12 มีนาคม 2561

เหตุการณ์ สาํ คัญ
 ประธานาธิบดี Donald Trump ลงนามให้ เก็บภาษีนําเข้ าในสินค้ าเหล็ก 25% และอลูมิเนียม 10% ตามคาด โดยยกเว้ นให้ กับแคนาดา เม็กซิโก





และประเทศคู่ค้าบางประเทศ
การจ้ างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ เดือน กุมภาพันธ์ 2561 เพิ=มขึน7 313,000 ตําแหน่ ง แต่ ค่าจ้ างแรงงานต่ อชั=วโมงโดยเฉลี=ยเพิ=มขึน7 เล็กน้ อย
ธนาคารกลางยุโรปคงนโยบายการเงินไม่ เปลี=ยนแปลง แต่ เริ= มส่ งสัญญาณถึงแนวทางการดําเนินนโยบายการเงินที=จะเข้ มงวดขึน7 ในระยะข้ างหน้ า
โดยตัดประโยค “ECB อาจเพิ=มอัตราการซือ7 สินทรัพย์ หากมีความจําเป็ น” ออกจากแถลงการณ์ หลังการประชุม
ธนาคารกลางญี=ปุ่นคงนโยบายการเงินไม่ เปลี=ยนแปลง และส่ งสัญญาณผ่ อนคลายทางการเงินหากจําเป็ น
ดัชนีความเชื=อมั=นผู้บริโภคของประเทศไทยปรับตัวลง จากสถานการณ์ เมือง และราคาสินค้ าเกษตรลดลง
สรุ ปข่ าวเศรษฐกิจ

สหรัฐฯ

ยูโรโซน

 ประธานาธิบดี Donald Trump ลงนามให้ เก็บภาษีนําเข้ าสินค้ าเหล็ก
25% และอลูมิเนียม 10% โดยให้ มีผลบังคับใช้ ใน 15 วันข้ างหน้ า
ทัง7 นี 7 ภาษีนํา เข้ าจะยกเว้ นให้ กับ ประเทศแคนาดา เม็กซิโ ก และ
ประเทศคู่ค้าบางประเทศซึ=งสหรั ฐฯ จะเปิ ดโอกาสให้ มีการเจรจา
เพื=อขอยกเว้ นการเก็บภาษีเป็ นรายประเทศ

 ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคงนโยบายการเงินในการวันที 8
มีนาคม 2561 โดยคงอัตราดอกเบีย8 นโยบายไว้ ที 0.0% ต่ อปี และคง
อั ต ราการเข้ า ซื อ8 สิ น ทรั พ ย์ ที 3 หมื นยู โ รต่ อ เดื อ นไปจนถึ ง เดื อ น
กันยายน 2561

 การจ้ า งงานนอกภาคเกษตร เดื อ น กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 เพิ= ม ขึ น7
313,000 ตําแหน่ ง อัตราการว่ างงานทรงตัวที= 4.1% และค่ าจ้ างต่ อ
ชั=วโมงโดยเฉลี=ยของแรงงานเพิ=มขึน7 0.1% (mom) ทําให้ ตลาดคลาย
ความกังวลจากความเป็ นไปได้ ท= ี Fed จะขึน7 ดอกเบีย7 เร็ วและแรง
กว่ าคาด

 การประชุ มรอบนี 8 ECB ได้ เ ริ มส่ งสัญ ญาณถึงแนวทางการดําเนิ น
นโยบายการเงิ น ที จะเข้ ม งวดขึ น8 ในระยะข้ า งหน้ า โดยประธาน
ธนาคารกลางยุโรปกล่ าวว่ า การตัดสินใจปรั บแนวทางการสือสารมี
มติเ ห็นชอบเป็ นเอกฉั นท์ จ ากคณะกรรมการ เนื องจากเศรษฐกิจ
ขยายตัวแข็งแกร่ ง และจับ ตาดูผลกระทบจากการเคลือนไหวของ
ค่ าเงินและสภาวะทางการเงินต่ ออัตราเงินเฟ้ออย่ างใกล้ ชิด

เอเซีย
ญี=ปุ่น
 ธนาคารกลางญี=ปุ่น (BOJ) มีมติคงนโยบายการเงินในการประชุม
วันที= 8-9 มีนาคม 2561 ด้ วยการคงอัตราดอกเบีย7 นโยบายที= -0.1%
ต่ อ ปี และคงการเข้ าซื อ7 พั นธบัต รโดยคงเป้ าหมายควบคุ ม อัต รา
ผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี ที= 0% ต่ อปี ทัง7 นี 7 ประธานธนาคาร
กลางญี=ปุ่นระบุว่า BOJ อาจจะเพิ=มมาตรการผ่ อนคลายทางการเงิน
หากพิจารณาเห็นว่ าจําเป็ น เพื=อให้ บรรลุเป้าหมายที= 2.0% (yoy)

