโดยรวมที) 2.2-2.5% ในปี นี  สําหรับรายงาน
การประชุมนโยบายการเงิ นของธนาคารกลางยุโรปเดื อนธันวาคมยังคงส่งสัญญาณ
นโยบายการเงินผ่อนคลายที) น้อยลง รวมทัง ธนาคารกลางญี)ปนประกาศลดปริ
ุ่
มาณ
การเข้ าซื อสินทรัพย์ โดยเป็ นการลดการเข้ าซื อพันธบัตรระยะยาวภายใต้ นโยบายผ่อน
คลายเชิ ง ปริ มาณ (QE) และจี น ออกมากล่าวถึง การชะลอลการลงทุนในพัน ธบัต ร
รัฐบาลสหรัฐฯ ตลาดจับตามองสภาคองเกรสจะพิจารณาประเด็นเพดานหนีส าธารณะ
ก่อน 19 มกราคม สําหรับ I-SMART มีการวางสถานะ Duration ที)ตํ)ากว่าเกณฑ์อ้างอิง
เพื)อรองรับการปรับขึ นของ Yield และลงทุนกระจายความเสี)ยงทัง ในตลาดสหรัฐ ยูโร
และตลาดเกิดใหม่เพื)อเพิ)มผลตอบแทน

iBoxx High
Yield Index

-0.15%

+0.801%

M-SMART
INCOME

Neutral

Bloomberg
Barclays US
MBS Index

-0.21%

-0.243%

ตราสารหนีเ อกชนที)ให้ ผลตอบแทนสูง High Yield มีมูลค่าลดลงในสัปดาห์นีส ําหรั บ
ตลาด Mortgage Backed Securities (MBS) ได้ รับผลกระทบปรับตัวลงจากอัตรา
prepayment เพิ)มขึ น สําหรับ M-SMART INCOME ให้ ผลตอบแทนดีจาก กลุ่ม High
Yield ที)เป็ นตราสารหนีป ระเภทด้ อยสิทธิl และตราสารแปลงสภาพที)ให้ ผลตอบแทนสูง
โดยเน้ นจากอัตราดอกเบี ยรับที)สงู (coupon) ออกโดยกลุ่มสถาบันการเงินคุณภาพสูง
จึงช่ วยชดเชยการปรั บขึน ของเส้ น อัต ราผลตอบแทนพัน ธบัตรรั ฐบาล ประกอบกับ
กระจายการลงทุนในตราสารที) ให้ ดอกเบีย ลอยตัว และกึ)งลอยตัว เพื)อรองรั บภาวะ
ดอกเบี ยขาขึ นของสหรัฐฯ
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ประเภท
สินทรั พย์

ดัชนี

%
ผลตอบแทน
(สัปดาห์ ท!ผี ่ าน
มา)

%
ผลตอบแทน
(ตัง" แต่ ต้นปี )

กองทุน
แนะนํา

นํา" หนักการ
ลงทุน

ต ร า ส า ร ห นี B
ไทย

Thai govt
10Y
(12/01/2018
@ 2.47%)

-0.07%
(ผลตอบแทน
ที7
เปลี7ยนแปลง)

-0.07%
(ผลตอบแทน
ที7
เปลี7ยนแปลง)

SMART,
MMM-Plus

Slightly
Underweight

US Treasury
10Y
(12/01/18 @
2.55%)

+0.07%
(ผลตอบแทน
ที7
เปลี7ยนแปลง)

+0.15%
(ผลตอบแทน
ที7
เปลี7ยนแปลง)

15 มกราคม 2561
มุมมองการลงทุน

สัปดาห์ที7ผ่านมา ตราสารหนีไB ทยคึกคัก Yield พันธบัตรรัฐบาลไทย ปรับตัวลดลง 1-7
bps ปริ มาณการซื Bอขายของนักลงทุนต่างชาติยงั เป็ นปั จจัยหลักขับเคลื7อนตลาด โดย
นักลงทุนต่างชาติมีสถานะซื Bอสุทธิในตลาดตราสารหนี Bไทยสูงถึง 35,144 ล้ านบาท ส่วน
ใหญ่เป็ นตราสารหนี Bที7มีอายุคงเหลือตํ7ากว่า 1 ปี
ปั จจัยที7สง่ ผลต่อการเคลื7อนไหวของ Yield ในสัปดาห์ที7ผ่านมาได้ แก่
1. ตัวเลขการจ้ างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯประจําเดือน ธันวาคม ที7ออกมาตํ7ากว่าที7
คาดการณ์ทําให้ ตลาดลดการคาดการณ์ จํานวนครังB ในการปรั บขึนB อัตราดอกเบียB
นโยบายของ Fed ลง
2. กลางสัปดาห์มีการประมูลพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และพันธบัตรรัฐบาล
รุ่ น Benchmark 5 ปี ที7ได้ รับการตอบรับจากนักลงทุนอย่างหนาแน่น และผลการ
ประมูลเฉลี7ยที7ออกมาตํ7ากว่า Yield วันก่อนหน้ า ทําให้ นกั ลงทุนกลับเข้ าซื Bอพันธบัตร
รัฐบาลอีกครังB
3. วัน พุธ อัต ราผลตอบแทนพัน ธบัต รรั ฐ บาลไทยปรั บ ตัว สูง ขึ นB หลัง จากมี ข่ า วว่ า
ธนาคารกลางญี7 ปนุ่ (BOJ) จะเริ7 มปรั บลดปริ ม าณการซือB พันธบัตรรั ฐบาลญี7 ปุ่ น
(JGB) ช่วงอายุ 10-25 ปี ลง ทําให้ นักลงทุนเกิดการตื7นตระหนก และคาดการณ์ว่า
BOJ อาจจะปรับลดการผ่อนคลายนโยบายการเงินลงในอนาคต
4. วันพฤหัสบดี ข่างเรื7 องที7ทางธนาคารกลางจีน (PBOC) จะลดการถือครองพันธบัตร
รั ฐ บาลสหรั ฐ ฯลง และหั น ไปถื อ ครองสิ น ทรั พ ย์ ป ระเภทอื7 น แทน ทํ า ให้ อั ต รา
ผลตอบแทน US Treasuries ปรับตัวขึ Bนทุกช่วงอายุ อย่างไรก็ตาม ในภายหลัง ทาง
PBOC ได้ ออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่าว ทําให้ นกั ลงทุนหันกลับมาลงทุนในตราสารหนี B
อีกครังB รวมถึงพันธบัตรรัฐบาลไทยด้ วย

