22 มกราคม 2561

เหตุการณ์ สาํ คัญ
 วุฒิสภาสหรั ฐฯโหวตไม่ ผ่านกฎหมายงบประมาณชัวคราว ส่ งผลให้ หน่ วยงานรั ฐบาลบางส่ วนต้ องปิ ดทําการชัวคราว
 GDP ไตรมาส 4 ปี 2560 ของจีนขยายตัวดีกว่ าทีนักเศรษฐศาสตร์ คาด ที 6.8% (yoy) ตลอดทัง ปี 2560 เศรษฐกิจขยายตัว 6.9% (yoy)
 สนช. มีมติเสียงข้ างมากให้ แก้ ไขมาตรา 2 ของกฎหมายการเลือกตัง โดยกําหนดให้ ร่างกฎหมายฉบับนีม ีผลบังคับใช้ 90 วันนับแต่ วันประกาศลงในราชกิจจา
นุเบกษา อาจส่ งผลให้ การเลือกตัง ทัวไปต้ องเลือนออกไปเป็ นต้ นปี 2562
 ติดตามการประชุมของธนาคารกลางหลักของโลก คือ ธนาคารกลางญีปุ่ นในวันที 22-23 มกราคม 2561 และธนาคารกลางยุโรปในวันที 25 มกราคม 2561
คาดว่ าธนาคารทัง 2 แห่ งจะคงมาตรการด้ านการเงินไม่ เปลียนแปลง
 วันที 26 มกราคม 2561 จะมีการรายงาน GDP ไตรมาส 4 ปี 2560 ของสหรั ฐฯ ผลสํารวจนักเศรษฐศาสตร์ จาก Bloomberg คาดว่ า GDP จะขยายตัว 3.2%

สรุ ปข่ าวเศรษฐกิจ
สหรั ฐฯ

ยูโรโซน

 เครื องชีภ าวะเศรษฐกิจทีทยอยประกาศของเดือน ธันวาคม ส่ งสัญญาณ
เชิงบวกต่ อเนือง จากการรายงานยอดค้ าปลีก ขยายตัว 0.4% (mom) และ
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัว 0.9% (mom) โดยตัวเลขเศรษฐกิจที
ทยอยประกาศ บ่ งชีว ่ า GDP ไตรมาส 4 ปี 2560 มีแนวโน้ มขยายตัวได้ ดี

 นาย Ardo Hansson คณะกรรมการธนาคารกลางยุโรป (ECB) กล่ าวว่ า
หากเศรษฐกิจและเงินเฟ้อขยายตัวได้ ตามทีคาด ECB ก็ควรพิจารณายุติ
มาตรการ QE ในเดือน กันยายน 2561 ส่ งผลให้ ค่าเงินยูโรแข็งค่ าขึน เร็ ว
ในช่ วงนี 

 แม้ ว่ า สภาผู้ แ ทนฯ ได้ ผ่ า นกฎหมายงบประมาณชั วคราว (Continuing
Resolution) ด้ วยมติ 230 ต่ อ 197 เพือต่ ออายุงบประมาณให้ เพียงพอใช้
จ่ ายไปอีก 1 เดือน จนถึงวันที 16 กุมภาพันธ์ 2561 แต่ วุฒิสภาโหวตไม่
ผ่ านกฎหมายงบประมาณชั วคราว เนื องจากไม่ สามารถตกลงกั นได้ ใน
ประเด็นการอพยพเข้ าประเทศ ส่ งผลให้ หน่ วยงานรั ฐบาลบางส่ วนต้ องปิ ด
ทําการชัวคราว ทัง นีผ ลกระทบต่ อเศรษฐกิจและเสถียรภาพของรั ฐบาลจะ
ขึน อยู่กับระยะเวลาการเจรจาเพือหาทางออก หากเจรจาได้ เร็ วคาดว่ าจะ
ส่ งผลจํากัด แต่ หากยืดเยือ จะส่ งผลต่ อความเชือมันและเศรษฐกิจเพิมขึน
เอเซีย
ญีปุ่ น
 เครื องชีภ าวะเศรษฐกิจด้ านการลงทุนปรั บตัวดี โดยยอดสังซือ เครื องจักร
ไม่ นับรวมสินค้ าทีมีความผันผวนสูง เช่ น เครื องบิน ในเดือน พฤศจิกายน
2560 ขยายตัว 5.7% (mom) จากเดือนก่ อนที 5.0% (mom) ทําระดับสูงสุด
ในรอบ 4 เดือน
จีน
 เศรษฐกิจไตรมาส 4 ปี 2560 ขยายตัว 6.8% (yoy) ทรงตัวจากไตรมาส
ก่ อน และดีกว่ าทีนักเศรษฐศาสตร์ คาดไว้ ที 6.7% (yoy) โดยการส่ งออก
สินค้ าเป็ นปั จจัยขับเคลือนเศรษฐกิจ ในขณะทีการลงทุนและการบริ โภค
ชะลอตัวลง ตลอดทัง ปี 2560 เศรษฐกิจจีนขยายตัว 6.9% (yoy) เพิมขึน
จาก 6.7% (yoy) ในปี 2559

