5 มีนาคม 2561

เหตุการณ์ สาํ คัญ
 ประเด็นการกีดกันทางการค้ าของสหรั ฐฯ ต่ อประเทศอืนในโลก เริ มมีแรงกดดันหลังจากทีประธานาธิบดีโดนัล ทรั มป์ กล่ าวว่ า จะลงนามให้ ขึน&

ภาษีนําเข้ าในสินค้ าเหล็กเป็ น 25% และอลูมิเนียม 10% กุมภาพันธ์ 2561 - 1 มีนาคม 2561 และ นาย Jerome Powell ประธานธนาคารกลาง
สหรัฐฯคนใหม่ จะแถลงนโยบายครึงปี ต่ อสภาคองเกรสเป็ นครัง& แรก ตัง& แต่ ขนึ & รับตําแหน่ งอย่ างเป็ นทางการ
 ผลการเลือกตัง& ทัวไปของประเทศอิตาลี วันที 4 มีนาคม 2561 ยังไม่ มีข้อสรุ ปอย่ างเป็ นทางการ แต่ การนับคะแนนเสียงเบือ& งต้ น (Exit Poll) ชีว& ่ า
ผลการเลือกตัง& ออกมาในรูปสภาแขวน
 รั ฐบาลจีนกําหนดเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2561 ไว้ ท รี ะดับ 6.5% (yoy) ไม่ เปลียนแปลงจากเป้าหมายปี 2560
 ติดตามการประชุมของธนาคารกลางยุโรปในวันที 8 มีนาคม 2561 คาดว่ าจะคงนโยบายการเงินไม่ เปลียนแปลง
สรุ ปข่ าวเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ

ยูโรโซน

 ประเด็นการกีดกันทางการค้ าของสหรัฐฯ ต่ อทัวโลกเริ มมีแรงกดดัน
หลังจากทีป ระธานาธิ บ ดี โดนัล ทรั มป์ กล่ าวว่ า จะลงนามให้ ขึน&
ภาษีนําเข้ าในสินค้ าเหล็กเป็ น 25% และอลูมิเนียม 10% ซึงมีความ
เป็ นไปได้ ว่า 2 กรณี คือ

 การเจรจาจัดตังรั ฐบาลของประเทศเยอรมนีท ยี ืดเยือมานานกว่ า 5
เดือน ได้ ข้อสรุ ป คือ พรรค CDU ของนาง Angela Merkel รวมกับ
พรรค SPD ซึงเป็ นการร่ วมรัฐบาลต่ อเนืองเป็ นสมัยที 2

1. ขึน& ภาษีทุกประเทศ อย่ างน้ อย 24% จากเดิม 0-10% โดย
ประเทศทีได้ รับผลกระทบมากสุด คือ
- เหล็ก : แคนาดา บราซิล เกาหลีใต้ เม็กซิโก และจีน
- อลูมิเนีย ม : แคนาดา รั สเซีย สหรั ฐ อาหรั บเอมิเรตส์
และจีน
2. ขึน& ภาษี 12 ประเทศ อย่ างน้ อย 53% จากเดิม 0-10%
- เหล็ก : บราซิล จีน คอสตาริกา อียิปต์ อินเดีย มาเลเซีย
เกาหลีใต้ รัสเซีย แอฟริกาใต้ ตุรกี เวียดนาม และ ไทย
- อลู มิ เ นี ย ม : จี น ฮ่ องกง รั ส เซี ย เวเนซุ เ อลา และ
เวียดนาม
 ในขณะเดีย วกันสหรั ฐ ฯ ไม่ ต่ออายุ GSP แก่ ประเทศกําลังพัฒ นา
112 แห่ ง โดยประเทศคู่ค้าทีไ ด้ รับ ผลกระทบได้ เ ตรี ย มมาตรการ
ตอบโต้ เช่ น จีนจะขึน& ภาษีนําเข้ าถัวเหลืองจากสหรั ฐฯ ยุโรปเตรี ยม
ขึน& ภาษีนําเข้ ารถมอเตอร์ ไซค์ ฮาร์ เลย์ เดวิดสัน, วิสกีเ& บอร์ บิน และ
กางเกงยีนส์ ลีวาย์ ของสหรัฐฯ
เอเซีย
ญีปุ่น
 นาย Haruhiko Kuroda ผู้ว่าการธนาคารกลางญีปุ่น ตอบคําถามใน
สภา โดยกล่ าวว่ า ธนาคารกลางญีปุ่น (BOJ) จะเริ มดําเนินนโยบาย
การเงินทีเข้ มงวดขึน& ในปี งบประมาณ 2562 หากอัตราเงินเฟ้อกลับ
สู่เป้าหมายที 2.0% (yoy)
จีน
 รั ฐบาลกําหนดเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2561 ไว้ ท ี
ระดับ 6.5% (yoy) ไม่ เปลียนแปลงจากเป้าหมายปี 2560 และได้ คง
เป้าหมายการขยายตัวอัตราเงินเฟ้อทีระดับ 3.0% (yoy) ในปี 2561
 รั ฐ บาลปรั บ ลดเป้ าหมายการขาดดุ ล งบประมาณสําหรั บ ปี 2561
เป็ น 2.6% ของจีดีพี จาก 3.0% ของจีดีพีในปี ก่ อนหน้ า

