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เหตุการณ์ สาํ คัญ
 การประชุมผู้นํา G-7 ไม่ มีข้อสรุ ปเรื องมาตรการกีดกันทางการค้ า หลังจากทีประธานาธิบดีโดนัล ทรั มป์ ปฏิเสธการแถลงการณ์ ร่วม พร้ อมเดิม
หน้ ากีดกันทางการทัวโลก
 GDP ไตรมาส 1 ปี 2561 ของยุโรปและญีปุ่นประกาศครั ง2 ที 2 มีทิศทางชะลอลงทัง2 2 ประเทศ โดยยูโรโซนขยายตัวชะลอลงมาที 0.4% (qoq) แต่
ญีปุ่นหดตัว -0.6% (qoq,saar) ซึงได้ รับผลกระทบจากสภาพอากาศทีหนาวเย็นส่ งผลต่ อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
 มูลค่ าการส่ งออกสินค้ าของประเทศจีนในเดือนพฤษภาคม 2561 ขยายตัวสูงถึง 12.6% (yoy) ส่ งออกได้ ดีทุกตลาด
 ดัชนีความเชือมันของผู้บริ โภคไทยเดือนพฤษภาคม 2561 ลดลงเล็กน้ อยจากความกังวลราคานํา2 มันทีสงู ขึน2 จะกระทบต่ อค่ าครองชีพ
 ติดตามการประชุมธนาคารกลางหลักสําคัญทัง2 3 ธนาคาร ได้ แก่ วันที 12-13 มิถุนายน 2561 คาดว่ า Fed จะปรั บขึน2 อัตราดอกเบีย2 อีก 0.25% เป็ น
1.75-2.00% ต่ อปี แต่ ต้องติดตามถ้ อยแถลงหลังการประชุม การประมาณการเศรษฐกิจ และ Dot Plot ดอกเบีย2 ของ Fed ส่ วนการประชุมธนาคาร
กลางยุโรปวันที 14 มิถุนายน 2561 คาดว่ าจะคงนโยบายการเงินไม่ เปลียนแปลง แต่ ติดตามการส่ งสัญญาณลดขนาดงบดุลหรื อไม่ และสุดท้ าย 15
มิถุนายน 2561 การประชุมธนาคารกลางญ่ ปุ่น คาดว่ าจะคงนโยบายการเงินไม่ เปลียนแปลง

สรุ ปข่ าวเศรษฐกิจ
สหรั ฐฯ

ญีปุ่น

 สหรั ฐฯ ยกเลิกการแบนบริ ษัท ZTE หลังจากทีบริ ษัท ZTE ตกลงทีจะ
จ่ า ยค่ า ปรั บ มู ล ค่ า 1.4 พั น ล้ า นดอลลาร์ สหรั ฐ ฯ และเปลี ยนการ
ดําเนิ นงานให้ เป็ นไปภายใต้ การกํากับดูแลของสหรั ฐฯ เพือยกเลิก
การแบนเป็ นเวลา 10 ปี ก่ อนหน้ านี 2 สหรั ฐฯ กังวลทีจีนจะรุ กลํา2 เข้ า
มาในตลาด Tech. ของสหรั ฐฯมากเกินไป ซึงสมาชิกวุ ฒิสภากําลัง
เตรี ยมเสนอกฎหมายกีดกันการค้ า กับ บริ ษัทโทรคมนาคมของจีน
บางส่ วน โดยจะไม่ ให้ หน่ วยงานรั ฐซือ2 หรื อเช่ าอุ ปกรณ์ และบริ การ
จากบริ ษั ท ZTE และบริ ษั ท Huawei รวมถึ ง จะไม่ ให้ รั ฐให้ เงิ น
สนับสนุน (grants or loans to subsidize)

 GDP ไตรมาส 1 ปี 2561 รายงานครั ง2 ที 2 หดตัว -0.6% (qoq,saar)
โดยการหดตั ว ของ GDP เนื อ งจากการลดลงของการลงทุ น การ
บริ โภค และสินค้ าคงคลัง ส่ วนหนึงจากผลกระทบจากสภาพอากาศ
ทีหนาวเย็น

