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เหตุการณ์ สาํ คัญ
 ธนาคารกลางสหรั ฐฯ ปรั บขึน ดอกเบีย 0.25% เป็ น 1.50-1.75% ตามคาด และประเมินเศรษฐกิจแข็งแกร่ งขึน แต่ คง Dot plot ปี นีเ ท่ าเดิม
 ประธานาธิบดี Donald Trump ลงนามขึน ภาษีนําเข้ าสินค้ าจากประเทศจีนมูลค่ าอย่ างน้ อย 50,000 ล้ านดอลลาร์ สหรั ฐ และเตรี ยมที'จะขึน ภาษี

นําเข้ าสินค้ า 25% สําหรับสินค้ าที'เข้ าข่ ายละเมิดสิทธิUทางปั ญญาโดยจะประกาศรายชื'อภายใน 15 วัน
 ดัชนีผ้ ูจัดการฝ่ ายจัดซือ ภาคการผลิตเบือ งต้ น (Flash PMI Manufacturing) ของกลุ่มยูโรโซน เดือน มีนาคม 2561 ลดลง -2.0 จุด เป็ น 56.6 จุด
ลดลงติดต่ อกันเป็ นเดือนที' 3
 มูลค่ าการการส่ งออกสินค้ าของไทยเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ขยายตัว 10.3% (yoy) แม้ ว่าจะชะลอลง แต่ ยังขยายตัวได้ ในเกณฑ์ ดี
 ติดตามการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่ งประเทศไทย คาดว่ า จะคงอัตราดอกเบีย นโยบายที' 1.50% ต่ อปี ไม่ เปลี'ยนแปลง
สรุ ปข่ าวเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ

ยุโรป

 ธนาคารกลางสหรั ฐ ฯ ปรั บ ขึน อัต ราดอกเบีย นโยบายอีก 0.25%
เป็ น 1.50-1.75% ต่ อปี ตามที'นักวิเ คราะห์ คาด โดยประเมินว่ า
เศรษฐกิ จ เติ บ โตแข็ ง แกร่ ง และคงคาดการณ์ ดอกเบี ย ของ
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (Dot Plot) ในปี 2561 ว่ าจะขึ น
ดอกเบีย 3 ครั ง (รวมครั ง นี) แต่ เพิ'มการคาดการณ์ ปี 2562 ขึน เป็ น
3 ครัง จากเดิม 2 ครัง

 การรายงานดัชนี ผ้ ูจัด การฝ่ ายจัด ซือ ภาคการผลิต เบือ งต้ น (Flash
PMI Manufaturing) เดือน มีนาคม 2561 ลดลง -2.0 จุด เป็ น 56.6
จุด ลดลงติดต่ อกันเป็ นเดือนที: 3

 ประธานาธิบดี Donald Trump ลงนามขึน ภาษีนําเข้ าสินค้ าคิดเป็ น
มูลค่ าอย่ างน้ อย 50,000 ล้ านดอลลาร์ สหรั ฐ หรื อ 10% ของการ
นํ า เข้ า สิ น ค้ า จากจี น และเตรี ย มที'จ ะขึ น ภาษี นํ า เข้ า สิ น ค้ า 25%
สําหรับสินค้ าที'เข้ าข่ ายละเมิดทรั พย์ สินทางปั ญญา โดยจะประกาศ
ภายใน 15 วัน ว่ ามีสินค้ าประเภทใด ซึ'งส่ วนใหญ่ น่าจะเป็ นสินค้ า
High-Tech Product (IT, เครื' องจักร และ โทรคมนาคม) พร้ อมกันนี 
สหรัฐฯจะร้ องเรี ยนต่ อองค์ การค้ าโลก (WTO) เรื' องสินค้ าจีนละเมิด
สิทธิUและทรั พย์ สินทางปั ญญาและจํากัดการลงทุนของบริ ษัทจีนใน
สหรัฐฯเพื'อป้องกันไม่ ให้ มีการถ่ ายทอดเทคโนโลยี