 ผลการเลือกตังทัวไปของประเทศอิตาลี วันที 4 มีนาคม 2561 ยังไม่
มีข้อสรุ ปอย่ างเป็ นทางการ แต่ การนับคะแนนเสียงเบืองต้ น (Exit
Poll) ชีว่ าผลการเลือกตังออกมาในรู ปสภาแขวน (Hung Parliament)
ซึงไม่ มีพรรคหรือกลุ่มการเมืองใดได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากในสภา
เกิ น 50% ในเบื องต้ น พรรค Five Star Movement (M5S) ซึ ง มี
แนวคิดผลักดันให้ อิตาลีแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป ได้ คะแนนนํา
31% สูงกว่ าพรรครั ฐบาลเดิม (PD) ทีไ ด้ คะแนน 23.5% ทําให้ มี
โอกาสจะสร้ างแรงกดดั น ต่ อ แนวคิ ด เรื องการแยกตั ว ออกจาก
สหภาพยุโรป
 อัตราเงินเฟ้อทัวไป (Headline HICP) เดือน กุมภาพันธ์ 2561 ชะลอ
ตัวลงเป็ น 1.2% (yoy) เนืองจากฐานสูงปี ก่ อน และราคาอาหารสด
ปรับตัวลง ส่ วนอัตราเงินเฟ้อพืนฐาน ไม่ รวมอาหารสดและพลังงาน
(Core CPI) ทรงตัวที 1.0% (yoy) เนืองจาก ราคาสินค้ าในกลุ่ ม
อุ ต สาหกรรมที ไ ม่ เ กี ย วเนื อ งกั บ นํ ามั น และราคาในกลุ่ ม บริ ก าร
ปรับตัวเพิมขึน
ไทย
 เครื องชีภาวะเศรษฐกิจไทยเดือน มกราคม 2561 ปรั บตัวดีขึน ทัง
การใช้ จ่ ายในประเทศและต่ างประเทศ การบริ โภคขยายตัวได้ ดี
ในขณะที ก ารส่ ง ออกสิ น ค้ า ก็ ยั ง ขยายตั ว ได้ ดี ส่ ง ผลให้ ผ ลผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเพิมขึน นอกจากนีภาคการท่ องเทียวยัง
เป็ นอีกส่ วนหนึงทีช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจ
 อัตราเงินเฟ้อเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ชะลอตัวลงเป็ น 0.42% (yoy)
จากราคาอาหารสดทีลดลงต่ อเนือง และราคาพลังงานชะลอตัวลง
ส่ วนอัตราเงินเฟ้อพืนฐานเร่ งตัวขึนเป็ น 0.68% (yoy)
 การดําเนิ นมาตรการด้ านการค้ าของสหรั ฐ ฯ ส่ งผลต่ อไทยจํากัด
เนืองจากไทยมีการส่ งออกสินค้ าเหล็กและอลูมิเนียมไปยังสหรั ฐฯ
คิดเป็ น 0.06% และ 0.1% ของยอดส่ งออกรวมของไทยตามลําดับ
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ลงทุน

