28 พฤษภาคม 2561

เหตุการณ์ สาํ คัญ
 สภาคองเกรส สหรั ฐฯ ผ่ านร่ างกฎหมายเพือลดกฏระเบียบผ่ อนคลายสถาบันการเงิน แต่ ยังคงเดินหน้ าทีจะตรวจสอบการนําเข้ ารถยนต์ น ังส่ วนบุคคล
รถบรรทุก และส่ วนประกอบรถยนต์ โดยใช้ มาตรา 232 ทีเคยใช้ ออกมาตรการเก็บภาษีนําเข้ าเหล็กและอลูเนียมก่ อนหน้ านี
 ประธานาธิบดี โดนัล ทรั มป์ ประกาศควําบาตรทางการเงิน รวมถึงอุตสากหรรมนํามันของประเทศเวเนซุเอลา หลังจากประธานาธิบดี Nicolas Maduro
ชนะการเลือกตังสมัยที 2 สร้ างแรงกดดันต่ อราคานํามัน
 รายงานการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรั ฐฯวันที 1-2 พฤษภาคม 2561 ยังบ่ งชีว่ า Fed จะขึนดอกเบียอย่ างค่ อยเป็ นค่ อยไปในปี นี
 ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซือภาคอุตสาหกรรมของยูโรโซนลดลงต่ อเนือง ส่ วนความเสียงทางการเมืองของอิตาลียังคงอยู่ หลังจากทีพรรค M5S และ Lega
ไม่ สามารถจัดตังรั ฐบาลได้ จากประเด็นการเสนอชือรั ฐมนตรี คลังทีไม่ ได้ รับความเห็นชอบจากประธานาธิบดี
 มูลค่ าการส่ งออกสินค้ าไทย เดือน เมษายน 2561 เร่ งตัวขึน แต่ การนําเข้ าเพิมขึนมากกว่ า ส่ งผลให้ ดุลการค้ าขาดดุล
 ติดตามการรายงานดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซือภาคอุตสาหกรรม (ISM Manufacturing/PMI Manufacturing) ของประเทศเศรษฐกิจหลักทีจะทยอยประกาศ
ในวันที 1 มิถุนายน 2561 นี

สรุ ปข่ าวเศรษฐกิจ
สหรั ฐฯ

ยุโรป

 สภาคองเกรสผ่ า นร่ างกฎหมายเพื อลดกฎระเบียบในสถาบันการเงิน
ดั ง นี 1) ให้ เ พิ มมู ล ค่ า สิ นทรั พ ย์ ข องธนาคารขนาดใหญ่ Systemically
Important Bank (SIB) จากปั จจุบันทีมีมูลค่ าสินทรั พย์ 5 หมืนล้ าน
ดอลลาร์ เป็ น 2.5 แสนล้ านดอลลาร์ จะช่ วยให้ ธนาคารขนาดกลางหลุด
ออกจากเกณฑ์ การกํากับดูแลทีเข้ มงวด 2) ยกเว้ นกฎ Volcker Rule ที
จํากัดการซือขายหลักทรั พย์ ของสถาบันการเงิน (Proprietary Tradings)
สําหรั บสถาบันการเงินทีมีทรั พย์ สินน้ อยกว่ า 1 หมืนล้ านดอลลาร์ สหรั ฐ
จะช่ วยให้ ธนาคารกลับมามีรายได้ เพิมเติมจากการลงทุนเก็งกําไร และ
ส่ งผลดีต่อตลาดจากสภาพคล่ องทีเพิมขึน

 ดั ช นี ผ้ ู จั ด การฝ่ ายจัด ซื อภาคอุ ต สาหกรรม รายงานเบื องต้ น เดื อ น
พฤษภาคม 2561 ลดลง 0.7 จุด เป็ น 55.5 จุด เป็ นการปรั บตัวลดลง
ต่ อเนืองติดต่ อกันมาตังแต่ เดือนกุมภาพันธ์ 2561

