02 เมษายน 2561

เหตุการณ์ สาํ คัญ
 GDP ไตรมาส 4 ปี 2560 ของสหรั ฐฯ ประกาศครั ง สุดท้ าย ขยายตัว 2.9% (yoy) ส่ วนอัตราเงินเฟ้อด้ านการใช้ จ่ายส่ วนบุคคลไม่ รวมอาหารและ

พลังงาน ขยายตัว 1.6% (yoy) ยังคงตํากว่ าเป้าหมายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที 2.0% (yoy)
 ดัชนีผ้ จู ัดการฝ่ ายจัดซือ ภาคการผลิตของทางการจีน (PMI Manufacturing Index) เดือน มีนาคม 2561 เพิมขึน 1.2 จุด เป็ น 51.5 จุด
 เศรษฐกิจไทย เดือน กุมภาพันธ์ 2561 ขยายตัวต่ อเนืองจากแรงขับเคลือนของการส่ งออกสินค้ าและการท่ องเทียว ด้ านอัตราเงินเฟ้อไทยยังคง
ปรับตัวขึน อย่ างค่ อยเป็ นค่ อยไป และยังอยู่ตาํ กว่ ากรอบเป้าหมายของธนาคารแห่ งประเทศไทย
 ติดตามการประกาศรายชือสินค้ านําเข้ าของประเทศสหรั ฐฯ จากประเทศจีน ทีประธานาธิบดี Donald Trump จะขึน ภาษีนําเข้ ารวมมูลค่ า 5 หมืน
ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ ภายในวันที 6 เมษายน 2561
สรุ ปข่ าวเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ

ไทย

 GDP ไตรมาส 4 ปี 2560 ประกาศครั ง ที 3 ขยายตัว 2.9%(qoq,saar)
ดีกว่ าการประกาศครั ง ก่ อนที 2.5% (qoq,saar) โดย GDP ปรั บขึน
จากการปรับขึน ของการบริโภคและสินค้ าคงคลัง

 คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่ งประเทศไทย คงอัตรา
ดอกเบีย นโยบายในการประชุมวันที" 28 มีนาคม 2561 ที" 1.50% โดย
ประเมินว่ าเศรษฐกิจยังขยายตัวได้ ดี อัตราเงินเฟ้อปรั บเพิ"มขึน อย่ าง
ค่ อยเป็ นค่ อยไป และภาวะการเงินโดยรวมยังอยู่ในระดับผ่ อนคลาย

 อั ต ราเงิน เฟ้ อด้ า นการใช้ จ่ า ยส่ ว นบุ ค คล ไม่ นั บ รวมอาหารและ
พลังงาน ซึงเป็ นเป้าหมายนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรั ฐฯ
เดือน กุมภาพันธ์ 2561 ขยายตัวเพิมขึน เป็ น 1.6% (yoy) จากเดือน
ก่ อนที 1.5% (yoy) เนืองจากค่ ารั กษาพยาบาลปรั บตัวขึน แม้ ว่า
อัตราเงินเฟ้อจะค่ อยๆ เพิมขึน แต่ ยังตํากว่ าเป้าหมายของธนาคาร
กลางสหรัฐฯ ที 2.0% (yoy)
ยุโรป
 ความเชื"อมั"นทางเศรษฐกิจ (Economic Confidence) เดือน มีนาคม
2561 ลดลงมาที"ระดับ 112.6 จุด เป็ นการลดลงต่ อเนื"องติดต่ อกัน
เป็ นเดื อนที" 3 ซึ"งดัช นี วัด ความเชื"อ มั"นของยุ โรปหลายได้ ป รั บ ตั ว
ลดลง ซึ"งเป็ นผลส่ วนหนึ"งจากความกังวลเรื" องนโยบายการค้ าของ
สหรัฐฯ
เอเซีย
ญีปุ่น
 ดัช นี ผ ลผลิ ต ภาคอุ ต สาหกรรม เดื อน กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 กลั บ มา
ขยายตัว 4.1% (mom) หลังจากเดือนก่ อนหดตัว -6.8% (mom)
เพราะผลกระทบจากเทศกาลปี ใหม่ จีน และสภาพอากาศ
จีน
 ดั ช นี ผู้ จั ด ก า ร ฝ่ า ย จั ด ซื อ ภ า ค ก า ร ผ ลิ ต ข อ ง ท า ง ก า ร (PMI
Manufacturing Index) เดือน มีนาคม 2561 เพิมขึน 1.2 จุ ด เป็ น
51.5 จุด โดยดัชนีผ ลผลิต ดัชนี ยอดคําสังซือ ภายในและภายนอก
ประเทศกลั บ มาเพิ ม ขึ น ส่ ว นดั ช นี ภ าคการบริ ก าร (PMI NonManufacturing Index) เดือน มีนาคม 2561 เพิมขึน 0.2 จุด เป็ น
54.6 จุด