สภาผู้แ ทนสหรั ฐ ฯผ่ านกฎหมายงบประมาณมูลค่ า 1.3 ล้ านล้ าน
ดอลลาร์ สหรั ฐ ฯ ซึ'งจะทําให้ รัฐบาลมีงบใช้ จ่ายถึง เดือ นกันยายน
2561 ลําดับต่ อไปจะส่ งต่ อให้ วุฒิสภาพิจารณา

 ธนาคารกลางอังกฤษ คงอัตราดอกเบีย นโยบายที: 0.5% ต่ อปี โดย
ประเมินว่ าเศรษฐกิจขยายตัวได้ ดี ในขณะที:อัตราเงินเฟ้อชะลอตัว
ลง
 อังกฤษและสหภาพยุ โ รป (EU) ได้ ข้อ ตกลงเรื: องช่ ว งเปลี: ย นผ่ า น
(Transition period) ซึ:งเป็ นช่ วงเวลาหลังจากที:อังกฤษได้ ออกจาก
EU อย่ างเป็ นทางการในวั น ที: 29 มี นาคม 2562 โดยข้ อ ตกลง
ดังกล่ าว ได้ รับการอนุมัติอย่ างเป็ นทางการในการประชุม European
Council วันที: 22-23 มีนาคม 2561 โดยช่ วงเปลี:ยนผ่ านได้ กําหนด
เป็ นระยะเวลา 21 เดือน (30 มีนาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2563) ซึ:ง
อัง กฤษจะยั ง คงอยู่ภ ายใต้ กฎของระบบตลาดเดี ย ว และภายใต้
อํานาจกฎหมายของ EU (European Court of Justice : ECJ) แต่ จะ
ไม่ มีสิทธิออกเสียงในการประชุม ในช่ วงเปลี:ยนผ่ านดังกล่ าว

เอเซีย
จีน

ไทย
 มูลค่ าการส่ งออกสินค้ า เดือน กุ มภาพันธ์ 2561 ขยายตัว 10.3%
(yoy) ชะลอลง จากเดือนก่ อน ที'ขยายตัว 17.6% (yoy) ด้ านมูลค่ า
การนําเข้ า ชะลอลงเป็ น 16.0% (yoy) จากเดือนก่ อนที'ขยายตัว
24.3% (yoy) ส่ งผลให้ ดุลการค้ ายังคงเกินดุล ที' 808 ล้ านดอลลาร์
สหรัฐ

