18 มิถนุ ายน 2561

เหตุการณ์ สาํ คัญ
 ธนาคารกลางสหรั ฐฯ ปรั บขึน= อัตราดอกเบีย= นโยบายอีก 0.25% เป็ น 1.75-2.00% ต่ อปี ตามที0ตลาดคาดการณ์ และปรั บเพิ0มคาดการณ์ Dot Plot
ในปี 2561 จากขึน= ดอกเบีย= ทัง= หมด 3 ครั ง= เป็ น 4 ครัง=
 สหรั ฐฯประกาศขึน= ภาษีนําเข้ าจากจีน วงเงิน 5 หมื0นล้ านเหรี ยญสหรั ฐ จํานวน 1,100 รายการ และจีนได้ ตอบโต้ ทันดี โดยการขึน= ภาษีนําเข้ าจาก
สหรั ฐฯในวงเงินเท่ ากัน จํานวน 659 รายการ มุ่งไปที0สินค้ าเกษตร
 ธนาคารกลางยุโรป คงนโยบายการเงินไม่ เปลี0ยนแปลง และส่ งสัญญาณว่ ามาตราการ QE จะยุติลงในปี นี =
 ธนาคารกลางญี0ปุ่น (BOJ) คงนโยบายการเงินไม่ เปลี0ยนแปลง โดยระบุ ว่า อัตราเงินเฟ้อยังคงเคลื0อนไหวที0ระดั บตํ0ากว่ าเป้าหมาย แม้ ภาวะ
เศรษฐกิจภายในประเทศเริ0 มแข็งแกร่ งขึน= ก็ตาม
 วันที0 20 มิถุนายน 2561 ติดตามการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ธนาคารแห่ งประเทศไทย โดยตลาดคาดว่ า กนง. จะคงอัตรา
ดอกเบีย= นโยบายไว้ ท0 รี ะดับ 1.50% ต่ อปี ไม่ เปลี0ยนแปลง

สรุ ปข่ าวเศรษฐกิจ
สหรั ฐฯ

ญี0ปุ่น

 ยอดค้ าปลีกเดือนพฤษภาคม 2561 ขยายตัว 0.8% (mom) และ 5.95
(yoy) สอดคล้ องกับความเชื0อมั0นผู้บริ โภคที0อยู่ในเกณฑ์ ดี

 การประชุ ม ธนาคารกลางญี0 ปุ่ น (BOJ) คงนโยบายการเงิ น ไม่
เปลี0ยนแปลง โดยคงมาตรการ Yield Curve Control ให้ อัตรา
ผลตอบแทนพันธบัต รรั ฐบาลอายุ 10 ปี เคลื0อนไหวที0ร ะดับ 0.0%
ต่ อปี และคงอัตราดอกเบีย= นโยบายที0ระดับ -0.1% ต่ อปี จากสถาบัน
การเงินที0สาํ รองเงินฝากไว้ กบั ธนาคารกลางญี0ปุ่น โดยระบุว่า อัตรา
เงินเฟ้อยังคงเคลื0อนไหวที0ระดับตํ0ากว่ าเป้าหมาย แม้ ภาวะเศรษฐกิจ
ภายในประเทศเริ0 มแข็งแกร่ งขึน= ก็ตาม

 อัตราเงินเฟ้อเดือนพฤษภาคม 2561 เพิ0มขึน= 0.2% (mom) และ
2.8% (yoy) ส่ วนอัตราเงินเฟ้อพืน= ฐานเพิ0มขึน= 0.2% (mom) และ
2.2% (yoy)
 ธนาคารกลางสหรั ฐฯ (Fed) มีมติเอกฉันท์ ปรั บขึน= ดอกเบีย= นโยบาย
อีก 0.25% เป็ น 1.75-2.00% ต่ อปี สอดคล้ องกับการคาดการณ์ ของ
ตลาด และได้ ปรั บเพิ0มการคาดการณ์ ดอกเบีย= นโยบาย (Dot Plot) ใน
ปี 2561 ว่ าดอกเบีย= จะขึน= ทัง= หมด 4 ครั ง= (ปรั บขึน= ไปแล้ ว 2 ครั ง= ) ปี
2562 และ 2563 คาดว่ าจะขึน= อีก 3 ครั ง= และ 2 ครั ง= ตามลําดับ โดย
คงคาดการณ์ อัตราดอกเบีย= ระยะยาวไว้ เท่ าเดิมที0 2.9% ต่ อปี
 ธนาคารกลางสหรั ฐฯ มีมุมมองที0ดี ขึน= ทางเศรษฐกิจและปรั บ เพิ0 ม
คาดการณ์ GDP ปี 2561 เป็ น 2.8% (yoy) จาก 2.7% (yoy) แต่ คง
คาดการณ์ GDP ปี 2562 และ 2562 ที0 2.4% (yoy) และ 2.0% (yoy)
ตามลํา ดั บ โดยไม่ ไ ด้ กัง วลต่ อ ความเสี0 ย งของนโยบายกีด กัน ทาง
การค้ าและความเสี0ยงทางการเมืองในยุโรป
 ด้ านอัตราเงินเฟ้อ ธนาคารกลางสหรั ฐฯ คาดว่ าอัตราเงินเฟ้อปี นีจ= ะ
เร่ งตัวขึ น= มากกว่ าที0ประเมินไว้ โดย Fed ปรั บคาดการณ์ เงินเฟ้อ
Core PCE ของปี นีข= ึน= เป็ น 2.0% จาก 1.9% และคงคาดการณ์ อัตรา
เงินเฟ้อของปี 2562 และ 2563 ไว้ ท0 ี 2.1% (yoy)
ยุโรป
 ธนาคารกลางยุโรป (ECB) คงนโยบายการเงินไม่ เปลี0ยนแปลง โดย
คงการเข้ า ซือ= สิ นทรั พ ย์ ท0 ี 3 หมื0 นล้ า นยูโรต่ อเดื อนจนถึง กันยายน
2561 และคงอัตราดอกเบีย= นโนบายที0 0.0% ต่ อปี ซึ0งการประชุมรอบ
นี = ECB ส่ งสัญญาณว่ ามาตราการ QE จะยุติลงในปี นี = และหาก
ตัวเลขเศรษฐกิจยังขยายตัวดีสนับสนุนการเพิ0มขึน= ของอัตราเงินเฟ้อ
ECB ก็จะดําเนินการลดอัตราการเข้ าซือ= สินทรั พย์ เป็ น 1.5 หมื0นล้ าน
ยูโรต่ อเดือน เริ0 มเดือนตุลาคม 2561 ไปสิน= สุ ด ธันวาคม 2561 และ
จะยุติมาตรการ QE หลังจากนัน=