 ทําเนียบขาวมีมาตรการกีดกันการค้ าทีเตรี ยมจะออกอยู่ 2 มาตรการ
คือ
1) การเก็บภาษีมลู ค่ า 5 หมืนล้ านดอลลาร์ สหรั ฐกับจีน ซึงสหรั ฐฯมี
กําหนดทีจะประกาศรายชือสินค้ าทีจะถูกเก็บภาษีสินค้ านําเข้ า
ในวันที 15 มิถุนายนนี 2 และจะประกาศมาตรการจํากัดการลงทุน
(Investment Restrictions) รวมถึงมาตรการควบคุมการส่ งออก
กับจีน (Export Controls) ในวันที 30 มิถุนายนนี 2
2) การเก็บภาษีนําเข้ ารถยนต์ กับทุกประเทศ ซึงน่ าจะมีมาตรการ
เบือ2 งต้ นออกมาในช่ วงเดือนสิงหาคมนี 2
ยุโรป
 GDP ไตรมาส 1 ปี 2561 รายงานครั ง2 สุดท้ าย ขยายตัว 0.4% (qoq)
ชะลอตัวลงจากไตรมาสก่ อน และหากเทียบกับไตรมาส 1 ของ ปี
ก่ อนหน้ า GDP ขยายตัว 2.5% (yoy) การชะลอตัวลงเป็ นผลจาก
ภาคต่ างประเทศเป็ นสําคัญ ส่ วนการลงทุนและการใช้ จ่ายภาครั ฐฯ
ชะลอลงเช่ นกั น ในขณะที ก ารบริ โ ภคในประเทศขยายตั ว ได้ ดี
ต่ อเนืองและยังเป็ นปั จจัยสนับสนุนเศรษฐกิจ

จีน
 มูลค่ าการส่ งออกสินค้ า สกุลเงินดอลลาร์ สหรั ฐฯ เดือนพฤษภาคม
2561 ขยายตัว 12.6% (yoy) ส่ วนการนําเข้ าเร่ งตัวขึน2 เป็ น 26.0%
(yoy) ส่ งผลให้ จนี มีการค้ าเกินดุล 2.49 หมืนล้ านดอลลาร์ สหรั ฐ
 สินค้ า ส่ งออกไปยังประเทศในกลุ่ มพัฒนาแล้ ว เช่ น สหรั ฐฯ ญีปุ่ น
และสภาพยุโรป ขยายตัวต่ อเนื อง ส่ วนการส่ งออกไปยังกลุ่มตลาด
เกิดใหม่ โดยเฉพาะในกลุ่มเอเซียขยายตัวได้ ดีเช่ นกัน
 เดือนพฤษภาคม 2561 จีนนําเข้ านํา2 มันดิบเพิมขึน2 ต่ อเนือง และยังมี
การนําเข้ าผลิตภัณฑ์ เหล็กเพิมขึน2 เช่ นกัน

ไทย
 ดั ช นี ค วามเชื อ มั น ของผู้ บ ริ โ ภคเดื อ นพฤษภาคม 2561 ลดลง
เล็กน้ อยเป็ นระดับ 80.1 จุ ด จากความกังวลด้ านราคานํา2 มันที
เพิมขึน2 จะกระทบต่ อค่ าครองชีพให้ สูงขึน2 และราคาสินค้ าเกษตร
ทีอยู่ในระดับตํายังกดดันกําลังซือ2 ในต่ างจังหวัด แม้ ว่า GDP ไตร
มาส 1 ปี นีจ2 ะประกาศออกมาดีก็ตาม
 ธนาคารโลกปรั บ คาดการณ์ อั ต ราการขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ
(GDP) ปี 2561 เพิมขึน2 เป็ น 4.1% (yoy) จากคาดการณ์ เ ดิมที
3.6% (yoy) เนืองจาการส่ งออกสินค้ ามีแนวโน้ มเติบโตดี และอุป
สงค์ ในประเทศมีสัญญาณฟื 2 นตัว
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ประเภท
สินทรัพย์

หุ้นไทย

ดัชนี
SET

%
ผลตอบแทน
(สัปดาห์ ท ผี ่ าน
มา)
-0.13%

% ผลตอบแทน
(ตัง2 แต่ ต้นปี )