 ธนาคารกลางจี น (PBOC) ปรั บ ขึ น อั ต ราดอกเบี ย ในตลาดเงิ น
Reverse Repo Rate ระยะเวลา 7 วัน อีก 0.05% เป็ น 2.55%
หลังจากที'ปรั บเพิ'ม 0.25% ในปี 2560 ซึ'งการปรั บขึน สะท้ อนการใช้
นโยบายการเงินที'เข้ มงวดเพื'อลดความเสี'ยงทางการเงินและเป็ นการ
ปรับเพิ'มตามอัตราดอกเบีย สหรัฐฯ
ญี'ปุ่น
 อัตราเงินเฟ้อไม่ รวมอาหารสด (Core CPI) เดือน กุมภาพันธ์ 2561
ขยายตัวในอัตราที'เพิ'มขึน ช้ าๆ เป็ น 1.1% (yoy) จากเดือนก่ อนที'
0.9% (yoy) ซึ'งยังคงตํ'ากว่ าเป้าหมายของธนาคารกลาง ที' 2.0%
(yoy)
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สัปดาหที.ผ่านมา SET Index ปิ ดสัปดาห์ที. 1,794.21 จุด ลดลง 0.97% WoW
ถูกกดดันต่อเนื.องจากทิศทางตลาดหุ้นในภูมิภาค หลังสหรัฐฯเก็บภาษี นําเข้ า
โลหะ (25%) และอลูมิเนี ยม (10%) สหรั ฐฯประกาศเก็ บภาษี สินค้ านํ าเข้ า
เพิ.มเติมจากจี น โดยจะเก็บภาษี 25% บนสินค้ าเทคโนโลยีที.มีมูลค่าประมาณ
$50,000-60,000 ล้ านเหรี ยญ/ปี (คิดเป็ นประมาณ 10% ของจํ านวนสินค้ า
นํ า เข้ า จากจี น ทัง[ หมด) อย่ า งไรก็ ดี มาตรการดัง กล่ า วยัง ไม่ มี ผ ลใช้ ทัน ที
เนื.องจากอยู่ในขันตอนการรอฟั
[
งความเห็นจากกลุ่มผู้ประกอบการ (ประมาณ
45 วัน ) ล่ า สุด จี น ประกาศเตรี ย มเก็ บ ภาษี นํ า เข้ า สิน ค้ า จากสหรั ฐ ฯ มู ล ค่ า
ประมาณ $3,000 ล้ านเหรี ยญ (คาดว่าจะเก็บภาษี สนิ ค้ าประเภทเนื [อหมู 25%,
และ ผลไม้ -ไวน์, ท่อโลหะ จํานวน 15%) อย่างไรก็ตามสําหรับประเด็นสําคัญใน
ประเทศในสัปดาห์ที.ผ่านมา ได้ แก่
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เผยรถยนต์สําเร็ จรู ปเดือน กุมภาพันธ์ 2561
มูลค่าการส่งออก 52,273 ล้ านบาท เพิ.มขึ [น 0.72% จากเดือน กุมภาพันธ์ 2560
โดยตลาดตะวันออกกลาง และตลาดอเมริ กากลางและอเมริ กาใต้ เป็ นหลัก คาด
ทังปี
[ ผลิตรถยนต์ได้ 2 ล้ านคัน
ผู้อํานวยการสํ านัก งานนโยบายและยุทธศาสตร์ ก ารค้ า เผยถึ งภาวะการค้ า
ระหว่ า งประเทศของไทยเดื อ น กุ ม ภาพัน ธ์ 2561 ไทยมี มู ล ค่า การส่ ง ออก
20,365 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐฯ เพิ.มขึ [น 10.26% ขยายตัวต่อเนื. องเป็ นเดือนที. 12
ส่ว นการนํ า เข้ ามี มูลค่า 19,557 ล้ า นเหรี ยญสหรั ฐฯ เพิ. มขึน[ 16.0% เพิ.ม ขึน[
4.69% ส่งผลให้ ดลุ การค้ าเกินดุล 807.6 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
กระทรวงการท่อ งเที.ย วและกี ฬ าระบุจํ านวนนัก ท่อ งเที.ย ว เดื อน กุมภาพันธ์
2561 อยู่ที. 3.6 ล้ านคน เพิ.มขึ [น 19% YoY นักท่องเที.ยวจีนยังคงมีสดั ส่วนสูงสุด
ราว 34% ขณะที.เดือน กุมภาพันธ์ 2561 จํานวนนักท่องเที.ยวจีนทําสถิติสงู สุด
ใหม่ที. 1.2 ล้ านคน เพิ.มขึ [นได้ ถึง 52% YoY จากเทศกาลตรุ ษจีน อย่างไรก็ ดี
จํานวนนักท่องเที.ยวซาอุดอิ ารเบียและยูเออีมีการปรับตัวลดลง 19% และ 16%
YoY ตามลําดับ เนื.องจากเริ. มใช้ VAT ที. 5%ทําให้ มีการชะลอการเดินทางลง
ปั จจัยที.ต้องติดตามในสัปดาห์นี [ ได้ แก่ 1) 27 มี นาคม – ประชุม ครม.หารื อ
ข้ อเสนอ กสทช. ให้ การสนับสนุนโครงข่ายภาคพื [นดินทีวีดิจิตอลไม่เกิน 50%
ภายใน 24 เดือน 2) 28 มีนาคม - ประชุม กนง. คาดคงอัตราดอกเบี [ยนโยบาย
และไม่เปลี.ยนแปลงความเห็นด้ านแนวโน้ มอัตราเงินเฟ้อของไทย 3) สิ [นเดือน
มีนาคม - สรุ ป TOR โครงการรถไฟความเร็ วสูงเชื.อม 3 สนามบินมูลค่า 2 แสน
ล้ านบาท และเปิ ดประมูลเดือน เมษายน
แนวโน้ ม SET Index สับดาห์นี [ จะถูก กดดันจาก Sentiment การลงทุน
ต่างประเทศต่อเนื.องในเรื. องความกังวลด้ านสงครามทางการค้ า อย่างไรก็ดีการ
ฟื น[ ตัวอย่างต่อเนื.องของราคานํ [ามันดิบ จะเข้ ามาช่วยพยุงหุ้นกลุ่มพลังงานไทย
และ SET index ได้ ส่งผลให้ Downside จํากัด โดยการย่อตัวลงของ SET
Index มีแนวรับที.ระดับ 1784 และ 1775 จุด ในขณะที.การฟื น[ ตัวขึ [นมีแนวต้ าน
ที.ระดับ 1797 และ 1806 จุด
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@ 2.54%)
US Treasury
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สัปดาห์ทีผ่านมาตลาดตราสารหนี ไทยเคลือนไหวกรอบแคบ นโยบายการกีดกัน
ทางการค้ าของสหรัฐฯทีมุ่งเป้าลดการขาดดุลการค้ ากับจีน ส่งผลให้ UST ลดลง
Yield พันธบัตร อายุ 2 ปี และ 10 ปี ลดลง 2 bps มาอยู่ทีระดับ 2.26% และ
2.81% ตามลําดับ สิ นสุดสัปดาห์ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยลดลง
ทุกช่วงอายุ โดย Yield อายุ 2 ปี และ 10 ปี ลดลง 1 bp มาอยู่ทีระดับ 1.31%
และ 2.54% ตามลําดับ สะท้ อนปริ มาณเงินทุนไหลเข้ าสุทธิ 7.3 พันล้ านบาท
จากผลของความกังวลต่อสงครามการค้ าทีส่งผลให้ นักลงทุนกลับเข้ ามาถื อ
ครองสินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ น
แนวโน้ มสัปดาห์นี  คาดว่าพันธบัตรรัฐบาลไทยจะแกว่งตัวตามการปรับตัวของ
พั น ธบั ต รสหรั ฐ ฯ แต่ ผั น ผวนในสั ด ส่ ว นที น้ อยกว่ า ในส่ ว นตราสารหนี 
ภาคเอกชน Credit spread ยังคงทรงอยู่ในระดับตําต่อไป