 เครื องชี ภ าวะเศรษฐกิจ ไทยเดื อน กุ มภาพั นธ์ 2561 รายงานโดย
ธนาคารแห่ งประเทศไทย บ่ งชีถ ึงภาวะเศรษฐกิจทีขยายตัวต่ อเนือง
โดยแรงขับเคลือนหลักมาจากภาคต่ างประเทศ ได้ แก่ การส่ งออก
สินค้ าและภาคการท่ องเทียว สอดคล้ องกับเศรษฐกิจโลกทีขยายตัว
ดี
 การใช้ จ่ ายในประเทศขยายตั ว ช้ าๆ เมื อ เปรี ย บเที ย บกั บ ภาค
ต่ างประเทศ โดยการลงทุนภาคเอกชนขยายตัว ต่ อเนื องจากการ
ลงทุนในหมวดเครื องจักรและอุปกรณ์ ส่ วนการใช้ จ่ายภาคเอกชน
ขยายตัวในอัตราทีชะลอตัวลงจากการใช้ จ่ายในหมวดสินค้ าคงทนที
ลดลง ส่ วนหนึงเป็ นผลจากรายได้ เกษตรกรและผู้มีรายได้ น้อยยังไม่
เข้ มแข็งนัก
 รั ฐสภาสหรั ฐฯ ผ่ านร่ างกฎหมายการต่ ออายุโครงการสิทธิพิเศษทาง