 สหรั ฐฯ ออกมาตรการควําบาตรทางการเงินต่ อประเทศเวเนซุเอลา โดย
ประธานาธิบดี Donald Trump ประกาศไม่ ยอมรั บการเลือกตัง หลังจาก
ประธานาธิบดี Nicolas Maduro ชนะการเลือกตังประธานาธิบดีสมัยที 2
เนื องจากความไม่ โปร่ งใสในการเลื อกตั ง และได้ ออกมาตรการควํา
บาตรใหม่ โดยประกาศห้ ามประชาชนและบริ ษัทสัญชาติส หรั ฐฯ ซื อ
พั นธบั ต ร และหุ้ น กู้รั ฐวิ ส าหกิจของเวเนซุ เ อลา รวมถึง บริ ษัทนํ ามั น
แห่ งชาติเวเนซุเอลา ซึงจะส่ งผลให้ ตลาดนํามันดิบโลกมีแนวโน้ มตึงตัว
และราคานํามันปรั บตัวขึน
 รายงานการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรั ฐฯ วันที 1-2
พฤษภาคม 2561 ยังแสดงว่ า Fed จะขึนดอกเบียอย่ างค่ อยเป็ นค่ อยไป
ในปี นี และหากตัวเลขเศรษฐกิจทีรายงานออกมาดีตามทีประเมินไว้ ก็
จะขึนดอกเบียเร็ วๆ นี ทําให้ มีการคาดการณ์ ว่า Fed จะขึนดอกเบียใน
การประชุมเดือนมิถุนายนนี สําหรั บอัตราเงินเฟ้อนั น Fed ประเมินว่ า
อั ต ราเงิ นเฟ้ ออาจเพิ มสู ง กว่ า 2% ได้ บ้ า งชั วคราว สอดคล้ อ งกั บ
เป้าหมายเงินเฟ้อ Symmetric ที 2.0%
 ประธานาธิบดี Donale Trump ออกคําสังให้ กระทรวงพาณิชย์ ตรวจสอบ
การนําเข้ ารถยนต์ น ั งส่ วนบุ คคล รถบรรทุก และส่ วนประกอบรถยนต์
เพื อตรวจสอบว่ า อุ ต สาหกรรมรถยนต์ ท ีช ะลอตั ว ลงจะฉุ ด เศรษฐกิ จ
โดยรวมหรื อ ไม่ การตรวจสอบนี ใช้ ม าตรา 232 เพื อ ปกป้ องความ
ปลอดภัยของประเทศ ซึงเป็ นมาตราเดี ยวกับ ทีใช้ ออกมาตรการเก็บ
ภาษีนําเข้ าเหล็กและอลูมิเนียมก่ อนหน้ านี

 การจัดตังรั ฐบาลร่ วมระหว่ างพรรค Five Star Movement (M5S) และ
พรรค Lega ล้ มเหลว เนืองจากประเด็นเสนอรายชือผู้ดํารงตําแหน่ ง
รั ฐ มนตรี ก ระทรวงการคลั ง โดยทั ง 2 พรรค เสนอชื อ นาย Paolo
Savona แต่ ประธานาธิบดี Sergio Mattarella ปฏิเสธ เนืองจาก นาย
Savona เป็ นนักเศรษฐกิจทีมีจุดยืนต่ อต้ านสหภาพยุโรป อาจจะส่ งผล
กระทบต่ อความเชือมันของนักลงทุนและทําให้ ต้นทุนทางการเงินของ
อิ ต าลี สู ง ขึ น หลั ง จากการจั ด ตั งรั ฐ บาลล้ มเหลว ประธานาธิ บ ดี
พยายามจัดตั งรั ฐบาลจากคนกลางเพือรั กษาการณ์ แต่ หากรั ฐบาล
รั กษาการณ์ ไม่ ได้ รับการยอมรั บจากสภาพ อาจจะนําไปสู่การเลือกตัง
ใหม่ ภายในปี นี