กองทุน
แนะนํา

นํา2 หนัก
การลงทุน

-1.81%

M-S50
HiDiv
HiDivPlus

Neutral

มุมมองการลงทุน

สัปดาหที-ผ่านมา SET Index ปิ ดสัปดาห์ที- 1,722.04 จุด ลดลงเล็กน้ อย
0.13% WoW จากแรงเทขายทํากําไรในช่วงก่อนปิ ดตลาด นักลงทุนเริ- มจับตา
ความคืบหน้ าประเด็นต่างๆ ในสัปดาห์หน้ า เช่น การประชุม Fed นอกจากนี O
ยังมีประเด็นอื-นๆ ได้ แก่
1) ธนาคารโลกปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยโต 4.1% จากเดิมที-คาดว่าจะ
โต 3.6% และคาดว่าในอีก 2 ปี ข้ างหน้ าจะโตปี ละ 3.8% จากเดิม 3.5% และ
3.4% ตามลําดับ
2) ที- ประชุมตุลาการศาลรั ฐธรรมนูญ ได้ พิจารณาคําร้ องของผู้ตรวจการ
แผ่นดิน ที-ขอให้ วินิจฉัย คําสัง- หัวหน้ าคสช.ที- 53/2560 เรื- องการดําเนินการ
ตามกฎหมายประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ วยพรรคการเมื อ ง โดยศาล
รัฐธรรมนูญมีมติเป็ นเอกฉันท์ว่าคําสัง- คสช.ที- 53/2560 ไม่ขดั รัฐธรรมนูญ
3) สํานักงานนโยบาย และยุทธศาสตร์ การค้ า เปิ ดเผยว่า อัตราเงินเฟ้อ เดือน
พฤษภาคม 2561 ขยายตัวสูงขึ Oน 1.49% ถื อเป็ นการขยายตัวต่อเนื- องเป็ น
เดือน ที- 11 และเป็ นอัตราการขยายตัวที-สงู สุดในรอบ 16 เดือน ทังนี
O Oเป็ นผล
มาจากการเพิ-มขึนO ของสินค้ าในหมวดพลังงาน นํ าO มัน เชื Oอเพลิง 7.68% ซึ-ง
เป็ นการปรับตัวเพิ-มขึ Oนต่อเนื-องเป็ นเดือนที- 18
ปั จจัยที-ต้องติดตามในสัปดาห์นี O ได้ แก่ 1) 12 มิถุนายน – การประชุมสุดยอด
ผู้นําสหรัฐฯ-เกาหลีเหนือ; 2) 13 มิถุนายน - ประชุม Fed; 3) 14 มิถุนายน ประชุม ECB; 4) 15 มิถุนายน – สหรัฐฯประกาศรายชื-อสินค้ าที-จะเก็บภาษี
สินค้ านําเข้ าจากจีนมูลค่า $50bn ซึง- อาจจะกระตุ้นให้ จีนออกมาตรการตอบ
โต้ และนําไปสู่สงครามทางการค้ าได้ ; 5) 15 มิถุนายน – AIS ตัดสินใจ
ประมูลคลื-น 1800 MHz และจะมีการประกาศหุ้นเข้ าออก SET50/100
แนวโน้ ม SET index สัปดาห์นี O คาดดัชนีแกว่งตัว sideways รอเหตุการณ์
สําคัญตังแต่
O วนั พรุ่ งนี O โดยมีแนวรับที-ระดับ 1717 และ 1710 จุด ในขณะทีการฟื นO ตัวขึ Oนมีแนวต้ านที-ระดับ 1730 และ 1735 จุด

ตราสารหนี O
ไทย

Thai govt
10Y
(08/06/2018
@ 2.78%)
US
Treasury
10Y
(08/06/2018
@ 2.93 %)

-0.03%
(ผลตอบแทนทีเปลี-ยนแปลง)

+0.24%
(ผลตอบแทนทีเปลี-ยนแปลง)

+0.03%
(ผลตอบแทนทีเปลี-ยนแปลง)

+0.53%
(ผลตอบแทนทีเปลี-ยนแปลง)