มุมมองการลงทุน

SET

-1.21%

+3.32%

M-S50
M-MS
HiDivPlus

Neutral

SET Index ปิ ดสัปดาห์ที- 1,811.98 จุด ลดลง 1.21% WoW ถูกกดดันจากการ
ประกาศเก็บภาษี นําเข้ าโลหะของทรัมป์ ซึ-งสร้ างความกังวลต่อการเกิดภาวะ
สงครามทางการค้ าขึ *น กดดันราคาหุ้นหลายกลุม่ ปรับตัวลง ประเด็นในประเทศ
ได้ แก่ รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิ ดเผยถึงความคืบหน้ าโครงการ
รถไฟความเร็ ว สู ง (ไฮสปี ดเทรน) เชื- อ ม 3 สนามบิ น 200,000 ล้ า นบาท
ระยะทาง 220 กิ โลเมตร ได้ แก่ สนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ และ
สนามบินอู่ตะเภา เส้ นทางกรุ งเทพฯ-ระยอง ว่าที-ประชุมคณะกรรมการนโยบาย
การพั ฒ นาระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคตะวั น ออก (อี อี ซี ) เมื- อ วั น ที- 26
กุ ม ภาพั น ธ์ ที- ผ่ า นมา อนุ มั ติ ใ นหลั ก การของโครงการแล้ วจะเสนอเข้ า
คณะรั ฐ มนตรี (ครม.) อนุมัติแ ล้ ว กํ า หนดรายละเอี ย ด รวมถึ ง เงื- อ นไขการ
ประกวดราคา (ทีโออาร์ ) ด้ วย และเปิ ดให้ ผ้ สู นใจร่ วมประมูลแบบนานาชาติ
เดือนเมษายน คาดคัดเลือกผู้เหมาะสมเข้ าลงทุนได้ เดือนสิงหาคม และนําเข้ า
ครม. เพื-อขอความเห็นชอบอีกครัง*

ซื *อเมื-อตลาด
ปรับตัวลง

ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ ายเศรษฐกิ จมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
เปิ ดเผยว่า จากการประเมินเบื *องต้ นของ ธปท. คาดว่าแนวโน้ มเศรษฐกิจไทยใน
ไตรมาสแรกของปี 2561 จะขยายตัวได้ ดีตอ่ เนื-อง และดีกว่าไตรมาสที- 4 ของปี
2560 ที-ผ่านมา ซึง- มีอตั ราเติบโตที- 4% แต่ยงั ตํ-ากว่าที- ธปท. คาดการณ์ ไว้ โดย
เศรษฐกิจไตรมาสแรกที-ขยายตัวได้ ดีมีปัจจัยสําคัญมาจากการขยายตัวในทุก
หมวด โดยเฉพาะการใช้ จ่า ยในประเทศที-คาดว่า ปรั บตัวได้ ดีขึน* มากในช่ ว ง
เทศกาลตรุ ษจีนที-ผ่านมา
ปั จ จัย ที- ต้อ งติดตามสัป ดาห์ นี * ได้ แ ก่ 1) ผลการเลื อกตัง* ทั-วไปอิตาลี วันที- 4
มีนาคม 2) คําตัดสินคดี BANPU วันที- 6 มีนาคม 3) การจ้ างงานนอกภาค
เกษตรของ US วันที- 7 มีนาคม 4) GDP ไตรมาส 4Q17 ของญี-ปน/ประชุ
ุ่
ม ECB
วันที- 8 มีนาคม และ 5) การประชุม BoJ วันที- 9 มีนาคม
SET Index สัปดาห์นี * คาดว่าตลาดจะเป็ นการแกว่งตัวออกข้ างต่อไปอี กสัก
ระยะ ในกรอบ 1800 – 1840 จุด Upside ของตลาดค่อนข้ างจํากัด อย่างไรก็ดี
ภาพระยะยาวยังมองเป็ นขาขึ *น
ตราสารทุ น
ต่างประเทศ

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

Oil (WTI)