ไทย
 มูลค่ าการส่ งออกสินค้ า เดือนเมษายน 2561 ขยายตัว 12.3% (yoy)
ดีขึนจากเดือนก่ อน ที 7.1% (yoy) ในขณะทีมูลค่ าการนําเข้ าสินค้ า
เร่ งตัวขึนเป็ น 20.4% (yoy) จาก 9.5% (yoy) ส่ งผลให้ กุลการค้ าขาด
ดุล 1,283 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ
 ตลาดส่ งออกสําคัญขยายตัวได้ ดี ยกเว้ นการส่ งออกสินค้ าไปยังกลุ่ม
อาเซี ย น โดยการส่ งออกสิ นค้ า อุ ต สาหกรรมขยายตัวดี ส่ ว นการ
ส่ งออกสินค้ าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรกลับมาขยายตัว
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สัปดาหที0ผ่านมา SET Index ปิ ดที0 1,741.21 จุด ลดลงเล็กน้ อย 0.74%
WoW จากประเด็นการยกเลิกประชุมระหว่าง สหรัฐฯ-เกาหลีเหนือ และความ
กังวลว่า OPEC อาจปรับขึ Oนการผลิตนํ Oามัน นอกจากนี Oประเด็นอื0นๆ ได้ แก่
1) GDP ไทยไตรมาส 1/61 ออกมาดีเหนือความคาดหมายที0 +4.8% สูงที0สดุ
ในรอบ 20 ไตรมาส โดยขยายตัว แข็ ง แกร่ ง ในหมวดการส่ง ออกและการ
ท่องเที0ยว นอกจากนี Oเริ0 มเห็นสัญญาณการฟื นO ตัวในการใช้ จ่ายภาครัฐ ส่งผล
ให้ การลงทุนภาคเอกชนสามารถขยายตัวต่อได้ และกระทรวงการคลัง ปรับ
GDP ปี 2561 เป็ น 4.5% จากเดิม 4.2%
2) รัฐบาลประกาศตรึงราคาดีเซล 30บาท / ลิตร โดยใช้ เงินกองทุนนํ Oามันมา
ช่วยหนุน เพื0อลดผลกระทบจากการปรับตัวขึ Oนของราคานํ Oามันอย่างต่อเนื0อง
ตังแต่
O กลางปี 2560 ซึง0 กระทบต่อต้ นทุนการดําเนินธุรกิจ และการขนส่ง
3) ศาล รัฐธรรมนูญ มีมติ พ.ร.ป. ส.ว. ไม่ขดั รัฐธรรมนูญ เป็ นข่าวดีสําหรับ
การเลือกตังที
O 0กําลังจะเกิดขึ Oนในช่วงไตรมาสที0 1 ปี 2562 อย่างไรก็ตาม ยังคง
ต้ องติดตามการวินิจฉัย พ.ร.ป. ส.ส. วันที0 30 พฤษภาคม ซึง0 จะเป็ นอีกปั จจัย
หลักที0สง่ ผลต่อ Roadmap การเลือกตังO
ปั จจัยที0ต้องติดตามในสัปดาห์นี O ได้ แก่ ตัวเลขเศรษฐกิจเดือน เมษายน ของ
ไทย (31 พฤษภาคม) อัตราเงินเฟ้อไทย (1 มิถนุ ายน)
แนวโน้ ม SET index สับดาห์นี O คาดตหุ้นไทยยังคงถูกกดันด้ วย sentiment
การลงทุนโดยรวมที0ยังเป็ นลบจากปั จจัยภายนอก คาดมี โอกาสที0ราคาหุ้น
กลุ่มพลังงานจะปรั บตัวลงต่อจากการประชุมของกลุ่มประเทศ OPEC ที0
เกิดขึ Oน มีแนวรับที0ระดับ 1730 แนวต้ านที0ระดับ 1750 จุด
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การซื อO ขายตราสารหนี สO ัป ดาห์ นี O ปริ ม าณการซื อO ขายประเภท Outright
ปรั บ ตัว เพิ0 ม ขึ นO จากสัป ดาห์ ก่ อ น อัตราผลตอบแทนพันธบัต รรั ฐ บาลไทย
ปรับตัวผันผวนในทิศทางขาขึ Oนอย่างมีนยั สําคัญ สาเหตุมาจากตัวเลข GDP
ไทยไตรมาสที0 1/2561 ขยายตัวดีเกินคาดหมาย ที0 4.8% ซึง0 สร้ างความไม่
แน่นอนต่อการดําเนินนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยในระยะ
ต่อไป ท่ามกลางอัตราเงินเฟ้อที0เริ0 มปรั บขึ Oนตามราคานํ าO มันโลก ขณะที0ผล
การประมูลพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้ รับการตอบรับที0ดีจากนัก
ลงทุน ทําให้ เกิดแรงขายตราสารหนี Oไทยในช่วงอายุไม่เกิน 5 ปี และอัตรา
ผลตอบแทนของตราสารหนี Oในช่วงอายุดงั กล่าวปรับเพิ0มขึ Oนไปทันที 8 – 13
bps. สวนทางกับตราสารหนี Oไทยในช่วงอายุ 8 – 15 ปี ที0ยงั มีแรงซื Oออยู่อย่าง
ต่อเนื0อง โดยเฉพาะจากนักลงทุนต่างชาติ
สัปดาห์ที0ผ่านมานักลงทุนต่างชาติมีสถานะซื Oอสุทธิในตลาดตราสารหนี Oไทย
จํานวน 10,790 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เป็ นสถานะซื Oอสุทธิในตราสารหนี Oไทยที0มี
อายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี จํานวน 13,269 ล้ านบาท
แนวโน้ มสัปดาห์นี O คาดว่าตลาดตราสารหนี ไO ทยจะปรั บลดลงตาม Fund
Flows ที0เริ0 มกลับเข้ ามาซื Oอสุทธิ ค่าเงินบาทที0กลับมาแข็งค่าตํ0ากว่า 32 บาท
และ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ที0ลดลงตํ0ากว่า 3%
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ตราสารทุน
ต่างประเทศ