ไทย
 ดัชนีความเชือมันของผู้บริ โภค เดือน กุมภาพันธ์ 2561 ลดลง -0.7
จุ ด มาที ระดั บ 79.3 จุ ด เนื องจากความกั ง วลสถานการณ์ ทาง
การเมื อ ง และราคาสิ นค้ า เกษตรอยู่ใ นระดั บ ตํา โดยเฉพาะข้ า ง
ยางพารา มันสําปะหลัง และปาล์ มนํา8 มัน

หน้ า 1

ประเภท
สินทรั พย์
หุ้นไทย

ดัชนี

% ผลตอบแทน
(สัปดาห์ ท=ผี ่ าน
มา)

%
ผลตอบแทน
(ตัง7 แต่ ต้นปี )

กองทุน
แนะนํา

นํา7 หนักการ
ลงทุน

SET

-1.85%

+1.24%

M-S50
HiDiv
HiDivPlus

Neutral
ซื +อเมื.อตลาด
ปรับตัวลง

12 มีนาคม 2561
มุมมองการลงทุน
สัปดาหที.ผ่านมา SET Index ปิ ดที. 1,775.37 จุด ลดลง 1.85% WoW การ
ประกาศเก็บภาษี นําเข้ าโลหะของ Trump สร้ างความกังวลต่อการเกิดภาวะ
สงครามทางการค้ า ขึน+ อย่ า งไรก็ ตามสํ า หรั บ ประเด็นสํ า คัญ ในประเทศใน
สัปดาห์ที.ผ่านมา ได้ แก่ 1) สนช. โหวตผ่าน พ.ร.บ. ที.มาของ ส.ส.-ส.ว. เป็ น
สัญญาณเดินหน้ าตามโรดแม็ป เลือกตังต้
+ นปี 2562 เป็ นปั จจัยบวกในระยะสัน+
2) มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย เผย ดัชนีความเชื.อมัน. ผู้บริ โภคเดือนกุมภาพันธ์
2561 อยู่ที. 79.3 จาก 80.0 ในเดือน มกราคม 2561 ปรับตัวลดลงเป็ นครัง+ แรก
ในรอบ 7 เดือน ปั จจัยลบจากความกังวลเรื. องเสถี ยรภาพทางการเมืองที.อาจ
ส่ง ผลให้ การเลือ กตัง+ เลื.อ นออกไปเป็ น กุม ภาพันธ์ 2562, ราคาพื ชผลทาง
การเกษตรบางรายการยังทรงตัวในระดับตํ.า, ค่าเงินบาทแข็งค่าอย่างรวดเร็ ว 3)
รมว.คมนาคม เปิ ดเผยความคืบหน้ าโครงการระบบรางของกระทรวงคมนาคม
ว่าในเดื อน เมษายน นี + จะเสนอโครงการระบบรางให้ คณะรั ฐ มนตรี (ครม.)
อนุมตั ิรวม 4 โครงการ วงเงินลงทุนรวม 162,287 ล้ านบาท แบ่งเป็ นโครงการ
รถไฟทางคู่ 2 เส้ นทาง คือ เด่นชัย-เชี ยงใหม่ และ เด่นชัย-เชี ยงราย-เชี ยงของ
และรถไฟชานเมื องสายสีแดงอีก 2 โครงการ คือสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ.งชันศาลายา, ตลิ.งชัน-ศิริราช และสายสีแดงเข้ ม รังสิต-ธรรมศาสตร์ ส่วนในเดือน
เมษายน – พฤษภาคม คาดว่ า จะเสนอโครงการรถไฟทางคู่ให้ ครม.อนุมัติ
เพิ. มเติม อี ก 2 เส้ นทาง คือ เส้ นทางบ้ า นไผ่-นครพนม และชุม ทางถนนจิร ะอุบลราชธานี 4) อาลีบาบา ยืนยันว่า จะมีการลงทุนในพื +นที.เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (อี อี ซี ) ของไทย โดยจัด ตัง+ เป็ นศูน ย์ ก ลางด้ า นดิจิ ทัล หรื อ
ดิจิทลั ฮับ คาดจะสรุ ปพื +นที.ภายในมี นาคมนี + จากนัน+ ดือน เมษายน นายแจ๊ ค
หม่า จะเดินทางมาพบกับนายกรั ฐมนตรี และประกาศการลงทุนในไทยอย่าง
เป็ นทางการต่อไป 5) กกร.ยังคงประมาณการการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปี
2561 ไว้ ตามเดิม ที. 3.8-4.5% และการส่ง ออกขยายตัว 3.5-6.0% เครื. อ งชี +
เศรษฐกิจไทยในปี 2561 ยังคงบ่งชี +ถึงแรงส่งของการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้
อย่ า งต่อ เนื. อ งจากไตรมาส 4 ปี 2560 จากการส่ง ออกและการท่อ งเที. ย วที.
ขยายตัวสูงเดือน มกราคม 2561 อีกทังการบริ
+
โภคและการลงทุนภาคเอกชนเริ. ม
มีสญ
ั ญาณฟื น+ ตัวดีขึ +น แม้ ว่าจะยังไม่แข็งแรงนักก็ตาม
ปั จจัยที.ต้องติดตามในสัปดาห์นี + ได้ แก่ วันที. 13 มีนาคม ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ
14 มี นาคม ตัว เลขการจับ จ่า ยใช้ สอยภาคครั วเรื อนสหรั ฐฯ และตัว เลขผลิต
อุตสาหกรรมและค้ าปลีกของจีน แนวโน้ ม SET index สัปดาห์นี + คาดมีโอกาส
เกิด Technical Rebound หลังตลาดหุ้นปรับตัวลงไปมากในสัปดาห์ก่อน คาด
เคลื.อนไหวในกรอบ 1750-1790