ภาษีศุลกากรเป็ นการทัวไป (GSP Tax) และประธานาธิบดี Donald
Trumph ได้ ลงนามเห็นขอบร่ างกฎหมายดังกล่ าวแล้ ว และจะมีผล
บังคับใช้ ใ นวันที 22 เมษายน 2561 – 31 ธั นวาคม 2563 โดยมีผ ล
ย้ อนหลังตัง แต่ วันที 1 มกราคม 2561 ซึงจะครอบคลุมสินค้ า 3,400
รายการ เช่ น ยานยนต์ และอุปกรณ์ อุปกรณ์ ไฟฟ้า เครื องจักรไฟฟ้า
ผลิต ภัณฑ์ ยาง ผลิตภัณฑ์ พ ลาสติก อาหารและเครื องดืม เป็ นต้ น
การต่ อสิทธิ GSP ช่ วยลดความกังวลด้ านมาตรการ Protectionism ที
สหรัฐฯ จะใช้ กับไทย
 อัตราเงินเฟ้อ เดือน มีนาคม 2561 ขยายตัว 0.79% (yoy) ในขณะที
อัต ราเงินเฟ้อพืน ฐาน ไม่ รวมอาหารและพลังงาน ทรงตัวทีระดั บ
0.63% (yoy) เนืองจากปั จจัยด้ านการบริ โภคและการใช้ จ่ายของภาค
ครัวเรือนในหมวดทีมิใช่ อาหารสด กระทรวงพาณิชย์ ประเมินว่ าการ
ปรั บขึน อัตราค่ าจ้ างขัน ตําทีจะเริ มมีผลตัง แต่ วันที 1 เมษายน นี  จะ
ไม่ ส่งผลกระทบต่ อเงินเฟ้อให้ ปรั บเพิมขึน โดยกระทรวงพาณิชย์
ยั ง ค ง เ ป้ า ห ม า ย เ งิ น เ ฟ้ อ สํ า ห รั บ ปี นี  ไ ว้ ใ น ก ร อ บ 0.7-1.7%
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สัปดาหที-ผ่านมา SET Index ปิ ดสัปดาห์ที- 1,776.26 จุด ลดลง 1.00% WoW
ปั จจัยในประเทศกดดันตลาด ได้ แก่
1) สนช.เปลี- ย นใจเตรี ย มยื- นตี ความร่ า ง พ.ร.บ. ว่ า ด้ ว ยที- ม า ส.ส. ให้ ศาล
รัฐธรรมนูญพิจารณาซึง- เป็ นการเพิ-มความเสี-ยงต่อ Road Map กํ าหนดการ
เลือกตังเดื
W อน กุมภาพันธ์ 2562
2) แผนปรั บสูตรราคานํ Wามันหน้ าโรงกลัน- ของ กบง. อาจกระทบส่วนต่างทาง
กํ าไรของธุ รกิ จโรงกลั-น (กดดัน TOP, SPRC, IRPC) จะชัดเจนในวันที- 5
เมษายน นี W
3) ธนาคารพาณิชย์ทยอยประกาศยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมการทําธุรกรรม
ทางช่องทางดิจิทลั นํ าโดย KBANK และ SCB ซึ-งกระทบต่อกํ าไรของกลุ่ม
ธนาคารพาณิชย์
4) คสช. ตัดสิ นใจยัง ไม่ ใ ช้ ม. 44 ช่ ว ยเหลื อ ผู้ป ระกอบการที วี ดิจิ ตอล และ
เครื อข่ายมื อถื อในการยื ดเวลาการชํ าระค่า งวดสัญญา ตามมติ กสทช. เมื- อ
กลาง เดือน มีนาคม ที-ผ่านมา แต่ให้ เวลาอี ก 1 สัปดาห์ชีแW จงประโยชน์ ต่อรั ฐ
และประชาชน
5) กนง. คงอัตราดอกเบี Wยนโยบายที-ระดับ 1.5% (6:1) และปรับคาดการณ์ การ
ขยายตัวของเศรษฐกิ จไทย ปี 2561 ขึนW สู่ 4.1% (จาก 3.9%) และประกาศ
คาดการณ์ ปี 2562 ที- 4.1% แต่ปรั บลดคาดการณ์ อัตราเงินเฟ้อปี 2561 ลงสู่
1.0% (จาก 1.1%) และให้ ความเห็นว่าภาวะทางการเงินอยู่ในระดับผ่อนคลาย
เอื Wอต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ
สัปดาห์นี Wติดตามปั จจัย 1) ตัวเลข PMI ของกลุ่ม EU 2) ยอดจ้ างงานนอกภาค
เกษตรของสหรั ฐฯ 3) กบง. สรุ ปราคานํ Wามันเชื อW เพลิงหน้ าโรงกลัน- -ขายปลีก
อาจกดดันทิศทางการลงทุนหุ้นกลุ่มโรงกลัน- อี กครั งW 4) การตอบโต้ นโยบาย
การค้ าของสหรัฐฯ จากจีน

ต ร า ส า ร ห นี W
ไทย

Thai govt
10Y
30/03/2018
@ 2.56%)
US Treasury
10Y
(29/03/2018
@ 2.74%)

+0.02%
(ผลตอบแทน
ทีเปลี-ยนแปลง)
-0.08%
(ผลตอบแทน
ทีเปลี-ยนแปลง)

