30 เมษายน 2561

เหตุการณ์ สาํ คัญ
 GDP สหรั ฐฯไตรมาส 1 ปี 2561 ขยายตัว 2.3% (qoq,saar) ชะลอตัวลงจากไตรมาสก่ อน จากการบริ โภคทีชะลอตัวลง
 ธนาคารกลางยุโรปคงนโยบายการเงินไม่ เปลียนแปลงในการประชุมวันที 26 เมษายน 2561 เช่ นเดียวกับธนาคารกลางญีปุ่นทีคงนโยบายการเงิน

ไม่ เปลียนแปลงในการประชุมวันที 26-27 เมษายน 2561
 ดัชนีผ้ จู ัดการฝ่ ายจัดซือ< ภาคการผลิตของจีน (PMI Manufacturing Index) เดือนเมษายน 2561 ปรั บตัวลง -0.1 จุด เป็ น 51.4 จุด
 สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) คงประมาณการ GDP ปี 2561 ไว้ ท ี 4.2% (yoy) โดยปรั บเพิมการส่ งออกและภาคการท่ องเทียว แต่ ปรั บลด
การบริโภคและการลงทุนของรัฐบาล
 ติดตามการประชุมธนาคารกลางสหรั ฐฯ วันที 1-2 พฤษภาคม 2561 คาดว่ าจะคงมาตรการด้ านการเงินไม่ เปลียนแปลง
สรุ ปข่ าวเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ

เอเซีย

 GDP ไตรมาส 1 ปี 2561 ขยายตัวในอัตราทีชะลอตัวลงเป็ น 2.3%
(qoq,saar) จากไตรมาสก่ อนทีขยายตัว 2.9% (qoq,saar) ปั จจัยหลัก
ทีทําให้ GDP ชะลอตัวลงมาจากการบริ โภค ขณะทีสินค้ าคงคลัง
เพิมขึน< โดยการบริโภคชะลอตัวลงจากสภาพอากาศทีหนาวเย็นและ
ยอดขายรถยนต์ ทลี ดลง

ญีปุ่น

ยุโรป

 BoJ ปรั บเพิมคาดการณ์ GDP ปี งบประมาณ 2561 และปี 2562 ขึน<
เป็ น 1.6% (yoy) และ 1.8% (yoy) ตามลําดับ แต่ ปรั บลดคาดการณ์
อัต ราเงินเฟ้อไม่ นับ รวมอาหารสด (Core CPI) ในปี งบประมาณ
2561 ลงเป็ น 1.4% (yoy) แต่ คงคาดการณ์ ปี 2562 ไว้ ท ี 1.8% (yoy)

 ธนาคารกลางยุ โ รป (ECB) มี ม ติ ค งนโยบายการเงิ น ตามทีต ลาด
คาดการณ์ โดยยังคงเข้ าซือ< สินทรั พย์ ท ี 3 หมืนล้ านยูโรต่ อเดือนไป
จนถึ ง เดื อ นกั น ยายน 2561 และคงอั ต ราดอกเบี <ย นโยบาย
(Refinancing Rate) ที 0.0% ต่ อปี รวมทัง< ดอกเบีย< Deposit Facility
ไว้ ท ี -0.4% ต่ อปี โดยการประชุมครั ง< นี < คณะกรรมการไม่ ได้ หารื อถึง
การปรับเปลียนนโยบายการเงินหลังมาตรการ QE สิน< สุดลงในเดือน
กั น ยายน 2561 เนื องจากมี ค วามไม่ แ น่ นอนจากเศรษฐกิ จ ที มี
สัญญาณชะลอตัวลงในช่ วงทีผ่านมา
 ความเชื% อ มั% น ทางเศรษฐกิ จ เดื อ นเมษายน 2561 ทรงตั ว ที%ร ะดั บ
112.7 จุด หลังจากที%ปรับลดติดต่ อกัน 3 เดือน

 ธนาคารกลางญี ปุ่ น (BoJ) มี ม ติ 8-1 ให้ ค งนโยบายการเงิ น ไม่
เปลียนแปลง โดย 1) คงอัตราดอกเบีย< ระยะสัน< ไว้ ท ี -0.1% สําหรั บ
เงินสํารองส่ วนเกินของธนาคารพาณิชย์ (Excess Reserve) บางส่ วน
2) คงเป้าหมายอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบาลอายุ 10 ปี (Yield
Curve Control) ไว้ ท ี ประมาณ 0.0% ต่ อปี และ 3) คงอัตราการเข้ า
ซือ< สินทรัพย์ ท ี 80 ล้ านล้ านเยนต่ อปี