ตราสารทุ น
ต่างประเทศ

US

+2.41%

+4.22%

+2.88%

-2.38%

+1.35%

-5.69%

+2.12%

+4.21 %

(S&P500)

Europe

I-Develop
MINCAI

Neutral

(STOXX50)

Japan

ราคาทองคํามีแนวโน้ มทรงตัวบริ เวณ 1,300 เหรี ยญต่อออนซ์ +/- เพื.อรอผลการ
ประชุม FOMC วันที. 21-22 มีนาคม ที.คาดว่ามีโอกาสสูงที. Fed จะขึ +นดอกเบี +ย
นอกจากนี + จับตาเพิ.มเติมแนวโน้ มของดอลลาร์ สหรัฐและการลงทุนของ ETF

(NIKKEI)

Emerging
Market

สัปดาห์ที.ผ่านมาหุ้นโลกปรับตัวขึ +นจากสัปดาห์ ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ
10 ปี ยืนเหนือ 2.85% ปั จจัยสัปดาห์นี + ความคืบหน้ าประเด็นสงครามการค้ า
และ สถานการณ์การเมือง ที. Trump จะพบผู้นําเกาหลีเหนือ Kim Jong Un

(MSCI EM)

Gold

+0.08%

+1.62%

I-GOLD

Neutral

Oil (WTI)

+1.28%

+2.71%

I-OIL

Neutral

แนวโน้ มราคานํ า+ มันในระยะสันมี
+ โอกาสเผชิญ ความผันผวน สิ.ง ที. จับ ตา 1)
ปริ ม าณการผลิตนํ า+ มันดิบของสหรั ฐคาดว่า จะเพิ.ม ขึน+ 2) ความร่ ว มมื อ ของ
OPEC และ Non-OPEC ในการลดกําลังการผลิต 3) การเปิ ดดําเนินการแหล่ง
นํ +ามัน EL Feel ของลิเบีย กํ าลังการผลิต 7 หมื.นบาร์ เรลต่อวัน El Sharara
กําลังการผลิต 3.4 แสนบาร์ เรลต่อวัน
หน้ า 2

12 มีนาคม 2561
มุมมองการลงทุน

ประเภท
สินทรั พย์

ดัชนี

% ผลตอบแทน
(สัปดาห์ ท=ผี ่ าน
มา)

%
ผลตอบแทน
(ตัง7 แต่ ต้นปี )