+0.02%
(ผลตอบแทนทีเปลี-ยนแปลง)
+0.34%
(ผลตอบแทนทีเปลี-ยนแปลง)

SMART,
MMM-Plus

Slightly
Overweight

สัปดาห์นี อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวสูงขึนในลักษณะชันขึน
จากผลการประชุม กนง.ที)แ ม้ ว่า จะยัง คงอัตราดอกเบี ยนโยบายไว้ ที) 1.50%
ต่อไป แต่สร้ างความประหลาดใจให้ กับตลาด เนื)องจากมีกรรมการ 1 ท่าน ลง
มติให้ ขนอั
ึ ตราดอกเบี ย นอกจากนี ตลาดยังได้ รับแรงกดดันจากการประกาศ
พันธบัตรรั ฐ บาลรุ่ นที) ก ระทรวงการคลัง ใช้ ใ นการแลกเปลี) ย น (Destination
Bonds) สําหรับธุรกรรมแลกพันธบัตร (Bond Switching) ซึง) จะเป็ นการเพิ)ม
ปริ มาณ Supply ของพันธบัตรอายุยาว สองปั จจัยข้ างต้ นส่งผลให้ มีแรงขาย
พันธบัตรรัฐบาลอายุยาวออกมา
นักลงทุนต่างชาติมีสถานะซือสุทธิ ในตราสารหนี ที)มีอายุคงเหลือตํ)ากว่า 1 ปี
12,360 ล้ านบาท ในขณะที)มีสถานะขายสุทธิ ในตราสารหนี ที)มีอายุคงเหลือ
มากกว่า 1 ปี จํานวน 9,387 ล้ านบาท
สัปดาห์นี คาดว่าพันธบัตรรัฐบาลไทยจะแกว่งตัวตามการปรับตัวของ พันธบัตร
สหรัฐฯ และการทําธุรกรรมแลกพันธบัตร (Bond Switching) ส่วนตราสารหนี
ภาคเอกชน Credit spread ยังคงทรงอยู่ในระดับตํ)าต่อไป
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ตราสารทุ น
ต่างประเทศ

US (S&P500)
Europe

+2.03%
+1.92%

-1.22%
-4.06%

M-VI

Slightly
Underweight

+2.62%

-7.05%

+2.96%

+2.46%

Gold

-1.62%

+1.74%

I-GOLD

Neutral

Oil (WTI)

-1.42%

+7.74%

I-OIL

Slightly
Overweight

iBoxx Liquid
Investment
Grade
Corporate
JPMorgan
Emerging
Bond

+1.06%

-2.33 %

I-SMART

Slightly
Underweight

+0.99%

-1.99%

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลรัฐบาลสหรัฐปรับตัวลง โดยพันธบัตรอายุ 10
ปี อยู่ที) 2.76% แม้ ว่าในสัปดาห์ที)ผ่านมารายงานเศรษฐกิจสหรัฐฯ ไตรมาส
4/17 ขยายตัวเพิ)มขึนที)ระดับ 2.9%QoQ saar สูงกว่าตัวเลขปรับปรุ งครังก่อน
และตัวเลขที)ตลาดคาด ที) 2.5%QoQ saar และ 2.7%QoQ saar ตามลําดับ
แต่ตลาดมุ่งความสนใจกับความกังวลนโยบายกีดกันทางการค้ าของสหรัฐ โดย
สหรั ฐประกาศเก็ บภาษี นําเข้ า จี นมูลค่า 5 หมื) นล้ านดอลลาร์ สหรั ฐฯ และจี น
ตอบโต้ ประกาศเก็บภาษี นาเข้ าสินค้ าจากสหรัฐฯ มูลค่า 3 พันล้ านดอลลาร์
สหรั ฐฯ ส่งผลให้ ตลาดกังวลต่อความเสี)ยงทางการค้ าโลกเพิ)มขึน สําหรั บ ISMART มีการลงทุนส่วนใหญ่ ในหุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูง และได้ รับผลกระทบ
บ้ างจากการปรับขึนของเส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล แต่ชดเชยโดย
เน้ นการวางสถานะ Duration ที)ตํ)ากว่าเกณฑ์อ้างอิง เพื)อรองรับการปรับขึนของ
Yield และกระจายความเสี)ยงในตลาดยูโรรวมทังตลาดเกิดใหม่บางประเทศ