ไทย
 ปี 2560 จํานวนนักท่ องเทียวทีเดินทางเข้ ามาท่ องเทียวในประเทศไทยมี
จํานวนทัง หมด 35.4 ล้ านคน เพิมขึน 8.8% (yoy) และสร้ างรายได้ จากการ
ท่ องเทียวมูลค่ า 1.8 ล้ านล้ านบาท เพิมขึน 11.7% (yoy)
 คณะรั ฐมนตรี มมีตเิ ห็นขอบงบประมาณประจําปี 2562 วงเงิน 3 ล้ านล้ าน
บาท เพิมขึน 3.4% (yoy) แบ่ งเป็ นงบประมาณด้ านรายจ่ ายประจํา 2.3
ล้ า นล้ านบาท และรายจ่ า ยลงทุ น 6.7 ล้ านล้ า นบาท ในขณะเดี ย วกั น
คณะรั ฐมนตรี อนุมัตงิ บประมาณกลางปี 2561 วงเงิน 1.5 แสนล้ านบาท ซึง
มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจท้ องถิน อาทิ มาตรการช่ วยเหลือผู้มีรายได้ น้อยเฟส 2
มาตรการการท่ องเทียวเมืองรอง และการปฏิรูปราคาสินค้ าเกษตร
 คณะกรรมการค่ าจ้ างปรั บ เพิมค่ าจ้ างขั น ตํา 5-22 บาท/วั น เพิมขึ น โดย
เฉลี ยทั ง ประเทศจาก 305.44 บาทต่ อวั นเป็ น 315.97 บาทต่ อวั น หรื อ
3.45% มีผลบังคับใช้ 1 เมษายน 2561 โดยกระทรวงพาณิชย์ คาดว่ าการ
ปรั บเพิมค่ าจ้ างขัน ตําจะส่ งผลให้ ราคาสินค้ าและบริการเพิมขึน +0.1%
 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่ างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบ
รั ฐธรรมนูญว่ าด้ วยการเลือกตัง สส. มีมติเสียงข้ างมากให้ แก้ ไขมาตรา 2
ของกฎหมายดังกล่ าว โดยกําหนดให้ ร่างกฎหมายฉบับนีม ีผลบังคับใช้ 90
วันนับแต่ วันประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ประเด็นดังกล่ าวอาจจะมีผล
ให้ การเลือกตัง ทัวไปต้ องเลือนออกไปจากเดิมในเดือน พฤศจิกายน 2561
เป็ นต้ นปี 2562
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ประเภท
สินทรั พย์
หุ้นไทย

ตราสารทุ น
ต่างประเทศ

22 มกราคม 2561
มุมมองการลงทุน

ดัชนี

% ผลตอบแทน
(สัปดาห์ ทผ่ี าน
มา)

%
ผลตอบแทน
(ตัง แต่ ต้นปี )