กองทุน
แนะนํา

นํา7 หนักการ
ลงทุน

ตราสารหนี +
ต่างประเทศ

iBoxx
Liquid
Investmen
t Grade
Corporate
JPMorgan
Emerging
Bond

-0.18%

-3.14 %

I-SMART

Slightly
Underweight

+0.15%

-2.39%

อัต ราผลตอบแทนพัน ธบัตรรั ฐ บาลรั ฐ บาลสหรั ฐ ยัง คงปรั บ ตัว เพิ. ม ขึ น+ โดย
พันธบัตรอายุ 10 ปี อยู่ที. 2.90% เคลื. อ นไหวตามตัว เลขเศรษฐกิ จ สหรั ฐ ที.
ออกมาดี ตัว เลขภาคแรงงานยั ง คงแข็ ง แกร่ ง จากการจ้ างงานนอกภาค
การเกษตรของสหรัฐฯ (Non Farm Payroll) ที.ปรับสูงขึ +นมากกว่าที.คาด อยู่ที.
313,000 ตําแหน่ง ซึ.งมากที.สดุ ตังแต่
+ เดือนกรกฎาคม 2559 ส่วนอัตราการ
ขยายตัวของค่าแรงต่อชัว. โมงเฉลี.ยขยายตัวชะลอลงที. 2.6% จาก 2.8% ใน
เดือนก่อน ส่งผลต่อทิศทางดอกเบี +ยนโยบายซึง. ตลาดคาดว่า Fed จะปรับขึ +น
ดอกเบี +ยในการประชุมสัปดาห์หน้ า ค่าเงินดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ +น ปั จจัยที.
ตลาดติดตาม อัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯ เดือนกุมภาพันธ์ นอกจากนี + ธนาคารกลาง
ญี.ปนุ่ คงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายตามการคาดการณ์ สําหรับ I-SMART
มีการลงทุนส่วนใหญ่ ในหุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูงจึงได้ รับผลกระทบ แต่กองทุน
เน้ นการวางสถานะ Duration ที.ตํ.ากว่าเกณฑ์อ้างอิง เพื.อรองรับการปรับขึ +นของ
Yield และกระจายความเสี.ยงในตลาดยูโรรวมทังตลาดเกิ
+
ดใหม่บางประเทศ

iBoxx High
Yield
Index

+0.41%

-0.43%

M-SMART
INCOME

Slightly
Underweight

Bloomber
g Barclays
US MBS
Index

-0.08%

-1.72%

ตราสารหนี +เอกชนที.ให้ ผลตอบแทนสูง High Yield มีมูลค่าปรั บเพิ.มขึ +นตาม
ตัวเลขเศรษฐกิจสหรั ฐที.ดี แต่ตลาดหุ้นยังคงมีความผันผวนอยู่ สําหรั บตลาด
สิ น เชื. อ บ้ านสหรั ฐ มู ล ค่ า ปรั บ ปลดลง สํ า หรั บ M-SMART INCOME ให้
ผลตอบแทนจาก กลุ่ม High Yield ที.เป็ นตราสารหนี +ประเภทด้ อยสิทธิและตรา
สารแปลงสภาพที. ใ ห้ ผ ลตอบแทนสู ง โดยเน้ นจากอั ต ราดอกเบี ย+ รั บ ที. สู ง
(coupon) ออกโดยกลุ่มสถาบันการเงินคุณภาพสูง จึงช่วยชดเชยการปรับขึน+
ของเส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ประกอบกับกระจายการลงทุนใน
ตราสารที.ให้ ดอกเบี +ยลอยตัว และกึ.งลอยตัว เพื.อรองรับภาวะดอกเบี +ยขาขึ +นของ
สหรัฐฯ
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สัป ดาห์ นีภ+ าวะตลาดตราสารหนี ไ+ ทยเบาบาง ตลาดรอปั จ จัย ในชเรื. อ งการ
ประชุมของ ECB กับ BOJ และตัวเลขการจ้ างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ
ประเด็นสําคัญที.ทําให้ ตลาดเคลื.อนไหวคือ นโยบายการเก็ บภาษี นําเข้ าเหล็ก
และอะลูมิ เนี ยมของสหรั ฐฯ และการประกาศลาออกของนายแกรี โคห์น ที.
ปรึกษาด้ านเศรษฐกิจของทําเนียบขาว
อย่างไรก็ตามสภาพคล่องในประเทศที.ยงั ลันระบบ ทําให้ การประมูลพันธบัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่ น BOT213 A ที.มีอายุคงเหลือ 3 ปี วงเงิน 60,000
ล้ านบาท ได้ รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็ นอย่างดี Bid to Coverage Ratio
สูงถึง 2.35 เท่า
สิ +นสุดสัปดาห์ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยโดยส่วนใหญ่ทรงตัวเมื.อ
เทียบกับสัปดาห์ก่อน แต่นักลงทุนต่างชาติมีสถานะขายสุทธิในตลาดตราสาร
หนี +ไทย จํานวน 1,414 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เป็ นตราสารหนี +ไทยที.มีอายุคงเหลือ
มากกว่า 1 ปี
แนวโน้ มสัปดาห์นี + คาดว่าอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยจะแกว่ง
ตัว ตามการปรั บ ตัว ของ UST แต่จ ะผันผวนในสัด ส่ว นที. น้อ ยกว่ า ขณะที.
สัปดาห์นี +มีการประมูลพันธบัตรรัฐบาล รุ่ น Benhmark 20 ปี (LB366A) และ
พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทย 2 ปี (BOT202B) อาจทํา ให้ ผลตอบแทน
เพิ. มขึน+ ได้ เ ล็ก น้ อ ย ส่ว นอัตราผลตอบแทนตราสารหนี ภ+ าคเอกชน Credit
spread ยังคงทรงอยู่ในระดับที.ตํ.าต่อไป เนื. องจากความต้ องการของผู้ลงทุน
ยังคงมีอยู่คอ่ นข้ างมากจากผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที.อยูใ่ นระดับตํ.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 +นอยูก่ บั 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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