SMART,
MMMPlus

Neutral

การซื อขายตราสารหนี ในตลาดรองสัปดาห์นี  มีแรงซื อของนักลงทุนต่างชาติ
เป็ นตัวขับเคลื#อนหลัก ทําให้ อตั ราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบาลไทยปรั บตัว
ลดลงตลอดทุกช่วงอายุ ขณะที#ค่าเงินบาทเริ# มปรั บตัวแข็งค่าขึน อย่างไรก็
ตาม ภาพรวมการซื อขายค่อนข้ างเบาบาง นักลงทุนจับตามองการประชุม
คณะกรรมการนโยบายการเงิน ของธนาคารกลางสหรัฐฯ และธนาคารกลาง
ยุโรป ในสัปดาห์หน้ า
สัปดาห์นี  นักลงทุนต่างชาติมีสถานะซื อสุทธิในตลาดตราสารหนี ไทย จํานวน
35,437 ล้ านบาท โดยมีสถานะซื อสุทธิในตราสารหนี ที#มีอายุคงเหลือตํ#ากว่า
1 ปี จํ านวน 16,940 ล้ านบาท และมีสถานะซื อสุทธิ ในตราสารหนี ไทยที#มี
อายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี จํานวน 18,497 ล้ านบาท
แนวโน้ มสัปดาห์นี  คาดว่า Yield ตราสารหนี ไทยจะเคลื#อนไหวในกรอบแคบๆ
รอผลการประชุม Fed และ ECB

หน้ า 2

ประเภท
สินทรั พย์

ดัชนี

% ผลตอบแทน
(สัปดาห์ ทผี ่ าน
มา)

%
ผลตอบแทน
(ตัง2 แต่ ต้นปี )

กองทุน
แนะนํา

นํา2 หนัก
การ
ลงทุน

ตราสารทุน
ต่างประเทศ

US
(S&P500)

+1.62 %

+3.94%

I-Develop
M-VI

Neutral

Europe

-0.18%

-1.61%

+2.35%

-0.30%

+0.45%

-1.99%

Gold

+0.36%

-0.35%

I-GOLD

Neutral

Oil (WTI)

-0.10%

+10.01%

I-OIL

Slightly
Underweight

(STOXX50)

Japan
(NIKKEI)

Emerging
Market
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สัปดาห์ที-ผ่านมา ตลาดหุ้นโลกมีการเคลื-อนไหวในกรอบแคบ ตลาดรอดูการ
ประชุม FOMC ระหว่าง 12-13 มิถนุ ายน ที-ตลาดคาดว่า Fed จะขึ Oนดอกเบี Oย
25 bps สูร่ ะดับ 1.75%-2.00% รวมทังจั
O บตาประชุม ECB วันที- 14 มิถนุ ายน
คาดว่ายังคงนโยบายการเงิน แต่อาจส่งสัญญาณลด QE รวมถึงการประชุม
BOJ ในช่วงท้ ายสัปดาห์
ตัวเลขและดัชนีที-สําคัญทางเศรษฐกิ จอื-นๆที-จะประกาศได้ แก่ 1) ผลผลิต
อุตสาหกรรมของ UK 2) เงินเฟ้อสหรัฐ 3) เงินเฟ้อ UK 4) ดัชนีผ้ ผู ลิตสหรัฐฯ
5) ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีน และเงินลงทุนสินทรัพย์ถาวร

(MSCI EM)

ราคาทองคํามีแนวโน้ มทรงตัวรอผลประชุม Fed อย่างไรก็ตามนักลงทุนยัง
จับตาสถานการณ์ Geopolitical Risk รวมทังในสั
O ปดาห์นี Oจับตาการพบกัน
ระหว่างผู้นําสหรัฐฯและเกาหลีเหนือที-สงิ คโปร์
แนวโน้ มราคานํ Oามันในระยะสันมี
O โอกาสผันผวนและนักลงทุนยังคงมีความ
ระมัดระวัง ทังนี
O Oนักลงทุนติดตามการประชุม OPEC และ Non-OPEC วันที22-23 มิ ถุนายนว่ า จะเพิ- ม กํ า ลัง การผลิต 1.0 ล้ า นบาร์ เ รลต่อ วันหรื อ ไม่
นอกจากนี Oยังจับตาปริ มาณการผลิตนํ าO มันดิบของสหรัฐฯ คาดว่าจะเพิ-มขึนO
ต่อเนื-อง