กองทุน
แนะนํา

นํา หนักการ
ลงทุน

SET

-0.07%

+3.86%

M-S50
M-MS
HiDivPlus

Oveweight

SET Index ปิ ดสัปดาห์ที7 1,821.34 จุด ปรับตัวลดลงเล็กน้ อย 0.07% WoW
จากแรงกดดันจากสนช. โหวตผ่านกม. เลื7อนการเลือกตังทั
K ว7 ไปสัปดาห์ที7ผ่านมา
จากโรดแมปเดิมปลายปี 2561 สู่ต้นปี 2562 เนื7องจากความล่าช้ าในการร่ าง
พรบ. ประกอบ รธน. ที7มีกําหนดส่งตังแต่
K ต้นเดือน ธันวาคม 2560 และผลการ
ดําเนินงานกลุ่มธนาคารที7ออกมาตํ7ากว่าตลาดคาด นอกจากนี K ยังมี ประเด็น
สําคัญ ได้ แ ก่ คณะกรรมการค่าจ้ าง (บอร์ ดค่าจ้ า ง) ปรั บขึนK ค่าแรงขันK ตํ7าทั7ว
ประเทศแล้ ว โดยจะปรั บ ขึ นK 5-22 บาท คิ ดเป็ นการปรั บ ขึ นK +3-7% อัต รา
ค่าเฉลี7ยรวมอยู่ 315.97 บาท ทังนี
K K ให้ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั K วันที7 1 เมษายน นี K
พร้ อมทังเตรี
K ยมเสนอให้ ที7ประชุมคณะรั ฐมนตรี พิจารณาต่อไป อี กทังประชุ
K
ม
คณะกรรมการบริ หารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กรศ.)
เตรี ย มเสนอแผนลงทุนโครงสร้ างพื นK ฐาน 9.88 แสนล้ า นและประกาศพื นK ที7
พิเศษอีก 19 นิคมให้ บอร์ ดอีอีซี ในวันที7 1 กุมภาพันธ์ นี K อีกทังพ.ร.บ.พื
K
Kนที7เขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก คาดว่าจะเข้ าสู่ประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
(สนช.) และออกเป็ นกฏหมายได้ ใ นเดื อ น กุม ภาพันธ์ นี เK ช่ นกัน นอกจากนี K
รั ฐบาลออกคํา สัง7 มาตรา 44 ยกเลิก การอุดหนุนราคาอ้ อยและน้ า ตาลทราย
โดยตรง และยกเลิก การกํ า หนดโควตานํ าK ตาลทรายและราคานํ าK ตาลหน้ า
โรงงาน ซึ7งจะทําให้ ราคานํ Kาตาลขายในประเทศไทยลดลงจากเดิมราว 2 –3
บาท/กก. ตามราคาในตลาดโลกที7 ตํ7า กว่ า ปั จ จัยที7 ต้อ งติดตามในสัป ดาห์ นี K
ปั จจัยในประเทศได้ แก่ กมธ.แถลงรายละเอียดการแก้ ไขมาตรา 2 ขยายเวลา
การบังคับใช้ กฎการเลือกตัง้ ส.ส./ จับตาผู้บริ หาร SCB, KTB, TMB แถลง
มุมมอง / ตัวเลขส่งออก-นํ าเข้ าเดือน ธันวาคม และ ปั จจัยต่างประเทศได้ แก่
Bond yield สหรัฐเริ7 มดีดตัว / 23 มกราคม ประชุม BOJ / 25 มกราคม ประชุม
ECB
แนวโน้ มสัปดาห์นี K คาดว่า SET จะยังแกว่งตัว “สร้ างฐาน” ระยะสันในกรอบ
K
1,800-1,830 จุด ไปก่อน จากความเสี7ยงการเมืองทังใน-ต่
K
างประเทศเพิ7มขึ Kน ทังK
US government shutdown และการเลื7อนการเลือกตังของไทย
K

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

+0.86%

+5.11%

I-Develop
MINCAI

Neutral

+1.00%

+4.14%

Neutral

+0.65%

+4.58%

Neutral

+2.02%

+6.40 %

Neutral

-0.43%

+2.22%

I-GOLD

Neutral

Oil (WTI)