US
(S&P500)

+0.38%

+1.78%

I-Develop
M-VI

Neutral

Europe

-1.63%

+0.32%

-2.09%

-1.37%

-0.09%

-1.88%

Gold

+0.71%

-0.04%

I-GOLD

Neutral

Oil (WTI)

-4.89%

+13.58%

I-OIL

Neutral

(STOXX50)

Japan

สัปดาห์ที0ผ่านมาตลาดหุ้นโลกผันผวน ราคานํ Oามันดิบปรับตัวลงท้ ายสัปดาห์
จาก OPEC อาจกลับมาเพิ0มกําลังการผลิต กดดันหุ้นกลุม่ พลังงาน นักลงทุน
ให้ ความสําคัญในความคาดหวังการประชุมระหว่างเกาหลีเหนือและสหรัฐฯ
และจับตานโยบายต่างๆของประธานาธิบดีสหรัฐฯ
สัป ดาห์ นี จO ับ ตาตัว เลขที0 สํ า คัญ ทางเศรษฐกิ จ 1) ยอดสั0ง ซื อO สิน ค้ า คงทน
สหรัฐฯ 2) ดัชนี ความเชื0อมัน0 ผู้บริ โภคสหรั ฐฯ 3) GDPสหรัฐฯ ไตรมาสที0 1
ประมาณการครังO ที0สอง 4) ยอดทําสัญญาขายบ้ านรอปิ ดการขายของสหรัฐฯ

(NIKKEI)

Emerging
Market
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(MSCI EM)

ราคาทองคํามี แนวโน้ มพักตัว จากดอลลาร์ สหรั ฐฯ ที0แข็งค่าและเจ้ าหน้ าที0
Fed ส่วนใหญ่ พร้ อมสนับสนุนการขึนO ดอกเบี ยO ของธนาคารกลางสหรั ฐ ฯ
อย่ างไรก็ ตามนัก ลงทุนจับ ตา Geopolitical Risk ล่า สุดประธานาธิ บ ดี
Trump หนุนการประชุมสุดยอดเกาหลีเหนือและสหรัฐฯ กรอบราคาทองคํา
เคลื0อนไหวทีร0 ะดับ 1290+/- เหรี ยญต่อออนซ์
แนวโน้ มราคานํ าO มันระยะสันมี
O โอกาสผันผวน นักลงทุนวิ ตกว่า OPEC มี
โอกาสกลับมาเพิ0มกํ าลังการผลิต นอกจากนี แO ท่นขุดเจาะนํ Oามันดิบสหรั ฐที0
เปิ ดเผยโดย Baker Hughe ปรั บตัวขึนO ต่อเนื0 อง จับตา 1) จับตาประชุม
OPEC ว่าจะปรับเพิ0มกําลังการผลิตหรื อไม่ 2) ปริ มาณนํ Oามันดิบคงคลังโลกมี
แนวโน้ มปรับตัวลงอย่างต่อเนื0 อง 3) ปริ มาณการผลิตนํ Oามันสหรัฐฯ ปรับตัว
ขึ Oนต่อเนื0อง

