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เหตุการณ์ สาํ คัญ
 IMF ปรั บเพิมคาดการณ์ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจโลกปี 2561 และ 2562 เพิมขึนF 0.2% เป็ น 3.9% (yoy) ทังF 2 ปี โดยปรั บเพิมขึนF ในเกือบทุกภูมิภาค เนืองจาก
สภาวะทางการเงินทีผ่อนคลายและความเชือมันในระดับสูงจะช่ วยสนับสนุนอุปสงค์ โลกให้ เติบโตต่ อเนือง และส่ งผลบวกต่ อภาคการส่ งออกสินค้ า
 GDP ไตรมาส 4 ปี 2560 ของสหรั ฐฯ ขยายตัว 2.6% (qoq,saar) ชะลอตัวลงจากไตรมาสก่ อน เนืองจากการลดลงของการส่ งออกสินค้ าสุทธิและสินค้ าคงคลัง แต่ การ
ใช้ จ่ายในประเทศขยายตัวได้ แข็งแกร่ ง
 สภาคองเกรสผ่ านกฎหมายงบประมาณชัวคราวถึงวันที 8 กุมภาพันธ์ 2561 ทําให้ หน่ วยงานรั ฐบาลกลับมาเปิ ดทําการปกติ หลังจากปิ ดไป 3 วัน
 การประชุมธนาคารกลางญี ปุ่นในวันที 22-23 มกราคม 2561 และธนาคารกลางยุโรปในวั นที 25 มกราคม 2561 ธนาคารทังF 2 แห่ งคงมาตรการด้ านการเงินไม่
เปลียนแปลง
 การประชุมธนาคารกลางสหรั ฐในวันที 30-31 มกราคม 2561 คาดว่ าจะคงมาตรการด้ านการเงินไม่ เปลียนแปลง

สรุ ปข่ าวเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ
 สภาคองเกรสได้ ผ่ า นกฎหมายงบประมาณชั ว คราว (Continuing Resolution)
ส่ ง ผลให้ รัฐ บาลมี งบประมาณการใช้ จ่ ายได้ ถึง วัน ที 8 กุ ม ภาพัน ธ์ 2561 ทําให้
หน่ วยงานของรัฐบาลสามารถกลับมาเปิ ดทําการได้
 IMF ปรับเพิมคาดการณ์ อตั ราการเติบโตทางเศรษฐกิจสหรั ฐฯ ในปี 2561 เพิมขึนF
+0.4% เป็ น 2.7% (yoy) และปี 2561 เพิมขึนF +0.3% เป็ น 2.5% (yoy) เนืองจาก
แผนปฏิรูปภาษีท ีมีผ ลบังคับใช้ ตังF แต่ ปี 2561 เป็ นสําคัญ โดยเฉพาะในส่ วนของ
ภาษี นิติบุคคลซึงจะช่ วยให้ เกิ ดการลงทุน และมีผลดีต่อเนื องไปยังประเทศคู่ค้า
เช่ น แคนาดาและเม็กซิโก
 การรายงาน GDP ไตรมาส 4 ปี 2560 ซึงเป็ นการรายงานเบือF งต้ น GDP ขยายตัว
2.6% (qoq,saar) ชะลอตัวลงจากไตรมาสก่ อนหน้ าที 3.2% (qoq,saar) และตํากว่ า
ทีตลาดคาดการณ์ ว่าจะขยายตัว 3.0% (qoq,saar) แม้ ว่าจะมีการรายงานการ
เติบโตทีชะลอตัวลง แต่ ยังไม่ ใช่ สัญญาณทีบ่งชีวF ่ าเศรษฐกิจชะลอตัวลง เนืองจาก
การใช้ จ่ายในประเทศทีมีผลสําคัญต่ อการเปลียนแปลงของ GDP ยังขยายตัวได้ ดี
โดยการใข้ จ่ายภาคครั วเรื อน ขยายตัวดีท ี 3.8% (qoq,saar) และการลงทุนภาค
ธุรกิ จขยายตัวเร่ งขึนF 6.8% (qoq,saar) จากการลงทุนในเครื องมือเครื องจักร
ในขณะทีการลงทุนภาคก่ อสร้ างเร่ งตัวขึนF 11.6% (qoq,saar) ส่ วนกิจกรรมทีส่งผล
ให้ เศรษฐกิจชะลอตัวลงคือการส่ งออกสินค้ าสุทธิและการเปลียนแปลงของสินค้ า
คงคลัง