จีน
 ดัชนีผ้ ูจัดการฝ่ ายจัดซือ< ภาคการผลิต (PMI Manufacturing Index)
เดือน เมษายน 2561 ปรั บ ตัวลง -0.1 จุ ด เป็ น 51.4 จุด ส่ วนดัชนี
ผู้จัดการฝ่ ายจัดซือ< ภาคบริ การ (PMI Non-Manufacturing Index)
ปรับตัวขึน< +0.2 จุด เป็ น 54.8 จุด ทัง< นี < ดัชนีท อี ยู่เหนือระดับ 50 จุด
บ่ งชีถ< ึงการขยายตัวของกิจกรรมการผลิตและการบริการ

ไทย
 สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) คงประมาณการ GDP ปี 2561 ไว้ ท% ี 4.2% (yoy) โดยปรั บเพิ%มคาดการณ์ มูลค่ าการส่ งออกสินค้ าและจํานวน
นักท่ องเที%ยว แต่ ปรับลดการบริโภคและการลงทุนภาครัฐ
 มูลค่ าส่ งออกเดือนมีนาคม 2561 ชะลอลงเป็ น 7.1% (yoy) จากเดือนก่ อนที%ขยายตัว 10.3% ส่ วนมูลค่ านําเข้ าชะลอลงเป็ น 9.5% (yoy จากเดือน
ก่ อนที%ขยายตัว 16.0% (yoy) ส่ งผลให้ ดุลการค้ าเกินดุล 1,268 ล้ านดอลลาร์ สหรั ฐ โดยการส่ งออกสินค้ าอุตสาหกรรมขยายตัวดี และการส่ งออก
ไปยังสหรัฐฯและอาเซียนปรับตัวดีขนึ G
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สัปดาหที-ผ่านมา SET Index ปิ ดสัปดาห์ที- 1,778.02 จุด ลดลง 1.29% WoW
จากผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวขึ Kนถึง 3% เป็ นครังK แรกตังแต่
K ปี
2557 ตลาดมีความกังวลด้ านอัตราเงินเฟ้อที-เร่ งตัว จากราคานํ Kามันที-ปรับตัวขึ Kน
แข็งแกร่ งในช่วงที-ผ่านมา อาจทําให้ Fed เร่ งปรับขึ Kนอัตราดอกเบี Kยนโยบาย
นอกจากนี K ยังมีประเด็นอื-นๆ ได้ แก่
1) การส่งออกไทยเดือน มีนาคม 2561 มีมูลค่า 22,236.8 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ
เพิ-มขึนK จากช่วงเดียวกันของปี ก่ อน 7.06% ถื อเป็ นมูลค่าส่งออกที-สูงสุดเป็ น
ประวัติการณ์ และเป็ นการขยายตัวที-เพิ-มขึ Kนต่อเนื-องเป็ นเดือนที- 13 แต่คิดเป็ น
เงินบาทมีมลู ค่า 697,074 ล้ านบาท ลดลง 4% หรื อติดลบต่อเนื-องเดือนที- 2
2) ครม. มีมติปรับโครงสร้ างเกณฑ์การคํานวณราคา ณ โรงกลัน- สําหรับนํ Kามัน
เชื Kอเพลิง โดยเห็นชอบให้ ใช้ เกณฑ์ราคา Euro IV เป็ นฐาน จากวิธีเดิมที-ใช้ Euro
III เป็ นฐาน ทังนี
K K จะส่งผลให้ ราคา ณ โรงกลัน- สําหรับนํ Kามันเชื Kอเพลิงลดลง ซึงเป็ นเพี ยงราคาอ้ า งอิ งของรั ฐบาล ไม่ ได้ เป็ นการบัง คับ ให้ โรงกลั-นนํ าK มันต้ อ ง
ปฏิบตั ติ าม แต่ถือว่าเป็ นการส่งสัญญาณการแข่งขันของตลาดที-เข้ มข้ นขึ Kน
3) ครม.คลอดมาตรการช่วยเหลือทีวีดจิ ิตอล ออก ม.44 อนุญาตพักชําระหนี Kได้
3 งวดจาก 6 งวดที-เหลือ แต่ต้องจ่ายดอกเบี Kย 1.5% พร้ อมลดค่าโครงข่ายลง
50% ส่วนที-ขาดให้ กสทช. รับผิดชอบ สุดท้ ายสามารถโอน ใบอนุญาตให้ ได้
4) บอร์ ด กสทช. มีมติเดินหน้ าจัดประมูลคลื-น วันที- 4 สิงหาคม 2561 จํานวน 3
ใบอนุญาต ใบอนุญาตละ 15 MHz ราคาเริ- มต้ น 37,457 ล้ านบาท ใช้ สตู ร N-1
ส่วนคลื-น 900 MHz ให้ ชะลอการประมูลไว้ ก่อน
ปั จจัยติดตามสัปดาห์นี K ได้ แก่ 1) 1-2 พฤษภาคม ติดตามการประชุม Fed 2)
ผู้นําสหรัฐฯ เตรี ยมพบผู้นําจีน หารื อการค้ า จะเป็ นตัวกํ าหนดทิศทางสงคราม
ทางการค้ าในอนาคต 3) 12 พฤษภาคม เส้ นตายสหรัฐฯประกาศจุดยื นควํ- า
บาตรอิ หร่ า น 4) กระทรวงคมนาคม ทยอยเสนอโครงการลงทุน โครงสร้ าง
พื Kนฐานให้ ครม. พิจารณา รวม 44 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 2 ล้ านล้ านบาท 5)
ประกาศ TOR รถไฟความเร็ วสูงเชื-อม 3 สนามบิน (PTT, GPSC, BTS, STEC)
6) ประมูลรถไฟความเร็ วสูงไทย-จีนเฟส 2
สําหรับแนวโน้ ม SET index สับดาห์นี K คาดแกว่งตัว sideways ยังไม่เห็นข่าว
ความคืบหน้ าใหม่ที-จะเข้ ามากํ าหนดทิศทางตลาดมากนัก แต่อย่างไรก็ ดีคาด
ความคืบหน้ าด้ านการลงทุนการปรับตัวขึ Kนของ SET index มีแนวต้ านที-ระดับ
1790 และ 1797 จุด แนวรับที-ระดับ 1770 และ 1765 จุด
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ปริ ม าณการซื อK ขายตราสารหนี สK ัป ดาห์ นี K ลดลงจากสัป ดาห์ ก่ อ น อั ต รา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาอายุ 10 ปี พุ่งทะลุ 3% ซึง- เป็ นระดับ
สูงสุดตังแต่
K ปี 2557 ส่งผลเชิงจิตวิทยาให้ เกิ ดแรงขายตราสารหนี Kไทย อัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวสูงขึ Kนทุกช่วงอายุ อีกทังผลการประมู
K
ล
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย อายุ 3 เดือน และ 6 เดือน ก็ไม่ได้ รับการ
ตอบรับที-ดีจากตลาดมากนัก นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิตราสารหนี Kไทย จํานวน
21,215 ล้ านบาท สัปดาห์นี Kคาดตลาดจะผันผวนตาม Fund Flows ค่าเงินบาท
และพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยยังคงมีความเสี-ยงจากนโยบายการกี ดกันทาง
การค้ าของสหรั ฐฯ กับการเมื องระหว่างประเทศในซีเรี ยและตะวันออกกลาง
อาจทําให้ มีความต้ องการลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยกลับมา
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US
(S&P500)