-2.04%

+0.65%

-3.39%

-5.11%

-3.24%

-6.95%

-2.82%

+2.03 %

-0.44%

+1.53%

-3.61%

+1.40%

I-Develop
MINCAI

Slightly
Under
weight

ตลาดหุ้นทัว- โลกถูกกดดันจากการประกาศเก็บภาษี นําเข้ าโลหะของทรัมป์ สร้ าง
ความกังวลต่อการเกิ ดสงครามทางการค้ า สําหรับปั จจัยสัปดาห์นี * ได้ แก่ การ
จ้ างงานสหรัฐเดือนกุมภาพันธ์ที-จะประกาศมาในสัปดาห์นี * รวมทังการจ้
*
างงาน
ภาคเอกชน (ADP employment change) การจ้ างงานนอกภาคเกษตร (Non
farm payrolls) อัตราการว่างงาน (Unemployment rate) และรายได้ เฉลี-ย
ชัว- โมงทํางาน (Average hourly)
ติดตามผลการประชุมของธนาคารกลางทัง* ECB และ BOJ ที-คาดว่ายังดําเนิน
นโยบายการเงินผ่อนคลาย (Monetary easing) และการเลือกตังในอิ
* ตาลีคาด
ว่าไม่มีผลกระทบรุ นแรงอะไรออกมา โดยตลาดคาดว่าจะได้ รัฐบาลผสม

I-GOLD

I-OIL

Slightly
Under
weight
Neutral

ราคาทองคํามีโอกาสเคลื-อนไหวในกรอบจํากัด ตามปั จจัยข้ างต้ น ในระยะกลาง
คาดว่า Fed จะขึ *นดอกเบี *ยในการประชุม วันที- 22 มีนาคม ส่งผลลบต่อทองคํา
ราคานํ *ามันผันผวนระยะสัน* จับตา 1) การเมืองลิเบียทําให้ ต้องหยุดผลิตนํ *ามัน
ชั- ว คร าว 2 )ส หรั ฐผ ลิ ต นํ า* มั น เ พิ- ม ขึ น* ต่ อ เ นื- อง 3 ) ป ร ะ ชุ ม Nuclear
Regulatory Commission (83 FR5146) ในสหรัฐ และ 4) การลดกํ าลังการ
ผลิตของกลุม่ OPEC
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iBoxx Liquid
Investment
Grade
Corporate
JPMorgan
Emerging
Bond

-0.39%

-2.96 %

I-SMART

Slightly
Underweight

-0.03%

-2.54%

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทรงตัวช่วงแคบ โดย พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ
10 ปี อยู่ที- 2.84% ปั จจัยตลาดที-ตลาดติดตามในสัปดาห์นี * ถ้ อยแถลงของ
ประธาน Fed คนใหม่ นายเจอโรม โพเวล ต่อสภาคองเกรสโน้ มเอียงไปทาง
นโยบายการเงิ นเข้ ม งวดมากขึ น* โดยไม่ ไ ด้ กัง วลต่อ ความผัน ผวนในตลาด
การเงินในช่ วงที- ผ่านมาและยังสนับสนุนการปรั บ ขึน* อัตราดอกเบี ย* นโยบาย
ต่อเนื-องค่อยเป็ นค่อยไป เนื-องจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโน้ มขยายตัวดีจาก
ภาคแรงงาน การบริ โภคภาคเอกชนที-แข็งแกร่ ง การส่งออกและการกระตุ้นของ
ภาคการคลัง ทัง* นี ส* ่งสัญญาณว่า อาจมี การปรั บขึน* ดอกเบี ย* ในการประชุม
นโยบายการเงินเดือนมี นาคม สําหรั บยุโรปตลาดจับตามองการเลือกตังใน
*
อิตาลี โดยล่าสุดผลสํารวจชี ว* ่าไม่มีพรรคใดได้ เสียงข้ างมาก ค่าเงินดอลลาร์
สรอ. ทรงตัว สําหรับ I-SMART ลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูง และ
เน้ นการวางสถานะ Duration ที-ตํ-ากว่าเกณฑ์อ้างอิง เพื-อรองรับการปรับขึ *นของ
Yield และกระจายความเสี-ยงในตลาดยูโรรวมทังตลาดเกิ
*
ดใหม่บางประเทศ