-1.44%

+4.88%

I-OIL

Neutral

สัปดาห์ที7ผ่านมาตลาดหุ้นโลกโดยรวมยังปรับตัวขึ Kนทังสหรั
K ฐและเอเชีย ขณะที7
ตลาดหุ้นยุโรปเริ7 มอ่อนตัวท่ามกลางการทยอยประกาศผลกํ าไรบริ ษัทและตอบ
รับความกังวลว่า ECB จะยุติ QE
สัปดาห์นี Kมี ประเด็นที7จับตาคือ 1) การประชุม BOJ 23 มกราคม ตลาดคาด
ว่ า BOJ จะคงดอกเบี ยK ติด ลบในประชุ ม ครั งK นี ตK ่ อ ไป 2) การประชุ ม World
Economic Forum ที7เมื องดาวอช ตลอดทังสั
K ปดาห์ 3) การประชุมธนาคาร
กลาง ECB 25 มกราคม ที7ตลาดรอฟั งสัญญาณการปรับลดนโยบายการเงิน 4)
ดัชนี Average Earning ของสหราชอาณาจักร (UK) 4) GDP ประมาณการ
ครั งK แรก ไตรมาส 4 สหรั ฐ 5) จับ ตาการแสวงหาข้ อ ตกลงและผ่ า นร่ า ง
งบประมาณฉบับใหม่ของสหรัฐเพื7อให้ หน่วยงานราชการกลับมาทํางานอีกครังK
ทองคํามีโอกาสทรงตัวที7ตลาดกํ าลังรอประชุม Fed สิ Kนเดือนนี K ตลาดคาดว่าไม่
มี ก ารขึ นK ดอกเบี ยK ในประชุ ม ครั งK นี แK ละจะขึ นK ดอกเบี ยK ในการประชุ ม เดื อ น
มีนาคม
ราคานํ าK มัน มี โ อกาสประคับ ประคองโดยราคา WTI มี โ อกาสยื น เหนื อ 60
เหรี ยญต่อบาร์ เรล ทังนี
K Kปั จจัยที7ควรจับตาคือการส่งออกนํ Kามันดิบของอิหร่ าน
การผลิตนํ Kามันดิบของกลุ่ม OPEC และ Non-OPEC รวมทังสหรั
K ฐ โดยคาดว่า
ฤดูกาลที7หนาวเหน็บในสหรัฐฯ จะส่งผลต่อธุรกิจนํ Kามันเพียงช่วงสันๆ
K
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ตราสารหนี K
ต่างประเทศ

iBoxx Liquid
Investment
Grade
Corporate
JPMorgan
Emerging
Bond

-0.73 %

-0.65 %

I-SMART

Neutral

-0.25%

-0.09%

เส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบาลสหรั ฐ ฯ มี ความชันเพิ7ม ขึนK โดยอัตรา
ผลตอบแทนพั น ธบั ต รอายุ 2 ปี คงที7 อ ยู่ ที7 ร ะดับ 2.05% ในขณะที7 อั ต รา
ผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี เพิ7ม ขึนK มาอยู่ที7ร ะดับ 2.63% ถื อ เป็ นระดับ
สูงสุดในรอบ 10 เดือน เนื7 องจากรายงานตัวเลขเศรษฐกิ จสหรั ฐยังคงเติบโต
สะท้ อนจากดัชนีการผลิตอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ ขยายตัวขึ Kนมากกว่าที7ตลาด
คาดในเดื อ นธันวาคม และรายงานภาวะเศรษฐกิ จ ภูมิ ภาครวม 12 รั ฐ ของ
สหรั ฐฯ (Beige Book) สะท้ อนมุมมองต่อเศรษฐกิ จที7ยังขยายตัวดีในเดือน
ธันวาคม นอกจานี สK ภาผู้แทนผ่านร่ างงบประมาณเบิกจ่ายระยะสันไปจนถึ
K
ง
วันที7 16 กุมภาพันธ์ แต่วุฒิสภาโหวตไม่ผ่านกฎหมายงบประมาณชัว7 คราว ซึง7
ยังเป็ นปั จจัยที7ตลาดกังวล ส่งผลให้ ค่าเงินดอลลาร์ สรอ อ่อ นค่า นอกจากนี K
รายงานตัว เลขศรษฐกิ จของจี นเติบโตมากกว่ าที7 คาด โดย GDP ปี 2560
ขยายตัว 6.9% (คาดไว้ 6.8%) มากกว่าปี ก่อนที7ขยายตัว 6.7% ส่งผลบวกต่อ
ตลาดเกิดใหม่ สําหรับ I-SMART มีการวางสถานะ Duration ที7ตํ7ากว่าเกณฑ์
อ้ างอิงเพื7อรองรั บการปรั บขึนK ของ Yield และลงทุนกระจายความเสี7ยงทังใน
K
ตลาดสหรัฐ ยูโร และตลาดเกิดใหม่เพื7อเพิ7มผลตอบแทน