-0.01%

-0.13%

I-Develop

Neutral

Europe

+0.70%

+0.42%

+1.37%

-1.30%

-1.02%

-0.18%

Gold

-0.92%

+1.62%

I-GOLD

Neutral

Oil (WTI)

-0.43%

+12.37%

I-OIL

Slightly
Overweight

(STOXX50)

Japan

สัปดาห์ที-ผ่านมา ตลาดหุ้นทัว- โลกเคลื-อนไหวในกรอบแคบ ทังสหรั
K ฐ ยุโรป และ
ญี- ปุ่น โดย ECB และ BOJ ยังมีมติคงนโยบายการเงินตามการคาดการณ์
ระหว่างสัปดาห์พนั ธบัตรสหรัฐ 10 ปี พุ่งทะลุ 3% แตะระดับสูงสุดตังแต่
K ปี 2557
แต่ปิดสัปดาห์ปรับตัวลงมาปิ ดที- 2.95%
ตลาดติดตามผลกํ าไรของบริ ษัทจดทะเบียนของไตรมาสที- 1 ที-ทยอยประกาศ
รวมทังK ความร่ วมมื อ ระหว่ า งเกาหลี เ หนื อ และเกาหลี ใ ต้ เ พื- อ ยุติก ารทดสอบ
ขีปนาวุธ ซึง- ส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นเกาหลีใต้ ในต้ นสัปดาห์นี K