iBoxx High
Yield Index

-0.25%

-0.84%

M-SMART
INCOME

Neutral

Bloomberg
Barclays US
MBS Index

+0.06%

-1.64%

ตราสารหนี *เอกชนที-ให้ ผลตอบแทนสูง High Yield มีมลู ค่าปรับลดลงตามตลาด
ตลาดหุ้ น จากการที- ป ระธานาธิ บ ดี เ สนอการขึ น* ภาษี ใ นกลุ่ ม อุ ส าหกรรม
อลูมิเนียมและเหล็ก สําหรับตลาดสินเชื-อบ้ านสหรัฐฟื น* ตัวเล็กน้ อย สําหรับ MSMART INCOME ให้ ผลตอบแทนจาก กลุ่ม High Yield ที-เป็ นตราสารหนี *
ประเภทด้ อยสิทธิ และตราสารแปลงสภาพที-ใ ห้ ผลตอบแทนสูง โดยเน้ นจาก
อัตราดอกเบี ย* รั บที-สูง (coupon) ออกโดยกลุ่มสถาบันการเงินคุณภาพสูง จึง
ช่วยชดเชยการปรับขึ *นของเส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ประกอบกับ
กระจายการลงทุนในตราสารที-ให้ ดอกเบี *ยลอยตัว และกึ-งลอยตัว เพื-อรองรั บ
ภาวะดอกเบี *ยขาขึ *นของสหรัฐฯ

Thai govt
10Y
(02/03/2018
@ 2.55%)

(ผลตอบแทน
ไม่
เปลี-ยนแปลง)

+0.01%
(ผลตอบแทน
ทีเปลี-ยนแปลง)

SMART,
MMM-Plus

Neutral

US Treasury
10Y
(02/03/2018
@ 2.87%)

(ผลตอบแทน
ไม่
เปลี-ยนแปลง)

+0.46%
(ผลตอบแทน
ทีเปลีย- นแปลง)

ภาพรวมภาวะตราสารหนี *ไทยในสัปดาห์นี * ยังคงมีแรงซื *อพันธบัตรรัฐบาลไทย
แม้ ว่าในบางช่วงอัตราผลตอบแทนจะปรับขึ *นตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลสหรัฐ หลังจากนายพาวเวล ประธาน Fed คนปั จจุบนั ส่งสัญญาณการ
ปรั บดอกเบี *ยขึ *น 4 ครัง* ในปี 2561 แต่พนั ธบัตรรั ฐบาลไทยก็ปรับเพิ-มขึ *นใน
สัดส่วนที-น้อยกว่า ก่อนจะปรับลดลงตามแรงซื *อ เนื-องจากสภาพคล่องยังคงมี
อยู่ในตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ-งพันธบัตรรัฐบาลไทยที-มีอายุคงเหลือไม่เกิน 10
ปี สอดคล้ องกับผลประมูลพันธบัตรรัฐบาลรุ่ น LB22DA ที-ได้ รับการตอบรับที-ดี
มากจากตลาด BCR สูงถึง 3.32 เท่า
สัปดาห์นี *คาดว่าอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยจะแกว่งตัวตามการ
ปรับตัวของ UST แต่จะผันผวนในสัดส่วนที-น้อยกว่า ในสัปดาห์นี *มีการประมูล
พันธบัตรรัฐบาล รุ่ น Benhmark 50 ปี (LB676A) และ พันธบัตรธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 3 ปี (BOT213A) อาจทําให้ ผลตอบแทนเพิ-มขึน* ได้ เล็กน้ อย ส่วน
อัตราผลตอบแทนตราสารหนี *ภาคเอกชน Credit spread ยังคงทรงอยู่ในระดับ
ตํ- า ต่ อ ไป เนื- อ งจากความต้ อ งการของผู้ ลงทุน ยัง คงมี อ ยู่ค่ อ นข้ า งมากจาก
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที-อยู่ในระดับตํ-า

ต ร า ส า ร ห นี *
ไทย
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คําเตือน

 เอกสารนี *เป็ นลิขสิทธิของบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนเอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
(เอ็มเอฟซี) ซึง- จัดทําขึ *นเพื-อให้ ผ้ สู นใจได้ รับทราบเกี-ยวกับสินค้ าและบริ การของเอ็ม
เอฟซี และใช้ สําหรับการนําเสนอภายในประเทศไทยเท่านัน*