ยูโรโซน
 IMF ปรั บ เพิ ม คาดการณ์ อั ต ราการเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ยู โ รโซน ในปี 2561
เพิมขึนF +0.3% เป็ น 2.2% (yoy) และปี 2561 เพิมขึนF +0.3% เป็ น 2.0% (yoy)
เนืองจากโมเมนตัมของการส่ งออกทีมีแนวโน้ มดีต่อเนือง
 ธนาคารกลางยุโรป (ECB) คงนโยบายการเงินไม่ เปลียนแปลง โดยคงการเข้ าซือF
สินทรัพย์ ท ี 3 หมืนล้ านยูโรต่ อเดือนจนถึงสินF เดือน กันยายน 2561 และคงอัตรา
ดอกเบียF นโยบาย (Refinance rate) 0.0% ต่ อปี และดอกเบียF เงินฝาก (Deposit
facility rate) ที -0.4% ต่ อปี แม้ ว่าโมเมนตัมทางเศรษฐกิ จทีแข็งแกร่ งจะช่ วยให้
อัตราเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมายที 2.0% (yoy) ในระยะข้ างหน้ า แต่ แรงกดดันด้ าน
เงินเฟ้อทีอยู่ในระดับตํา ทําให้ นโยบายการเงินทีผ่อนคลายยังมีความจําเป็ น โดย
ปั จ จั ย เสี ย งที ต้ อ งติ ด ตาม คื อ ความผั น ผวนของอั ต ราแลกเปลี ย นที จ ะส่ ง ผล
กระทบต่ อเงินเฟ้อ

เอเซีย
ญีปนุ่
 IMF ปรั บเพิมคาดการณ์ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจญีปุ่น ในปี 2561 เพิมขึนF
+0.5% เป็ น 1.2% (yoy) และปี 2561 เพิมขึนF +0.1% เป็ น 0.9% (yoy) เนืองจาก
โมเมนตัมของการส่ งออกทีมีแนวโน้ มดีต่อเนือง
 ธนาคารกลางญีปนุ่ (BOJ) คงนโยบายการเงินไม่ เปลียนแปลงในการประชุมวันที
22-23 มกราคม 2561 โดยคงอัตราคงอัตราดอกเบียF ระยะสันF ไว้ ท ี -0.1% สําหรั บ
เงินสํารองส่ วนเกินของธนาคารพาณิชย์ (Excess Reserves) บางส่ วน คงเป้า
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐ บาลอายุ 10 ปี (Yield Curve Control) ไว้ ท ี
“ประมาณ” 0% และคงอัตราเข้ าซือF สิ นทรั พย์ ท ี 80 ล้ านล้ านเยนต่ อปี ในการ
ประเมิ นเศรษฐกิ จในช่ วงที ผ่ า นมา BoJ มองว่ าเศรษฐกิ จขยายตัว จากปั จจั ย
ภายนอกและภายใน โดยการลงทุนภาคเอกชนได้ ส่งสัญญาณฟื F นตัวขึนF จากการ
ลงทุนเพือเตรี ยมการแข่ งขัน Olympic ในปี 2563 และการลงทุนเพิอลดการใช้
แรงงาน (Labor-saving investment)
 BOJ คงประมาณการ GDP และเงินเฟ้อเท่ ากั บการประชุมครั งF ก่ อนในเดือน
ตุลาคม 2560 ดังนี F ประมาณการ GDP ปี งบประมาณปี 2560 และ 2561 (สินF สุด
เดือน มีนาคม 2561 และ มี.ค. 2562) อยู่ท ี +1.9% (yoy) และ +1.4% (yoy)
ตามลําดับ
 สําหรั บประมาณการเงิ นเฟ้อไม่ นับ รวมอาหารสด ในปี งบประมาณ 2561 และ
2562 อยู่ท ี 0.8% (yoy) และ 1.4% (yoy) ตามลําดับ
 อัตราเงิ นเฟ้อที ไม่ นับรวมราคาอาหารสด และอั ตราเงิ นเฟ้ อที ไม่ นั บรวมราคา
อาหารและพลังงาน เดือน ธันวาคม 2560 ทรงตัวที 0.9% (yoy) และ 0.3% (yoy)
ตามลําดับ ในขณะทีอัตราเงินเฟ้อทัวไป ขยายตัว 1.0% (yoy) มาตรวัดอัตราเงิน
เฟ้อทุกประเภทยังคงอยู่ในระดับตํากว่ าเป้าหมายของธนาคารกลางญีปุ่นที 2.0%
(yoy)
จีน
 IMF ปรั บเพิมคาดการณ์ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิ จจีน ในปี 2561 เพิมขึนF
+0.1% เป็ น 6.6% (yoy) และปี 2561 เพิมขึนF +0.1% เป็ น 6.4% (yoy) เนืองจาก
โมเมนตัมของการส่ งออกทีมีแนวโน้ มดีต่อเนือง