(NIKKEI)

Emerging
Market
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(MSCI EM)

การประชุม FOMC วันที- 1-2 พฤษภาคม นี K นักวิเคราะห์สว่ นใหญ่คาดการณ์ ว่า
Fed จะคงอัตราดอกเบี Kยไว้ ที- 1.50-1.75% ในการประชุมครังK นี K ก่ อนที-จะขึนK
ดอกเบี Kย 25bp ในการประชุม เดือนมิถนุ ายน ครังK ถัดไป
ราคาทองคํามีแนวโน้ มทรงตัว รอผลการประชุม FOMC ในสัปดาห์นี K นอกจากนี K
นั ก ลงทุ น ผ่ อ นคลาย หลัง จากที- พั ฒ นาการในเกาหลี เ หนื อ ออกมาเชิ ง
บวก รวมทังยั
K งจับตาดอลลาร์ สหรัฐฯ หลังผลการประชุม FOMC
แนวโน้ มราคานํ KามันผันผวนระยะสันK จับตา 1) สถานการณ์ ความตึงเครี ยดใน
ตะวันออกกลาง 2) ข้ อตกลงนิวเครี ยล์อิหร่ าน อาจถูกควํ-าบาตรจากสหรัฐฯ รอบ
ใหม่ 3) แนวโน้ มการผลิตนํ Kามันดิบในสหรัฐเพิ-มขึ Kนต่อเนื-อง 4) ความร่ วมมือลด
กําลังการผลิตของกลุม่ OPEC และ Non-OPEC

ตราสารหนี K
ต่างประเทศ

iBoxx Liquid
Investment
Grade
Corporate
JPMorgan
Emerging
Bond

-0.14%

-3.61%

-0.85%

-3.53%

iBoxx High
Yield Index

-0.44%

-0.15%

Bloomberg
Barclays US
MBS Index

+0.05%

-1.62%

I-SMART

Slightly
Underweight

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลรัฐบาลสหรัฐทรงตัว พันธบัตรอายุ 10 ปี อยู่
ที- 2.95% โดยมี แ นวต้ า นอยู่ที-ร ะดับ 3.0% สัป ดาห์ ที-ผ่า นมารายงาน GDP
สหรัฐฯ ขยายตัวชะลอลงในไตรมาสที- 1 ปี 2561 อยู่ที- 2.3% QoQ saar จาก
2.9% ในไตรมาสก่อนหน้ า นอกจากนี K การประชุมของธนาคารกลางยุโรป (อีซี
บี) คงอัตราดอกเบี Kยนโยบาย และ คงขนาดการซื Kอสินทรัพย์ ที- 3 หมื-นล้ านยูโร
ต่อเดือนไปจนถึง เดือน กันยายน 2561 และอัตราเงินเฟ้อพืนK ฐานอยู่ในระดับ
ตํ-า ทังนี
K K คาดว่าอี ซีบีจะยังคงอัตราดอกเบี ยK นโยบายต่อไปตลอดปี นี Kและหยุด
มาตรการการซื Kอสินทรัพย์ในเดือนกันยายนปี นี K นอกจากนี Kผลประชุมนโยบาย
การเงินของญี- ปุ่นเป็ นไปตามที-ตลาดคาดการณ์ ไว้ โดยเชื-อมัน- ต่อการขยายตัว
ของเศรษฐกิจแต่ปรับลดประมาณการอัตราเงินเฟ้อในปี นี Kลง สะท้ อนมุมมองว่า
ธนาคารกลางหลักยุโรปและญี- ปุ่นยังคงดําเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายแต่
น้ อยลง สําหรับ I-SMART มีการลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูงจึง
ได้ รับผลกระทบ แต่กองทุนเน้ นการวางสถานะ Duration ที-ตํ-ากว่าเกณฑ์อ้างอิง
เพื-อรองรับการปรั บขึ Kนของ Yield และกระจายความเสี-ยงในตลาดยูโรรวมทังK
ตลาดเกิดใหม่บางประเทศ