iBoxx High
Yield Index

-0.16%

+0.36 %

M-SMART
INCOME

Neutral

Bloomberg
Barclays US
MBS Index

-0.44%

-0.68%

ตราสารหนี Kเอกชนที7ให้ ผลตอบแทนสูง High Yield มีมูลค่าลดลง ในสัปดาห์นี K
รวมถึงตลาด Mortgage Backed Securities (MBS) ก็มีมูลค่าลดลง สําหรับ
M-SMART INCOME ให้ ผลตอบแทนดีจาก กลุม่ High Yield ที7เป็ นตราสารหนี K
ประเภทด้ อยสิทธิ และตราสารแปลงสภาพที7ใ ห้ ผลตอบแทนสูง โดยเน้ นจาก
อัตราดอกเบี ยK รั บที7สูง (coupon) ออกโดยกลุ่มสถาบันการเงินคุณภาพสูง จึง
ช่วยชดเชยการปรับขึ Kนของเส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ประกอบกับ
กระจายการลงทุนในตราสารที7ให้ ดอกเบี Kยลอยตัว และกึ7งลอยตัว เพื7อรองรั บ
ภาวะดอกเบี Kยขาขึ Kนของสหรัฐฯ
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ประเภท
สินทรั พย์

ดัชนี

%
ผลตอบแทน
(สัปดาห์ ทผ่ี าน
มา)

%
ผลตอบแทน
(ตัง แต่ ต้นปี )

กองทุน
แนะนํา

นํา หนักการ
ลงทุน

ต ร า ส า ร ห นี K
ไทย

Thai govt
10Y
(19/01/2018
@ 2.48%)

+0.01%
(ผลตอบแทน
ที7
เปลี7ยนแปลง)

-0.06%
(ผลตอบแทน
ที7
เปลี7ยนแปลง)

SMART,
MMM-Plus

Slightly
Underweight

US Treasury
10Y
(19/01/18 @
2.64%)

+0.09%
(ผลตอบแทน
ที7
เปลี7ยนแปลง)

+0.24%
(ผลตอบแทน
ที7
เปลี7ยนแปลง)

ข้ อสงวนสิทธิg

22 มกราคม 2561
มุมมองการลงทุน

ตลาดตราสารหนี ไK ทยสัปดาห์ที7ผ่านมาค่อนข้ างคึกคัก เส้ นอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวชันขึ Kน อัตราผลตอบแทนระยะสันปรั
K บตัวลดลง 1
bps. อัตราผลตอบแทนระยะยาวปรับตัวสูงขึ Kน 1-4 bps. นักลงทุนต่างชาติมี
สถานะซื Kอสุทธิในตลาดตราสารหนี Kไทย 16,672 ล้ านบาท ส่วนใหญ่ซื Kอสุทธิใน
ตราสารหนี ไK ทยที7มีอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี ปั จจัยที7ส่งผลกระทบต่อตลาด
ได้ แก่ 1) ข่าวลือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยอาจออกมาตรการป้องกันการเก็ง
กําไรค่าเงินบาท ส่งผลให้ เกิดแรงขายจากนักลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติ
ทําให้ อตั ราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวสูงขึ Kนในช่วงท้ ายสัปดาห์ 2)
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลรุ่ น Benchmark 20 ปี (LB366A) วงเงิน 13,000
ล้ านบาท มีอตั ราผลตอบแทนรับอยู่ที7 2.798-2.84% และมี อตั ราผลตอบแทน
เฉลี7ยอยู่ที7 2.8182% ใกล้ เคียงระดับปิ ดตลาดวันก่อนหน้ า ทังนี
K K Bid Coverage
Ratio อยู่ที7 1.32 เท่า ขณะที7การประมูลพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่ น
อายุประมาณ 2.5 ปี (BOT209A) วงเงิน 50,000 ล้ านบาท ผลการประมูลเฉลี7ย
อยู่ที7 1.5249% BCR อยู่ที7 3.01 เท่า
คําเตือน

 เอกสารนี Kเป็ นลิขสิทธิของบริ ษัทหลักทรัพย์ จดั การกองทุนเอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
(เอ็มเอฟซี) ซึง7 จัดทําขึนK เพื7 อให้ ผ้ สู นใจได้ รับทราบเกี7 ยวกับสินค้ าและบริ การของเอ็ม
เอฟซี และใช้ สําหรับการนําเสนอภายในประเทศไทยเท่านันK