US (S&P500)
Europe

-5.95%
-4.05%

-3.19%
-5.87%

M-VI

Neutral

-4.88%

-9.43%

-3.38%

+1.17 %

Gold

I-GOLD

Neutral

Oil (WTI)

I-OIL

Slightly
Overweight

ตลาดให้ นํ [าหนัก Earning ทีจ. ะทยอยประกาศ ข้ อมูลจาก Bloomberg ประเมิน
ว่า S&P 500 จะมี EPS growth ไตรมาส 1/2561 ระดับ22% YoY และ 9.8%
QoQ ทังนี
[ ป[ ระเด็นความวิตกกังวลสงครามการค้ าโลก จะยังคงกดดันดัช นี
ตลาดหุ้นทัว. โลก ราคานํ [ามันที.ดีดตัวช่วยประคองหุ้นพลังงานและหุ้นโดยรวมได้
แนวโน้ มทองคําซึม แต่มีโอกาสฟื น[ ตัว โดยมีปัจจัยหนุนจากความตึงเครี ยดใน
สถานการณ์โลกที.เร่ งตัวขึ [น ดอลลาร์ สหรัฐที.มีแนวโน้ มอ่อนค่าและนักลงทุนอาจ
หันเข้ ามาในสินทรัพย์ปลอดภัย (Safe Haven) หากมีการเข้ าเก็งกําไรมีโอกาสที.
ราคาทองคํา Spot Gold จะทดสอบ 1,370 เหรี ยญต่อออนซ์
แนวโน้ มราคานํ [ามันในระยะสันมี
[ โอกาสเผชิญความไม่นิ.ง แต่น่าจะยืนบวกจาก
ซาอุดอิ าระเบีย อาจขยายเวลาลดกํ าลังการผลิตจนถึงปี 2562 สิ.งที.ต้องจับตา
ได้ แก่ 1) กํ าลังการผลิตนํ า[ มันสหรั ฐเพิ.มขึน[ ต่อเนื. อง 2) สถานการณ์ ความไม่
สงบในประเทศลิเบีย