ไทย
 มูลค่ าการส่ งออกสิ นค้ าเดือน ธันวาคม 2560 ขยายตัว 8.6% (yoy) ชะลอตัวลง
จากเดือนก่ อนหน้ าที 13.4% (yoy) ส่ วนมูลค่ าการนําเข้ าสิ นค้ าขยายตัว 16.6%
(yoy) เพิมขึนF จากเดือนก่ อนหน้ าที 13.7% (yoy) ส่ งผลให้ ขาดดุลการค้ า -278
ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ
 ในปี 2560 มู ลค่ าการส่ งออกสิ นค้ า และมูล ค่ าการนําเข้ า สิ นค้ า ขยายตั ว 9.9%
(yoy) และ 14.7% (yoy) ส่ งผลให้ ไทยเกินดุลการค้ า +13,931 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ
หน้ า 1
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SET Index ปิ ดที3 1,828.88 จุด ปรับตัวขึ =นเล็กน้ อย 0.26% จากสัปดาห์ก่อนหน้ า โดย
สัปดาห์ที3ผ่านมาประชุม สนช. ถกประเด็นเรื3 องกฎหมายเลือกตัง= ส.ส. ที3ขยายเวลาเป็ น
120-150 วัน ทํ าให้ กําหนดการเลือกตัง= น่าจะเลื3อนออกไปเป็ น ไตรมาสที3 1 ปี 2562
จาก Roadmap เดิ ม เดื อนพฤศจิ กายน 2561 คลังชงมาตรการภาษี SME เพื3อลด
ผลกระทบจากการขึน= ค่าแรงขันตํ
= 3า โดยให้ นําต้ นทุนค่าแรงทัง= ก้ อนมาหักค่าใช้ จ่ายได้
1.15 เท่า ซึ3งจะลดภาระได้ 9-10 บาท จากค่าแรงที3ปรับขึ =นสูงสุด 20 บาท คาดมีผล 1
เมษายน นี = อีกทัง= ส.อ.ท.ประกาศดัชนีความเชื3อมัน3 อุตสาหกรรมเดือน ธันวาคม ทะลุ
89 สูงสุดในรอบ 35 เดือน โดยได้ รับแรงสนับสนุนจากปริ มาณยอดคําสัง3 ซื =อ ต้ นทุน และ
ผลประกอบการที3 ป รั บ ตัว ดี ขึน= โดยเฉพาะในอุต สาหกรรมยานยนต์ คาดแนวโน้ ม
ภาคอุ ต สาหกรรมที3 แ ข็ ง แกร่ ง จะผลั ก ดั น การลงทุ น เพิ3 ม ของภาคเอกชนในปี นี =
เช่นเดียวกันกระทรวงพาณิชย์ รายงานมูลค่าส่งออกปี 2560 สูงสุดเป็ นประวัติการณ์ที3
2.36 แสนล้ านเหรี ยญฯ โต 9.9% สูงสุดในรอบ 6 ปี เกินดุลการค้ า 1.3 หมื3นล้ านเหรี ยญ
ฯ หลังเศรษฐกิ จโลก- คู่ค้าฟื =น และแนวโน้ มยังดีต่อเนื3 องในปี 2561 ประมาณการณ์
ขยายตัวที3 5-7%
ปั จจัยที3ต้องติดตามในสัปดาห์นี = ปั จจัยในประเทศได้ แก่ การประกาศผลประกอบการ
บริ ษัทจดทะเบียน และ ปั จจัยต่างประเทศได้ แก่ ค่าเงินดอลล่าร์ , การประชุมธนาคาร
กลางสหรัฐฯ ในวันที3 30-31 มกราคม, GDP ยุโรป วันที3 30 มกราคม, และ มาตรการ
ค่าแรงขันตํ
= 3าที3จะเข้ าที3ประชุม ครม. วันที3 30 มกราคม
สัปดาห์นี = คาดว่า SET จะแกว่งตัว “สร้ างฐาน” ในกรอบ 1,800-1,830 จุด เป็ นโอกาส
ในการ “ซื =อ” หุ้น มองภาพระยะ 1-3 เดือนยังเป็ น “บวก” เหมือนเดิม และ นักลงทุนส่วน