 การลงทุนมี ความเสี7 ย ง ผู้ลงทุนต้ อ งศึก ษาข้ อ มูลเพื7 อ ทํ า ความเข้ า ใจลัก ษณะสินค้ า
เงื7อนไขผลตอบแทน และความเสี7ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดําเนินงานในอดีต
ของกองทุนมิได้ เป็ นสิง7 ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

 เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิในการห้ ามลอกเลียนข้ อมูลในเอกสารนี K หรื อห้ ามแจกจ่าย
เอกสารนี K หรื อห้ ามทําสําเนาเอกสารนี K หรื อห้ ามกระทําการอื7นใดที7ทําให้ สาระสําคัญ
ของเอกสารฉบับ นี เK ปลี7 ย นไปจากเดิม โดยไม่ ได้ รั บ อนุญ าตเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษร
จากเอ็มเอฟซี

 กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน7 แนล สมาร์ ท ฟั นด์ (I-SMART), กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟ
ซี อินเตอร์ เนชัน7 แนล ดีเวลลอป มาร์ เก็ต (I-DEVELOP) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์
เนชัน7 แนล ออยล์ ฟั นด์ (I-OIL) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน7 แนล โกลด์ ฟั นด์ (IGOLD) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน7 แนล เรี ยลเอสเตท ฟั นด์ (I-REITs) อาจ
ลงทุนในสัญญาซื Kอขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื7อป้องกันความเสี7ยงที7เกี7 ยวข้ องกับ
อัตราแลกเปลี7ยนเงินตราที7อาจเกิ ดขึ Kนได้ จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยขึนK อยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน

 ข้ อมูลบางส่วนในเอกสารนี ไK ด้ อ้ างอิงจากแหล่งที7ม าของข้ อมูลที7เชื7 อถื อได้ แต่มิไ ด้
หมายความว่า เอ็มเอฟซี ได้ รับรองในความถูกต้ องและครบถ้ วนของข้ อมูลดังกล่าว
เนื7องจากข้ อมูลอาจมี การเปลี7ยนแปลงได้ ขึ Kนอยู่กับช่วงเวลาที7นําข้ อมูลมาใช้ ในการ
อ้ างอิง
 ข้ อมูลและความเห็นที7ปรากฏในเอกสารนี เK ป็ นเพี ยงความเห็นเบื อK งต้ นเท่านันK มิใช่
คํามัน7 สัญญาหรื อการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด
 เอกสารนี Kไม่ได้ ผ่านการตรวจสอบหรื อรั บรองจากหน่วยงานทางการใดๆ ทังสิ
K Kน การ
ตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี Kจะต้ องทําด้ วยความระมัดระวังและรอบคอบ หากมี
ข้ อสงสัยใดๆ เกี7ยวกับเอกสารฉบับนี Kกรุ ณาสอบถามจากเจ้ าหน้ าที7โดยตรง

 กองทุนป้ องกันความเสี7 ย งด้ า นอัตราแลกเปลี7 ย นเงิ นตราต่ า งประเทศบางส่ว นหรื อ
ทังหมด
K
ตามแต่สภาวการณ์ ในแต่ละขณะ ดังนันจึ
K งมีโอกาสได้ รับผลกํ าไรหรื อขาดทุน
จากอัตราแลกเปลี7ยนได้
 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี7ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควร
ลงทุ น ในกองทุ น รวมดัง กล่ า วเมื7 อ เห็ น ว่ า การลงทุ น ในกองทุ น รวมเหมาะสมกั บ
วัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี7ยงที7อาจเกิดขึ Kนจากการลงทุน
ดังกล่าวได้
 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื7อมีความเข้ าใจในความเสี7ยงของสัญญาซื Kอ
ขายล่วงหน้ า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึ ง
ประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
 กรณี ที7ลกู ค้ าปฏิเสธการให้ ข้อมูลเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร (Customer profile) ให้ บริ ษัท
จัดการกองทุนสามารถแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบว่าการเสนอนโยบายการลงทุนให้ ลกู ค้ านันK
บริ ษัทได้ พิจารณาข้ อมูลเพียงเท่าที7ลกู ค้ าให้ บริ ษัทเท่านันK
 ขอรับหนังสือชี Kชวนได้ ที7บริ ษัทฯ หรื อตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื Kอคืน
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