จีน
 กิจกรรมทางเศรษฐกิจเดื อนพฤษภาคม 2561 ชะลอตั วลงทัง= การ
บริ โภค การลงทุน และการผลิต ดังนี =


ยอดค้ าปลีก (สะท้ อนการบริ โภค) ชะลอลงเป็ น 8.5% (yoy)
จากการหดตัวลงของยอดขายรถยนต์



การลงทุนในสินทรั พย์ ถาวร (สะท้ อนการลงทุน) ชะลอตัวลง
เป็ น 6.1% (yoy) ในช่ วง 5 เดือนแรกของปี 2561 ขยายตัว
ตํ0าสุดในรอบหลายปี ตามการลงทุนในโครงสร้ างพืน= ฐานและ
การลงทุนในภาคอสังหาริ มทรั พย์ และการลงทุนในภาคการ
ผลิต



ผลผลิต ภาคอุ ต สาหกรรม (สะท้ อนการผลิ ต) ชะลอลงเป็ น
6.8% (yoy) ในหมวดนํา= มันดิบและรถยนต์

ความคืบหน้ ามาตรการการค้ าโลก
 สหรัฐฯ ประกาศขึน= ภาษีนําเข้ าจากจีน วงเงิน 5 หมื0นล้ านเหรี ยญ
สหรั ฐ จํานวน 1,100 รายการ โดยรอบแรกประกาศรายชื0อสินค้ า
จํา นวน 818 รายการ และจี นได้ ต อบโต้ ทัน ดี โดยการขึ น= ภาษี
นําเข้ าจากสหรัฐฯ ในวงเงินเท่ ากัน จํานวน 659 รายการ โดยรอบ
แรกคิด เป็ น 656 รายการ มุ่ ง ไปที0สินค้ าเกษตร รายชื0อสินค้ า ที0
ประกาศรอบแรกจะมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ใ นวั น ที0 6 กรกฎาคม 2561
หลัง จากนี = จะมีก ารประกาศรายชื0 อสิน ค้ าที0สหรั ฐ ฯ จะขึ น= ภาษี
นําเข้ าจากจีน หลังจากทําประชาพิจารณ์ เดือนกรกฎาคม 2561
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M-S50
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Neutral