ข้ อสงวนสิทธิ1

คําเตือน

 เอกสารนี Bเป็ นลิขสิทธิของบริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) (เอ็มเอฟ
ซี) ซึง7 จัดทําขึ Bนเพื7อให้ ผ้ สู นใจได้ รับทราบเกี7ยวกับสินค้ าและบริ การของเอ็มเอฟซี และใช้ สําหรับ
การนําเสนอภายในประเทศไทยเท่านันB

 การลงทุนมี ค วามเสี7ย ง ผู้ล งทุน ต้ อ งศึ ก ษาข้ อ มูล เพื7อ ทํ าความเข้ าใจลักษณะสิ น ค้ า เงื7 อ นไข

 เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิ ในการห้ ามลอกเลียนข้ อมูลในเอกสารนี B หรื อห้ ามแจกจ่ายเอกสารนี B
หรื อห้ ามทําสําเนาเอกสารนี B หรื อห้ ามกระทําการอื7นใดที7ทําให้ สาระสําคัญของเอกสารฉบับนี B
เปลี7ยนไปจากเดิม โดยไม่ได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากเอ็มเอฟซี

 กองทุนเปิ ดเอ็ มเอฟซี อิ นเตอร์ เนชั7นแนล สมาร์ ท ฟั นด์ (I-SMART), กองทุนเปิ ดเอ็ มเอฟซี

 ข้ อมูลบางส่วนในเอกสารนีไB ด้ อ้างอิงจากแหล่งที7มาของข้ อมูลที7เชื7อถือได้ แต่มิได้ หมายความ
ว่า เอ็มเอฟซี ได้ รับรองในความถูกต้ องและครบถ้ วนของข้ อมูลดังกล่าวเนื7องจากข้ อมูลอาจมี
การเปลี7ยนแปลงได้ ขึ Bนอยูก่ บั ช่วงเวลาที7นําข้ อมูลมาใช้ ในการอ้ างอิง

ผลตอบแทน และความเสี7ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้
เป็ นสิ7งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
อินเตอร์ เนชั7นแนล ดีเวลลอป มาร์ เก็ต (I-DEVELOP) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชั7นแนล
ออยล์ ฟั นด์ (I-OIL) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชั7นแนล โกลด์ ฟั นด์ (I-GOLD) , กองทุน
เปิ ดเอ็ มเอฟซี อิ นเตอร์ เนชั7นแนล เรี ยลเอสเตท ฟั นด์ (I-REITs) อาจลงทุนในสัญญาซื Bอขาย
ล่วงหน้ า (Derivatives) เพื7อป้องกันความเสี7ยงที7 เกี7ยวข้ องกับอัตราแลกเปลี7ยนเงิ นตราที7 อาจ
เกิดขึ Bนได้ จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยขึ Bนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน

 ข้ อ มูล และความเห็ นที7 ปรากฏในเอกสารนี เB ป็ นเพี ยงความเห็ น เบื อB งต้ น เท่า นันB มิ ใช่ คํา มั7น
สัญญาหรื อการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด

 กองทุนป้องกันความเสี7ยงด้ านอัตราแลกเปลี7ยนเงินตราต่างประเทศบางส่วนหรื อทังหมด
B
ตามแต่

 เอกสารนีไB ม่ได้ ผ่านการตรวจสอบหรื อรับรองจากหน่วยงานทางการใดๆ ทังB สิ Bน การตัดสินใจ
ใดๆ จากเอกสารฉบับนี จB ะต้ องทํ าด้ วยความระมัด ระวังและรอบคอบ หากมีข้ อสงสัย ใดๆ
เกี7ยวกับเอกสารฉบับนี Bกรุณาสอบถามจากเจ้ าหน้ าที7โดยตรง

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี7ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนใน

สภาวการณ์ในแต่ละขณะ ดังนันจึ
B งมีโอกาสได้ รับผลกําไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี7ยนได้
กองทุนรวมดังกล่าวเมื7อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของ
ตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี7ยงที7อาจเกิดขึ Bนจากการลงทุนดังกล่าวได้

 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่า วเมื7 อมีค วามเข้ าใจในความเสี7 ยงของสัญญาซื อB ขาย
ล่วงหน้ า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณ์การ
ลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง

 กรณีที7ลูกค้ าปฏิ เสธการให้ ข้อมูลเป็ นลายลักษณ์ อักษร (Customer profile) ให้ บริ ษัทจัดการ
กองทุนสามารถแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบว่าการเสนอนโยบายการลงทุนให้ ลกู ค้ านันB บริ ษัทได้ พิจารณา
ข้ อมูลเพียงเท่าที7ลกู ค้ าให้ บริ ษัทเท่านันB

 ขอรับหนังสือชี Bชวนได้ ที7บริ ษัทฯ หรื อตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื Bอคืน
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