I-SMART

Slightly
Underweight

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลรัฐบาลสหรัฐฯปรับตัวลง UST 10 ปี 2.82%
แม้ ว่า Fed ประกาศขึ [นอัตราดอกเบี [ยนโยบาย 0.25% มาอยู่ที. 1.50% -1.75%
และมุมมองเศรษฐกิจปรับดีขึ [นต่อเนื.อง และส่งสัญญาณว่าจะมีการขึ [นอัตรา
ดอกเบี [ยนโยบายทังหมด
[
3 ครัง[ ในปี นี [เช่นเดิม คาดอัตราเงินเฟ้อจะค่อยๆ ปรับ
สูงขึน[ แต่ตลาดกังวลต่อนโยบายกี ดกันทางการการค้ าของสหรั ฐฯ ล่าสุดเพิ.ม
อัตราภาษี นําเข้ าจากจีนและจํากัดการลงทุนจากจีน ส่งผลต่อบรรยาการศการ
ลงทุนสินทรัพย์เสี.ยง และตลาดเกิดใหม่ในระยะสัน[ สําหรับ I-SMART ลงทุน
ส่วนใหญ่ในหุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูงจึงได้ รับผลกระทบ แต่กองทุนเน้ นการวาง
สถานะ Duration ที.ตํ.ากว่าเกณฑ์อ้างอิง เพื.อรองรับการปรับขึ [นของ Yield และ
กระจายความเสี.ยงในตลาดยูโรรวมทังตลาดเกิ
[
ดใหม่บางประเทศ

M-SMART
Slightly
INCOME Underweight

ตราสารหนี [เอกชนที.ให้ ผลตอบแทนสูง High Yield มีมลู ค่าปรับลดลง เนื.องจาก
ตลาดสินทรั พย์ เสี.ยงอยู่ในสภาวะระมัดระวังมี ความผันผวนอยู่ และกังวลต่อ
สงครามการค้ าระหว่างสหรัฐและจีน สําหรับตลาดสินเชื.อบ้ านสหรัฐฯมูลค่าฟื น[
ตัวดีขึ [น สําหรับ M-SMART INCOME ให้ ผลตอบแทนจาก กลุ่ม High Yield ที.
เป็ นตราสารหนี [ประเภทด้ อยสิทธิและตราสารแปลงสภาพที.ให้ ผลตอบแทนสูง
โดยเน้ นจากอัตราดอกเบี ย[ รั บ ที. สูง (coupon) ออกโดยกลุ่ม สถาบันการเงิ น
คุณ ภาพสูง จึง ช่ ว ยชดเชยการปรั บ ขึน[ ของเส้ นอัต ราผลตอบแทนพัน ธบัต ร
รัฐบาล ประกอบกับกระจายการลงทุนในตราสารที.ให้ ดอกเบี [ยลอยตัว และกึ.ง
ลอยตัว เพื.อรองรับภาวะดอกเบี [ยขาขึ [นของสหรัฐฯ

ตราสารทุ น
ต่างประเทศ

+0.42%
(ผลตอบแทนที.
เปลี.ยนแปลง)

(STOXX50)

Japan
(NIKKEI)

Emerging
Market
(MSCI EM)

ตราสารหนี [
ต่างประเทศ

iBoxx Liquid
Investment
Grade
Corporate
JPMorgan
Emerging
Bond

-0.410%

-3.36 %

-0.63%

-2.95%

iBoxx High
Yield Index

-0.35%

-0.99%

Bloomberg
Barclays US
MBS Index

+0.10%

-1.44%
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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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