iBoxx High
Yield Index

+1.06%

-2.33 %

M-SMART
Slightly
INCOME Underweight

Bloomberg
Barclays US
MBS Index

+0.99%

-1.99%

ตราสารหนี Wเอกชนที-ให้ ผลตอบแทนสูง High Yield มีมูลค่าปรับเพิ-มขึ Wน จาก
ปั จจัยบวกตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ไตรมาส 4 ปี 2560 ออกมาดี แต่ตลาดยังคง
ถูกจํากัด จากความกังวลปั จจัยสงครามการค้ า จึงอยู่ในสภาวะระมัดระวังและ
ยังคงมี ความผันผวนอยู่ สําหรับตลาดสินเชื-อบ้ านสหรั ฐมูลค่าปรั บขึ Wน ฟื Wนตัว
สําหรับ M-SMART INCOME ให้ ผลตอบแทนจาก กลุ่ม High Yield ที-เป็ นตรา
สารหนี Wประเภทด้ อยสิทธิxและตราสารแปลงสภาพที-ให้ ผลตอบแทนสูง โดยเน้ น
จากอัตราดอกเบี Wยรับที-สงู (coupon) ออกโดยกลุ่มสถาบันการเงินคุณภาพสูง
จึงช่วยชดเชยการปรับขึ Wนของเส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ประกอบ
กับกระจายการลงทุนในตราสารที-ให้ ดอกเบี Wยลอยตัว และกึ-งลอยตัว เพื-อรองรับ
ภาวะดอกเบี Wยขาขึ Wนของสหรัฐฯ

(STOXX50)

Japan
(NIKKEI)

Emerging
Market
(MSCI EM)

ตราสารหนี W
ต่างประเทศ

ตลาดหุ้นทัว) โลกในสัปดาห์ที)ผ่านมา ทัง สหรัฐ ยุโรป และเอเชีย ส่วนใหญ่ทรง
ตัวและปรับขึนได้ เล็กน้ อย ตลาดติดตามประเด็น Global Tension และประเด็น
การค้ า โลก หลัง จากจี นตอบโต้ สหรั ฐ ฯ ที) เรี ยกเก็ บ ภาษี นําเข้ า 128 รายการ
นอกจากนีนักลงทุนกําลังรอผลประกอบการไตรมาสที) 1 ทีจ) ะประกาศเร็ วๆนี
สัป ดาห์ นี นัก ลงทุนจับ ตาตัว เลขการจ้ า งงานเดื อ นมี นาคมของสหรั ฐ ที) จ ะ
ประกาศ ทังการจ้ างงานภาคเอกชน การจ้ างงานนอกภาคเกษตร อัตราการ
ว่างงานและรายได้ จํานวนชัว) โมงทํางานสหรัฐ
ราคาทองคํามีแนวโน้ มทรงตัว แต่ Downside จํากัด ในกรอบบริ เวณ 1,310 /
1316 เหรี ยญต่อออนซ์
ราคานํามันในระยะสันมีโอกาสเผชิญความตึงตัวบริ เวณ 65 เหรี ยญต่อบาร์ เรล
จับตา 1) ระดับความร่ วมมือระหว่าง OPEC และNon-OPEC เดือนกุมภาพันธ์
ทีแ) ตะระดับสูงสุดตังแต่เริ) มข้ อตกลง นอกจากนีกลุ่มผู้ผลิตยังมีแนวโน้ มร่ วมมือ
กันต่อเนื)องในการปรับลดกําลังการผลิตไปจนถึงปี 2562 2) EIA รายงานกํ าลัง
การผลิตนํามันดิบในปรับตัวสูงขึนติดต่อกันเป็ นสัปดาห์ที) 4 มาแตะระดับสูงสุด
ในประวัตกิ ารณ์ที) 10.4 ล้ านบาร์ เรลต่อวัน และปริ มาณการผลิตคาดจะปรับตัว
สูงขึนกว่า 11 ล้ านบาร์ เรลต่อวันภายในสินปี 2561
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2 เมษายน 2561
ข้ อสงวนสิทธิj