ตราสารหนี O
ต่างประเทศ

iBoxx Liquid
Investment
Grade
Corporate
JPMorgan
Emerging
Bond

+0.95%

-3.41%

+1.47%

-4.06%

I-SMART

Slightly
Underweight

สัปดาห์ที0ผ่านมาอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลรัฐบาลสหรัฐฯ 10 ปี ปรับ
ลงตํ0ากว่า 3.0% มาอยู่ที0 2.93% ตลาดยังกังวลต่อสถานการณ์ การเมื อ ง
อิตาลี ภายหลังจากบริ ษัทมูดีส์อินเวสเตอส์เซอร์ วิส สถาบันจัดอันดับความ
น่ า เชื0 อ ถื อ ระหว่ า งประเทศเตื อ นว่ า อาจจะปรั บ ลดอันดับ ความน่ า เชื0 อ ถื อ
พันธบัตรรัฐบาลอิตาลี ซึง0 ปั จจุบนั อยู่ที0 Baa2 จากปั ญหาการเมืองที0ยืดเยื Oอ
นอกจากนี ตO ลาดผันผวนจากการที0 ป ระธานาธิ บ ดี ส หรั ฐ ฯ ขอยกเลิก การ
ประชุมผู้นําสหรัฐฯ-เกาหลีเหนือ ขณะที0คา่ เงินดอลลาร์ ซื Oอขายทรงตัว
ปั จจัยความกังวลต่างๆส่งผลบวกต่อตลาดตราสารหนี Oต่างประเทศ อย่างไรก็
ตาม ผู้กําหนดนโยบายส่วนใหญ่ ของธนาคารกลางสหรั ฐฯ ยังคงสนับสนุน
แนวโน้ มการปรั บขึ Oนอัตราดอกเบี Oยนโยบาย โดยมีมุมมองว่าระดับอัตราเงิน
เฟ้อสหรัฐฯ เข้ าสูเ่ ป้าหมายพร้ อมกับการจ้ างงานที0ยงั คงปรับสูงขึ Oนต่อนันO จะ
สนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ต่อไป สําหรับ I-SMART มีการ
ลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูงและบางส่วนในตลาดยูโรและตลาด
เกิ ดใหม่ และเน้ นการวางสถานะ Duration ที0 ตํ0ากว่า เกณฑ์ อ้ างอิ ง เพื0 อ
รองรับการปรับขึ Oนของ Yield

iBoxx High
Yield Index

0.04%

0.002%

Bloomberg
Barclays
US MBS
Index

0.69%

-1.34%

M-SMART
INCOME

Neutral

ตราสารหนี เO อกชนสหรั ฐฯผลตอบแทนสูง High Yield มี มูลค่าปรับเพิ0มขึนO
จากการปรับลงของเส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และปั จจัย
หนุนจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังเติบโต และตลาดสินเชื0อบ้ านสหรัฐฯ ปรับตัวขึ Oน
เช่นกัน สําหรับ M-SMART INCOME อาจได้ รับผลกระทบระยะสันO อย่างไร
ก็ ตามกองทุนเน้ นลงทุนในตราสารหนี ทO ี0 ให้ ผลตอบแทนสูง จากกลุ่ม High
Yield ที0เป็ นตราสารหนี ปO ระเภทด้ อยสิทธิ และตราสารแปลงสภาพ ที0ได้ รับ
อัตราดอกเบี Oยสูง (coupon) ออกโดยกลุม่ สถาบันการเงินคุณภาพสูง จึงช่วย
ชดเชยการปรั บขึนO ของเส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบาล ประกอบกับ
กระจายการลงทุนในตราสารที0ให้ ดอกเบี Oยลอยตัว และกึ0งลอยตัว เพื0อรองรับ
ภาวะดอกเบี Oยขาขึ Oนของสหรัฐฯ
หน้ า 3
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คําเตือน

 เอกสารนี Oเป็ นลิขสิทธิของบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนเอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
(เอ็มเอฟซี) ซึง0 จัดทําขึ Oนเพื0อให้ ผ้ สู นใจได้ รับทราบเกี0ยวกับสินค้ าและบริ การของเอ็ม
เอฟซี และใช้ สําหรับการนําเสนอภายในประเทศไทยเท่านันO