ตราสารหนี O
ต่างประเทศ

iBoxx Liquid
Investment
Grade
Corporate
JPMorgan
Emerging
Bond

-0.36%

-3.72%

-0.27%

-5.20%

iBoxx High
Yield Index

+0.53%

+0.67%

Bloomberg
Barclays
US MBS
Index

-0.29%

-1.44%

I-SMART

Slightly
Underweight

สัปดาห์ที-ผ่านมาอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลรัฐบาลสหรัฐฯ 10 ปี ปรับ
เพิ-มขึ Oนจาก 2.89% มาอยู่ที- 2.93% จากตัวเลขการจ้ างงานนนอกภาคเกษตร
ที-ออกมา 223,000 ตําแหน่ง ดีกว่าที-คาด และอัตราการว่างงานของสหรัฐฯ
ลดลงสู่ระดับ 3.8% ทําให้ คาดว่าอัตราเงินเฟ้อที-จะเพิ-มสูงขึนO การจ้ างงาน
ภาคอุตสาหกรรมทีป- รับตัวเพิ-มขึ Oน อาทิ ภาคการค้ าปลีก ภาคบริ การสุขภาพ
และภาคการก่ อ สร้ าง นอกจากนี O ค่าจ้ า งแรงงานเฉลี-ย รายชั-ว โมง เพิ- มขึนO
0.3%MoM (2.7%YoY) อี ก ทังO ดัช นี ผ้ ู จัดการฝ่ ายจัดซื อO ภาคอุตสาหกรรม
(ISM) ของสหรั ฐฯ เดือนพฤษภาคม ขยายตัวเร่ งขึ Oน สวนทางกับดัชนี ของ
ประเทศอื- นๆ และค่าเงินดอลลาร์ ยังคงมี แนวโน้ มเคลื-อนไหวในกรอบแคบ
จากปั จจัยดังกล่าวส่งผลต่อตลาดเกิดใหม่ในเชิงลบ สัปดาห์นี O ตลาดจับตา
การเจรจาระหว่างของผู้นําสหรัฐฯและเกาหลีเหนือ การประชุมธนาคารกลาง
สหรัฐฯ การประมูลพันธบัตรรัฐบาลอิตาลี และมูดี Oส์อาจปรับลดอันดับความ
น่าเชื- อถื ออิตาลีลง สําหรั บ I-SMART มี การลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นกู้เอกชน
คุณภาพสูงและบางส่วนในตลาดยูโรและตลาดเกิ ดใหม่ และเน้ นการวาง
สถานะ Duration ที-ตํ-ากว่าเกณฑ์อ้างอิง เพื-อรองรับการปรับขึ Oนของ Yield

M-SMART
INCOME

Neutral

ตราสารหนี Oเอกชนที-มีอนั ดับความน่าเชื-อ Investment Grade มีมูลค่าลดลง
เล็กน้ อ ย จากเส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐ บาลสหรั ฐฯที-ปรั บ เพิ-มขึนO
ขณะที-ตราสารหนี Oผลตอบแทนสูง High Yield มีมลู ค่าปรับเพิ-มขึ Oน จากปั จจัย
หนุนจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังเติบโตและตลาดสินเชื-อบ้ านสหรัฐฯ สําหรับ MSMART INCOME ที-ลงทุนใน ตราสารหนี Oด้ อยสิทธิและตราสารแปลงสภาพ
รวมถึงพันธบัตรรั ฐบาล โดยกองทุนลงทุนในตราสารที-มีอันดับความน่าเชื- อ
Investment Grade (สัดส่วนประมาณ 60%) และ Non-Investment grade
หรื อ High Yield สัดส่วน (สัดส่วนประมาณ 40%) อย่างไรก็ตามตราสารหนี O
ที-กองทุนลงทุน เป็ นตราสารที-ได้ รับอัตราดอกเบี ยO สูง (coupon) ออกโดย
บริ ษัทและกลุม่ สถาบันการเงินคุณภาพสูง กระจายการลงทุนในตราสารที-ให้
ดอกเบี ยO ลอยตัว และกึ- ง ลอยตัว เพื- อ ชดเชยการปรั บ ขึ นO ของเส้ น อั ต รา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ
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คําเตือน

 เอกสารนี เO ป็ นลิ ข สิ ท ธิ ข องบริ ษั ทหลัก ทรั พ ย์ จัด การกองทุน เอ็ ม เอฟซี จํ า กั ด
(มหาชน) (เอ็มเอฟซี) ซึง- จัดทําขึนO เพื-อให้ ผ้ ูสนใจได้ รับทราบเกี- ยวกับสินค้ าและ
บริ การของเอ็มเอฟซี และใช้ สําหรับการนําเสนอภายในประเทศไทยเท่านันO