M-SMART
INCOME

Neutral

ตราสารหนี เK อกชนที-ให้ ผลตอบแทนสูง High Yield มี มูลค่าปรับลดลง จาก
ผลกระทบการปรั บ ขึ นK ของเส้ น อั ต ราผลตอบแทนพั น ธบั ต รรั ฐ บาล แต่
ปั จจัยพื นK ฐานเศรษฐกิจและบริ ษัทยังสนับสนุนอยู่ สําหรั บตลาดสินเชื- อบ้ าน
สหรัฐฯ ปรับตัวขึ Kน สําหรับ M-SMART INCOME อาจได้ รับผลกระทบระยะสันK
อย่างไรก็ตาม กองทุนเน้ นลงทุนตราสารหนี Kที-ให้ ผลตอบแทนสูงจากกลุ่ม High
Yield ที-เป็ นตราสารหนี Kประเภทด้ อยสิทธิและตราสารแปลงสภาพ โดยเน้ นจาก
อัตราดอกเบี ยK รั บที-สูง (coupon) ออกโดยกลุ่มสถาบันการเงินคุณภาพสูง จึง
ช่ ว ยชดเชยการปรั บ ขึนK ของเส้ น อัตราผลตอบแทนพัน ธบัต รรั ฐ บาลได้ บ้ า ง
ประกอบกับกระจายการลงทุนในตราสารที-ให้ ดอกเบี Kยลอยตัว และกึ-งลอยตัว
เพื-อรองรับภาวะดอกเบี Kยขาขึ Kนของสหรัฐฯ
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30 เมษายน 2561
ข้ อสงวนสิทธิl

คําเตือน

 เอกสารนี Kเป็ นลิขสิทธิของบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนเอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
(เอ็มเอฟซี) ซึง- จัดทําขึ Kนเพื-อให้ ผ้ สู นใจได้ รับทราบเกี-ยวกับสินค้ าและบริ การของเอ็ม
เอฟซี และใช้ สําหรับการนําเสนอภายในประเทศไทยเท่านันK

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

 เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิในการห้ ามลอกเลียนข้ อมูลในเอกสารนี K หรื อห้ ามแจกจ่าย
เอกสารนี K หรื อห้ ามทํ า สํ า เนาเอกสารนี K หรื อ ห้ า มกระทํ า การอื- น ใดที- ทํ า ให้
สาระสําคัญ ของเอกสารฉบับนี เK 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 Kอขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื- อป้องกันความ
เสี- ย งที- เ กี- ย วข้ อ งกับ อัตราแลกเปลี- ย นเงิ นตราที- อ าจเกิ ดขึนK ได้ จ ากการลงทุนใน
ต่างประเทศ โดยขึ Kนอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน

 ข้ อมูลบางส่วนในเอกสารนี Kได้ อ้างอิงจากแหล่งที-มาของข้ อมูลที-เชื-อถื อได้ แต่มิได้
หมายความว่า เอ็มเอฟซี ได้ รับรองในความถูกต้ องและครบถ้ วนของข้ อมูลดังกล่าว
เนื-องจากข้ อมูลอาจมีการเปลี-ยนแปลงได้ ขึ Kนอยู่กบั ช่วงเวลาที-นําข้ อมูลมาใช้ ในการ
อ้ างอิง
 ข้ อมูลและความเห็นที-ปรากฏในเอกสารนี Kเป็ นเพียงความเห็นเบื Kองต้ นเท่านันK มิใช่
คํามัน- สัญญาหรื อการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด
 เอกสารนี Kไม่ได้ ผ่านการตรวจสอบหรื อรับรองจากหน่วยงานทางการใดๆ ทังสิ
K Kน การ
ตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี Kจะต้ องทําด้ วยความระมัดระวังและรอบคอบ หาก
มีข้อสงสัยใดๆ เกี-ยวกับเอกสารฉบับนี Kกรุ ณาสอบถามจากเจ้ าหน้ าที-โดยตรง

 กองทุนป้องกันความเสี-ยงด้ านอัตราแลกเปลี-ยนเงินตราต่างประเทศบางส่วนหรื อ
ทังหมด
K
ตามแต่สภาวการณ์ ใ นแต่ละขณะ ดัง นันK จึงมี โอกาสได้ รั บ ผลกํ า ไรหรื อ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี-ยนได้
 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี-ยงของการลงทุน ผู้ลงทุน
ควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื-อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี-ยงที-อาจเกิดขึ Kนจากการ
ลงทุนดังกล่าวได้
 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื-อมีความเข้ าใจในความเสี-ยงของสัญญา
ซื Kอขายล่วงหน้ 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 านันK บริ ษัทได้ พิจารณาข้ อมูลเพียงเท่าที-ลกู ค้ าให้ บริ ษัทเท่านันK
 ขอรับหนังสือชี Kชวนได้ ที-บริ ษัทฯ หรื อตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื Kอคืน
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