ใหญ่ยงั อยูในสถานะ “Risk-On” ต่อเนื3อง จากเศรษฐกิจโลกที3ขยายตัวแข็งแกร่ ง (IMF
ปรับคาดการณ์การขยายตัวเศรษฐกิจโลกเป็ น +3.9% ปี 2561) ราคาสินค้ าโภคภัณฑ์
ปรับสูงขึ =น ขณะที3แรงกดดันจากอัตราเงินเฟ้ อยังตํ3า ผลการประชุม ECB เรื3 องมาตรการ
QE เป็ นไปตามคาด แม้ ก ารเลือ กตัง= เลื3อนไปเป็ นต้ น ปี 2562 แต่ภ าพเสถี ยรภาพ
การเมือง นโยบายลงทุนโครงสร้ างพื =นฐานและ EEC ยังไม่เปลี3ยนแปลง
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สัป ดาห์ ที3 ผ่า นมาตลาดหุ้นสหรั ฐ ฯปรั บ ตัว ขึน= เนื3 องจากผ่ อนคลายความกัง วลเรื3 อ ง
government shutdown วุฒิสภาสหรั ฐลงมติ ผ่านร่ างกฎหมายงบประมาณชั3วคราว
และ ปธน.ทรั มป์ลงนามเรี ยบร้ อย ตลาดสหรั ฐรอดูงบกําไรไตรมาสที3 สี3ของบริ ษัทจด
ทะเบี ย น และความเสี3 ย งสํ า คัญ คื อ ตลาดหุ้น สหรั ฐ ยัง ไม่ไ ด้ ป รั บ ฐานรอบใหญ่ เ ลย
นับ ตัง= แต่ มี ก ารเลื อ กตัง= สหรั ฐ เดื อ นพฤศจิ ก ายน ปี 2559 คาดว่า ตลาด Emerging
Market น่าจะได้ ประโยชน์จากค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐที3อ่อนค่า
เหตุการณ์สําคัญประจําสัปดาห์นีป= ระกอบด้ วย 1) ตัวเลขความเชื3อมัน3 ผู้บริ โภคสหรั ฐ
โดย Conference Board วันที3 30 มกราคม 2) ถ้ อยแถลงของ Carney ประธาน BOE
วันที3 30 มกราคม 3) การประชุม FOMC วันที3 31 มกราคม โดยตลาดคาดว่า Fed จะ
คงดอกเบี =ยในการประชุมครัง= นี =และจะปรับขึ =นในการประชุมเดือนมีนาคม 4) ถ้ อยแถลง
ของประธานาธิบดีสหรัฐ วันที3 31 มกราคม ในหัวข้ อ The State of the Union Address
5) การจ้ างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐเดือนมกราคม วันที3 2 กุมภาพันธ์ ที3ตลาดคาดว่า
จะเพิ3มขึ =น 1.84 แสนตําแหน่ง จากเดือนธันวาคมที3เพิ3มขึ =น 1.48 แสนตําแหน่งงาน
ราคาทองคํามีโอกาสผันผวนในช่วงระหว่างที3มีประชุม Fed ในสัปดาห์นี = รวมทัง= ตัวเลข
การจ้ างงานสหรั ฐอาจกดดัน ให้ ดอลลาร์ ก ลับ มาแข็ งค่ าหากตัว เลขออกมาเชิ งบวก
อย่างไรก็ตามโดยภาพรวมตลาดยังไม่คาดว่า Fed จะขึ =นดอกเบี =ยในครัง= นี =
ราคานํ า= มันทรงตัวเพื3 อรอดูสัญ ญาณใหม่ทัง= นี ส= ิ3ง ที3 จับ ตา 1) การผลิต นํ า= มันดิ บ ของ
เวเนซุเอลาหลังจากที3ผลิตลดลง 2) สต็อกนํ =ามันดิบสหรัฐที3คาดว่าจะปรับตัวลงต่อเนื3อง
3) การผลิตนํ =ามันของสหรัฐที3กําลังปรับตัวเพิ3มขึ =นต่อเนื3อง
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29 มกราคม 2561
มุมมองการลงทุน