คําเตือน

 เอกสารนี Wเป็ นลิขสิทธิxของบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนเอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
(เอ็มเอฟซี) ซึง- จัดทําขึ Wนเพื-อให้ ผ้ สู นใจได้ รับทราบเกี-ยวกับสินค้ าและบริ การของเอ็ม
เอฟซี และใช้ สําหรับการนําเสนอภายในประเทศไทยเท่านันW

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

 เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิxในการห้ ามลอกเลียนข้ อมูลในเอกสารนี W หรื อห้ ามแจกจ่าย
เอกสารนี W หรื อห้ ามทํ า สํ า เนาเอกสารนี W หรื อ ห้ า มกระทํ า การอื- น ใดที- ทํ า ให้
สาระสําคัญ ของเอกสารฉบับนี เW 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 Wอขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื- อป้องกันความ
เสี- ย งที- เ กี- ย วข้ อ งกับ อัตราแลกเปลี- ย นเงิ นตราที- อ าจเกิ ดขึนW ได้ จ ากการลงทุนใน
ต่างประเทศ โดยขึ Wนอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน

 ข้ อมูลบางส่วนในเอกสารนี Wได้ อ้างอิงจากแหล่งที-มาของข้ อมูลที-เชื-อถื อได้ แต่มิได้
หมายความว่า เอ็มเอฟซี ได้ รับรองในความถูกต้ องและครบถ้ วนของข้ อมูลดังกล่าว
เนื-องจากข้ อมูลอาจมีการเปลี-ยนแปลงได้ ขึ Wนอยู่กบั ช่วงเวลาที-นําข้ อมูลมาใช้ ในการ
อ้ างอิง
 ข้ อมูลและความเห็นที-ปรากฏในเอกสารนี Wเป็ นเพียงความเห็นเบื Wองต้ นเท่านันW มิใช่
คํามัน- สัญญาหรื อการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด
 เอกสารนี Wไม่ได้ ผ่านการตรวจสอบหรื อรับรองจากหน่วยงานทางการใดๆ ทังสิ
W Wน การ
ตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี Wจะต้ องทําด้ วยความระมัดระวังและรอบคอบ หาก
มีข้อสงสัยใดๆ เกี-ยวกับเอกสารฉบับนี Wกรุ ณาสอบถามจากเจ้ าหน้ าที-โดยตรง

 กองทุนป้องกันความเสี-ยงด้ านอัตราแลกเปลี-ยนเงินตราต่างประเทศบางส่วนหรื อ
ทังหมด
W
ตามแต่สภาวการณ์ ใ นแต่ละขณะ ดัง นันW จึงมี โอกาสได้ รั บ ผลกํ า ไรหรื อ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี-ยนได้
 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี-ยงของการลงทุน ผู้ลงทุน
ควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื-อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี-ยงที-อาจเกิดขึ Wนจากการ
ลงทุนดังกล่าวได้
 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื-อมีความเข้ าใจในความเสี-ยงของสัญญา
ซื Wอขายล่วงหน้ 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 านันW บริ ษัทได้ พิจารณาข้ อมูลเพียงเท่าที-ลกู ค้ าให้ บริ ษัทเท่านันW
 ขอรับหนังสือชี Wชวนได้ ที-บริ ษัทฯ หรื อตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื Wอคืน
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