 การลงทุนมีความเสี-ยง ผู้ลงทุนต้ องศึกษาข้ อมูลเพื-อทําความเข้ าใจลักษณะสินค้ า
เงื-อนไขผลตอบแทน และความเสี-ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดําเนินงานใน
อดีตของกองทุนมิได้ เป็ นสิง- ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

 เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิในการห้ ามลอกเลียนข้ อมูลในเอกสารนี * หรื อห้ ามแจกจ่าย
เอกสารนี * หรื อห้ ามทํ า สํ า เนาเอกสารนี * หรื อ ห้ า มกระทํ า การอื- น ใดที- ทํ า ให้
สาระสําคัญ ของเอกสารฉบับนี เ* ปลี- ยนไปจากเดิม โดยไม่ได้ รับอนุญ าตเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรจากเอ็มเอฟซี

 กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน- แนล สมาร์ ท ฟั นด์ (I-SMART), กองทุนเปิ ดเอ็ม
เอฟซี อินเตอร์ เนชัน- แนล ดีเวลลอป มาร์ เก็ต (I-DEVELOP) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี
อินเตอร์ เนชัน- แนล ออยล์ ฟั นด์ (I-OIL) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน- แนล
โกลด์ ฟั นด์ (I-GOLD) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน- แนล เรี ยลเอสเตท ฟั นด์
(I-REITs) อาจลงทุนในสัญญาซื *อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื- อป้องกันความ
เสี- ย งที- เ กี- ย วข้ อ งกับ อัตราแลกเปลี- ย นเงิ นตราที- อ าจเกิ ดขึน* ได้ จ ากการลงทุนใน
ต่างประเทศ โดยขึ *นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน

 ข้ อมูลบางส่วนในเอกสารนี *ได้ อ้างอิงจากแหล่งที-มาของข้ อมูลที-เชื-อถื อได้ แต่มิได้
หมายความว่า เอ็มเอฟซี ได้ รับรองในความถูกต้ องและครบถ้ วนของข้ อมูลดังกล่าว
เนื-องจากข้ อมูลอาจมีการเปลี-ยนแปลงได้ ขึ *นอยู่กบั ช่วงเวลาที-นําข้ อมูลมาใช้ ในการ
อ้ างอิง
 ข้ อมูลและความเห็นที-ปรากฏในเอกสารนี *เป็ นเพียงความเห็นเบื *องต้ นเท่านัน* มิใช่
คํามัน- สัญญาหรื อการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด
 เอกสารนี *ไม่ได้ ผ่านการตรวจสอบหรื อรับรองจากหน่วยงานทางการใดๆ ทังสิ
* *น การ
ตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี *จะต้ องทําด้ วยความระมัดระวังและรอบคอบ หาก
มีข้อสงสัยใดๆ เกี-ยวกับเอกสารฉบับนี *กรุ ณาสอบถามจากเจ้ าหน้ าที-โดยตรง

 กองทุนป้องกันความเสี-ยงด้ านอัตราแลกเปลี-ยนเงินตราต่างประเทศบางส่วนหรื อ
ทังหมด
*
ตามแต่สภาวการณ์ ใ นแต่ละขณะ ดัง นัน* จึงมี โอกาสได้ รั บ ผลกํ า ไรหรื อ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี-ยนได้
 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี-ยงของการลงทุน ผู้ลงทุน
ควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื-อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี-ยงที-อาจเกิดขึ *นจากการ
ลงทุนดังกล่าวได้
 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื-อมีความเข้ าใจในความเสี-ยงของสัญญา
ซื *อขายล่วงหน้ า และผู้ลงทุนควรพิ จารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดย
คํานึงถึงประสบการณ์ การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้
ลงทุนเอง
 กรณี ที-ลกู ค้ าปฏิเสธการให้ ข้อมูลเป็ นลายลักษณ์ อักษร (Customer profile) ให้
บริ ษัทจัดการกองทุนสามารถแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบว่าการเสนอนโยบายการลงทุนให้
ลูกค้ านัน* บริ ษัทได้ พิจารณาข้ อมูลเพียงเท่าที-ลกู ค้ าให้ บริ ษัทเท่านัน*
 ขอรับหนังสือชี *ชวนได้ ที-บริ ษัทฯ หรื อตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื *อคืน
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