ประเภท
สินทรั พย์

ดัชนี

%
ผลตอบแทน
(สัปดาห์ ทผี ่ าน
มา)

%
ผลตอบแทน
(ตังF แต่ ต้นปี )

กองทุน
แนะนํา

นําF หนักการ
ลงทุน

ตราสารหนี =
ต่างประเทศ

iBoxx Liquid
Investment
Grade
Corporate
JPMorgan
Emerging
Bond

+0.28%

-0.38%

I-SMART

Neutral

+0.33%

+0.24%

อัตราผลตอบแทนพัน ธบัต รรั ฐบาลสหรั ฐ 10 ปี ปรั บ ตัว สูงขึน# มาอยู่ที' 2.68% โดย
สัปดาห์ที'ผ่านมา รายงานตัวเลขเศรษฐกิ จสหรัฐไตรมาสสี'ปี 2560 อยู่ที' 2.6% ลดลง
จากไตรมาส 3 ที' 3.2%แต่อตั ราเงินเฟ้ อ (PCE) เพิ'มขึ #นที'ระดับ 1.9% ทําให้ ตลาดจับตา
การประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯในสัปดาห์นี #ว่าจะมีการปรับขึ #นอัตราดอกเบี #ยนนโยบาย
หรื อไม่ นอกจากนีก# ารประชุม ธนาคารกลางยุโรป (ECB) คงอัตราดอกเบี #ยนโยบาย
และคงมาตรการซื อ# สิ น ทรั พย์ ตามการคาดการณ์ ข องตลาด และมี มุม มองคงอัต รา
ดอกเบีย# ระดับตํ'าภายในปี นี # จึงยังคงสนับสนุนตลาดตราสารหนี ใ# นยุโรป สําหรั บค
ค่ า เงิ น ดอลลาร์ สรอ ยัง คงอ่ อ นค่ า นับ จากต้ น ปี จากปั จ จัย การแข็ ง ค่ า ของเงิ น ยูโ ร
สําหรั บ I-SMART มีการวางสถานะ Duration ที'ตํ'ากว่าเกณฑ์อ้างอิง เพื'อรองรั บการ
ปรับขึ #นของ Yield และลงทุนกระจายความเสี'ยงทัง# ในตลาดสหรัฐ ยูโร และตลาดเกิด
ใหม่เพื'อเพิ'มผลตอบแทน