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

 เอ็ ม เอฟซี ขอสงวนสิ ท ธิ ใ นการห้ า มลอกเลี ย นข้ อ มูล ในเอกสารนี O หรื อ ห้ า ม
แจกจ่ายเอกสารนี O หรื อห้ ามทําสําเนาเอกสารนี O หรื อห้ ามกระทําการอื-นใดที-ทําให้
สาระสําคัญของเอกสารฉบับนี Oเปลี-ยนไปจากเดิม โดยไม่ได้ รับอนุญาตเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรจากเอ็มเอฟซี

 กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชั-นแนล สมาร์ ท ฟั นด์ (I-SMART), กองทุน
เปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน- แนล ดีเวลลอป มาร์ เก็ต (I-DEVELOP) , กองทุน
เปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน- แนล ออยล์ ฟั นด์ (I-OIL) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี
อินเตอร์ เนชัน- แนล โกลด์ ฟั นด์ (I-GOLD) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชันแนล เรี ย ลเอสเตท ฟั นด์ (I-REITs) อาจลงทุนในสัญ ญาซื อO ขายล่ว งหน้ า
(Derivatives) เพื-อป้องกันความเสี-ยงที-เกี- ยวข้ องกับอัตราแลกเปลี-ยนเงินตราทีอาจเกิดขึ Oนได้ จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยขึ Oนอยู่กับดุลยพินิจของผู้จดั การ
กองทุน

 ข้ อมูลบางส่วนในเอกสารนี Oได้ อ้างอิงจากแหล่งที-มาของข้ อมูลที-เชื-อถื อได้ แต่มิได้
หมายความว่ า เอ็ ม เอฟซี ได้ รั บ รองในความถูก ต้ อ งและครบถ้ ว นของข้ อ มู ล
ดังกล่าวเนื-องจากข้ อมูลอาจมีการเปลี-ยนแปลงได้ ขึ Oนอยู่กับช่วงเวลาที-นําข้ อมูล
มาใช้ ในการอ้ างอิง
 ข้ อมูลและความเห็นที-ปรากฏในเอกสารนี เO ป็ นเพี ยงความเห็นเบื อO งต้ นเท่านันO
มิใช่คํามัน- สัญญาหรื อการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด
 เอกสารนี ไO ม่ได้ ผ่านการตรวจสอบหรื อรั บรองจากหน่วยงานทางการใดๆ ทังสิ
O Oน
การตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี Oจะต้ องทําด้ วยความระมัดระวังและรอบคอบ
หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี-ยวกับเอกสารฉบับนี Oกรุ ณาสอบถามจากเจ้ าหน้ าที-โดยตรง

 กองทุนป้องกันความเสี-ยงด้ านอัตราแลกเปลี-ยนเงินตราต่างประเทศบางส่วนหรื อ
ทังหมด
O
ตามแต่สภาวการณ์ ในแต่ละขณะ ดังนันO จึงมี โอกาสได้ รับผลกํ าไรหรื อ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี-ยนได้
 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี-ยงของการลงทุน ผู้ลงทุน
ควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื-อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี-ยงที-อาจเกิ ดขึ Oนจาก
การลงทุนดังกล่าวได้
 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดัง กล่า วเมื- อมี ความเข้ า ใจในความเสี-ยงของ
สัญญาซื Oอขายล่วงหน้ า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน
โดยคํานึงถึงประสบการณ์ การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงิน
ของผู้ลงทุนเอง
 กรณี ที-ลกู ค้ าปฏิเสธการให้ ข้อมูลเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร (Customer profile) ให้
บริ ษัทจัดการกองทุนสามารถแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบว่าการเสนอนโยบายการลงทุน
ให้ ลกู ค้ านันO บริ ษัทได้ พจิ ารณาข้ อมูลเพียงเท่าที-ลกู ค้ าให้ บริ ษัทเท่านันO
 ขอรับหนังสือชี Oชวนได้ ที-บริ ษัทฯ หรื อตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื Oอคืน
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