 การลงทุนมีความเสี0ยง ผู้ลงทุนต้ องศึกษาข้ อมูลเพื0อทําความเข้ าใจลักษณะสินค้ า
เงื0อนไขผลตอบแทน และความเสี0ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดําเนินงานใน
อดีตของกองทุนมิได้ เป็ นสิง0 ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

 เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิในการห้ ามลอกเลียนข้ อมูลในเอกสารนี O หรื อห้ ามแจกจ่าย
เอกสารนี O หรื อห้ ามทํ า สํ า เนาเอกสารนี O หรื อ ห้ า มกระทํ า การอื0 น ใดที0 ทํ า ให้
สาระสําคัญ ของเอกสารฉบับนี เO ปลี0 ยนไปจากเดิม โดยไม่ได้ รับอนุญ าตเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรจากเอ็มเอฟซี

 กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน0 แนล สมาร์ ท ฟั นด์ (I-SMART), กองทุนเปิ ดเอ็ม
เอฟซี อินเตอร์ เนชัน0 แนล ดีเวลลอป มาร์ เก็ต (I-DEVELOP) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี
อินเตอร์ เนชัน0 แนล ออยล์ ฟั นด์ (I-OIL) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน0 แนล
โกลด์ ฟั นด์ (I-GOLD) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน0 แนล เรี ยลเอสเตท ฟั นด์
(I-REITs) อาจลงทุนในสัญญาซื Oอขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื0 อป้องกันความ
เสี0 ย งที0 เ กี0 ย วข้ อ งกับ อัตราแลกเปลี0 ย นเงิ นตราที0 อ าจเกิ ดขึนO ได้ จ ากการลงทุนใน
ต่างประเทศ โดยขึ Oนอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน

 ข้ อมูลบางส่วนในเอกสารนี Oได้ อ้างอิงจากแหล่งที0มาของข้ อมูลที0เชื0อถื อได้ แต่มิได้
หมายความว่า เอ็มเอฟซี ได้ รับรองในความถูกต้ องและครบถ้ วนของข้ อมูลดังกล่าว
เนื0องจากข้ อมูลอาจมีการเปลี0ยนแปลงได้ ขึ Oนอยู่กบั ช่วงเวลาที0นําข้ อมูลมาใช้ ในการ
อ้ างอิง
 ข้ อมูลและความเห็นที0ปรากฏในเอกสารนี Oเป็ นเพียงความเห็นเบื Oองต้ นเท่านันO มิใช่
คํามัน0 สัญญาหรื อการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด
 เอกสารนี Oไม่ได้ ผ่านการตรวจสอบหรื อรับรองจากหน่วยงานทางการใดๆ ทังสิ
O Oน การ
ตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี Oจะต้ องทําด้ วยความระมัดระวังและรอบคอบ หาก
มีข้อสงสัยใดๆ เกี0ยวกับเอกสารฉบับนี Oกรุ ณาสอบถามจากเจ้ าหน้ าที0โดยตรง

 กองทุนป้องกันความเสี0ยงด้ านอัตราแลกเปลี0ยนเงินตราต่างประเทศบางส่วนหรื อ
ทังหมด
O
ตามแต่สภาวการณ์ ใ นแต่ละขณะ ดัง นันO จึงมี โอกาสได้ รั บ ผลกํ า ไรหรื อ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี0ยนได้
 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี0ยงของการลงทุน ผู้ลงทุน
ควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื0อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี0ยงที0อาจเกิดขึ Oนจากการ
ลงทุนดังกล่าวได้
 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื0อมีความเข้ าใจในความเสี0ยงของสัญญา
ซื Oอขายล่วงหน้ า และผู้ลงทุนควรพิ จารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดย
คํานึงถึงประสบการณ์ การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้
ลงทุนเอง
 กรณี ที0ลกู ค้ าปฏิเสธการให้ ข้อมูลเป็ นลายลักษณ์ อักษร (Customer profile) ให้
บริ ษัทจัดการกองทุนสามารถแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบว่าการเสนอนโยบายการลงทุนให้
ลูกค้ านันO บริ ษัทได้ พิจารณาข้ อมูลเพียงเท่าที0ลกู ค้ าให้ บริ ษัทเท่านันO
 ขอรับหนังสือชี Oชวนได้ ที0บริ ษัทฯ หรื อตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื Oอคืน

หน้ า 4