iBoxx High
Yield Index

+0.29%

+0.93%

M-SMART
INCOME

Slightly
Overweight

Bloomberg
Barclays US
MBS Index

-0.12%

-0.80%

ตราสารหนีเ# อกชนที'ให้ ผลตอบแทนสูง High Yield มีมลู ค่าเพิ'มขึ #นตามตลาดสินทรัพย์
เสี'ยง สําหรั บตลาด Mortgage Backed Securities (MBS) ให้ ผลตอบแทนติ ดลบ
สําหรับ M-SMART INCOME ให้ ผลตอบแทนดีจาก กลุ่ม High Yield ที'เป็ นตราสารหนี #
ประเภทด้ อยสิ ท ธิi แ ละตราสารแปลงสภาพที' ใ ห้ ผ ลตอบแทนสูง โดยเน้ น จากอัต รา
ดอกเบี #ยรับที'สงู (coupon) ออกโดยกลุ่มสถาบันการเงินคุณภาพสูง จึงช่วยชดเชยการ
ปรับขึ #นของเส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ประกอบกับกระจายการลงทุนใน
ตราสารที'ให้ ดอกเบี #ยลอยตัว และกึ'งลอยตัว เพื'อรองรับภาวะดอกเบี #ยขาขึ #นของสหรัฐฯ

Thai govt
10Y
(26/01/2018
@ 2.47%)

-0.01%
(ผลตอบแทน
ที3
เปลี3ยนแปลง)

-0.05%
(ผลตอบแทน
ที3
เปลี3ยนแปลง)

SMART,
MMM-Plus

Neutral

US Treasury
10Y
(26/01/18 @
2.68%)

+0.04%
(ผลตอบแทน
ที3
เปลี3ยนแปลง)

+0.28%
(ผลตอบแทน
ที3
เปลี3ยนแปลง)

ภาวะการซือ= ขายตราสารหนีไ= ทยสัปดาห์นี = เป็ นไปอย่างคึกคัก พันธบัตรรั ฐบาลไทย
ยัง คงเผชิ ญกับ แรงซื อ= จากนัก ลงทุน ทัง= ในประเทศและต่ างประเทศ แม้ ว่าพัน ธบัต ร
รัฐบาลสหรัฐจะเผชิญกับแรงกดดันที3สง่ ผลให้ อตั ราผลตอบแทนปรับตัวสูงขึ =นก็ตาม แรง
ซื =อในพันธบัตรรัฐบาลไทยยังคงเห็นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะช่วงอายุ 3-5 ปี ที3มีสภาพ
คล่องสูง โดยรวมอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยแทบทุกช่วงอายุปรับตัวลดลง
เมื3อเที ยบกับสัปดาห์ ก่อน ประมาณ 1-4 bps ยกเว้ นพันธบัตรรัฐบาลอายุคงเหลือตํ3 า
กว่า 1 ปี อัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ3มขึ =น 1 – 2 bps นักลงทุนต่างชาติมีสถานะขาย
สุทธิ ในตลาดตราสารหนีไ= ทย จํานวน 2,406 ล้ านบาท โดยขายสุทธิ ในตราสารหนีท= ี3มี
อายุคงเหลือน้ อยกว่า 1 ปี จํ านวน 7,919 ล้ านบาท แต่ซือ= สุทธิ ในตราสารหนี ไ= ทยที3 มี
อายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี จํานวน 5,513 ล้ านบาท

ต ร า ส า ร ห นี =
ไทย

ข้ อสงวนสิทธิr

 เอกสารนีเ= ป็ นลิขสิทธิของบริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) (เอ็มเอฟซี) ซึ3งจัดทําขึ =นเพื3อให้
ผู้สนใจได้ รับทราบเกี3ยวกับสินค้ าและบริการของเอ็มเอฟซี และใช้ สําหรับการนําเสนอภายในประเทศไทยเท่านัน=

 เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิในการห้ ามลอกเลียนข้ อมูลในเอกสารนี = หรือห้ ามแจกจ่ายเอกสารนี = หรือห้ ามทําสําเนาเอกสารนี =
หรือห้ ามกระทําการอื3นใดที3ทําให้ สาระสําคัญของเอกสารฉบับนี =เปลี3ยนไปจากเดิม โดยไม่ได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์
อักษรจากเอ็มเอฟซี

 ข้ อมูลบางส่วนในเอกสารนี =ได้ อ้างอิงจากแหล่งที3มาของข้ อมูลที3เชื3อถือได้ แต่มิได้ หมายความว่า เอ็มเอฟซี ได้ รับรองใน
ความถูกต้ องและครบถ้ วนของข้ อมูลดังกล่าวเนื3องจากข้ อมูลอาจมีการเปลี3ยนแปลงได้ ขึ =นอยู่กับช่วงเวลาที3นําข้ อมูลมา
ใช้ ในการอ้ างอิง

 ข้ อมูลและความเห็นที3ปรากฏในเอกสารนีเ= ป็ นเพี ยงความเห็นเบื อ= งต้ นเท่านัน= มิใช่คํามัน3 สัญญาหรื อการรับประกัน
ผลตอบแทนแต่อย่างใด

 เอกสารนี =ไม่ได้ ผ่านการตรวจสอบหรื อรับรองจากหน่วยงานทางการใดๆ ทัง= สิ =น การตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี =
จะต้ องทําด้ วยความระมัดระวังและรอบคอบ หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี3ยวกับเอกสารฉบับนีก= รุณาสอบถามจากเจ้ าหน้ าที3
โดยตรง

คําเตือน

 การลงทุนมีความเสี3ยง ผู้ลงทุนต้ องศึกษาข้ อมูลเพื3อทําความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื3อนไขผลตอบแทน และความเสี3ยงก่อน
การตัดสินใจลงทุน ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้ เป็ นสิ3งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

 กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชัน3 แนล สมาร์ท ฟั นด์ (I-SMART), กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชั3นแนล ดีเวลลอป มาร์
เก็ต (I-DEVELOP) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชัน3 แนล ออยล์ ฟั นด์ (I-OIL) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชั3นแนล
โกลด์ ฟั นด์ (I-GOLD) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชั3นแนล เรี ยลเอสเตท ฟั นด์ (I-REITs) อาจลงทุนในสัญญาซือ= ขาย
ล่วงหน้ า (Derivatives) เพื3 อป้องกันความเสี3ย งที3 เกี3 ยวข้ องกับ อัต ราแลกเปลี3ยนเงิ นตราที3 อาจเกิด ขึ =นได้ จากการลงทุน ใน
ต่างประเทศ โดยขึ =นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน

 กองทุนป้องกันความเสี3ยงด้ านอัตราแลกเปลี3ยนเงินตราต่างประเทศบางส่วนหรื อทัง= หมด ตามแต่สภาวการณ์ในแต่ละขณะ
ดังนันจึ
= งมีโอกาสได้ รับผลกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี3ยนได้

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี3ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื3อเห็นว่า
การลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี3ยงที3อาจเกิดขึ =นจากการลงทุน
ดังกล่าวได้

 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื3อมีความเข้ าใจในความเสี3ยงของสัญญาซื =อขายล่วงหน้ า และผู้ลงทุนควรพิจารณา
ความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง

 กรณีที3ลกู ค้ าปฏิเสธการให้ ข้อมูลเป็ นลายลักษณ์อกั ษร (Customer profile) ให้ บริษัทจัดการกองทุนสามารถแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบ
ว่าการเสนอนโยบายการลงทุนให้ ลกู ค้ านัน= บริษัทได้ พิจารณาข้ อมูลเพียงเท่าที3ลกู ค้ าให้ บริษัทเท่านัน=

 ขอรับหนังสือชี =ชวนได้ ที3บริษัทฯ หรือตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื =อคืน
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