มุมมองการลงทุน

สัปดาหที.ผ่า นมา SET Index ปิ ดสัปดาห์ที. 1,704.82 จุด ลดลง 1.00%
WoW มี แรงเทขายจากความกัง วลเกี. ย วกับ ปั จ จัยต่า งประเทศ ประเด็น
สงครามการค้ าและการปรับดอกเบี Jยขึ Jนมากกว่าคาดของ Fed นอกจากนี J ยัง
มีประเด็นในประเทศอื.นๆ ได้ แก่
1) คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) เตรี ยมตรึงราคาไฟฟ้าผันแปร
อัตโนมัติ หรื อ ค่าเอฟที ที.เรี ยกเก็ บในบิลค่าไฟประชาชนงวดใหม่ ในเดือน
กันยายน-ธันวาคม 2561 อยู่ที.เดิมคือ 3.5966 บาทต่อหน่วย อย่างไรก็ตาม
ราคาไฟฟ้าน่าจะปรับเพิ.มขึ Jนในปี หน้ า เพื.อสะท้ อนราคาก๊ าซและราคานํ Jามัน
เตาย้ อนหลัง 6-12 เดือน
2) การใช้ จ่ า ยของรั ฐ บาลชะลอตัว ลงครั งJ แรกในรอบ 8 เดื อ น โดย
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังเปิ ดเผยว่า ปั จจุบนั รัฐบาลใช้ งบประมาณ
ด้ านการลงทุนไปแล้ ว 64.4% ของงบประมาณด้ านการลงทุน 2.9 ล้ านล้ าน
บาท โดย 71.8% เป็ นค่าใช้ จ่ายทัว. ไป และ 37.1% เป็ นการลงทุน ในช่วงที.
เหลือของปี งบประมาณ ทางรัฐบาลจะเร่ งใช้ จ่ายงบลงทุนที.เหลือเพื.อกระตุ้น
เศรษฐกิจ
3) ครม. อนุมัติงบประมาณ 4 หมื.นล้ านบาทในโครงการเศรษฐกิจชีวภาพ
หรื อ ไบโอฮับ ในจังหวัดนครสวรรค์ และโครงการก่ อ สร้ างถนน-ราง เชื. อ ม
จังหวัดตาก-นครพนม เพื.อพัฒนาเส้ นทางคมนาคมภาคเหนือตอนล่าง
ปั จจัยที. ต้อ งติดตามในสัปดาห์ นี J ได้ แก่ การประชุม กลุ่มโอเปกในวันที. 22
มิ.ย. 2561 และการตอบโต้ มาตรการภาษี สหรัฐฯของประเทศต่างๆ
สําหรับแนวโน้ ม SET index สัปดาห์นี J คาดดัชนีปรับลงต่อ โดยมีปัจจัยกดดัน
ทังJ 1) ประเด็นการค้ าสหรัฐ และจีน 2) เงินบาทอ่อนค่าอย่างรวดเร็ ว กดดัน
Fund Flow ไหลออก และ 3) ราคานํ Jามันดิบปรับลงต่อเนื.อง โดยมีแนวรับ
ถัดไปที. 1680 จุด ขณะที.กรอบบนยังถูกจํากัดที. 1710 จุด

ตราสารหนี J
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+0.02%
(ผลตอบแทนที.
เปลี.ยนแปลง)
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SMART,
MMMPlus

Neutral

สัปดาห์นีอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบาลไทยปรับตัวเพิมขึนแทบทุกช่วง
อายุ ยกเว้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
ปรับตัวลดลงมาก จากมีแรงซือพันธบัตรอายุสนกว่
ั า 1 ปี ตลอดทังสัปดาห์
ประเด็นสําคัญทีม ีผลต่อการเคลือนไหวอัตราผลตอบแทน ได้ แก่
1. Fed ขึนอัตราดอกเบียนโยบายตามคาด และปรับ Dot Plot การขึน
ดอกเบียเป็ น 4 ครังในปี นี
2. ECB ประกาศคงอัตราดอกเบียนโยบายที 0% และจะลดวงเงิน QE สู่
ระดับ 1.5 หมื นล้ า นยูโร ในเดือ น ตุลาคม-ธันวาคม 2561 ขณะที
ธนาคารกลางญี ปุ่นมี ม ติคงดอกเบี ยนโยบาย และยัง คงผ่อ นคลาย
การเงินเชิงรุ กต่อไป
3. สงครามการค้ าระหว่ า งจี น และสหรั ฐ ฯที เ ข้ มข้ นขึ นหลั ง จาก
ประธานาธิ บดี โดนัลด์ ทรั มป์ ของสหรั ฐฯ อนุมัติมาตรการเรี ยกเก็ บ
ภาษี นําเข้ า สินค้ า จากจี นเพิม ขึนอี ก 25% วงเงินรวม 5 หมื นล้ า น
ดอลลาร์
นักลงทุนต่างชาติมีสถานะขายสุทธิในตลาดตราสารหนี ไทย จํ านวน 2,550
ล้ านบาท
แนวโน้ มสัปดาห์นี คาดว่า Yield ตราสารหนี ไทยจะปรั บเพิมขึนหลังจาก
ค่า เงิ นบาทอ่ อ นค่า ลงอย่ า งรวดเร็ ว จาก จาก 32.05 เป็ น 32.64 บาทต่อ
ดอลลาร์ วันศุกร์ ทีผ่านมา
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ตราสารทุน
ต่างประเทศ

US
(S&P500)

+0.02 %

+3.96%

I-Develop
M-VI

Neutral

Europe

+1.67%

+0.03%

+0.69%

-0.38%

-1.90%

-3.85%

Gold
Oil (WTI)

-1.48%
-1.03%

-1.83%
+8.86%

I-GOLD
I-OIL

Neutral

iBoxx Liquid
Investment
Grade
Corporate
JPMorgan
Emerging
Bond

+0.26%

-3.51%

I-SMART

Neutral

-0.71%

-5.87%

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี ปรับลงมาอยู่ที. 2.90%
สัปดาห์ที.ผ่านมา แม้ ว่าผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ มีมติปรับขึ Jน
ดอกเบี Jย 25 bps มาอยู่ที.ระดับ 1.75-2.00% ตามที.ตลาดคาดการณ์ ไว้ และ
ส่งสัญญาณขึ Jนดอกเบี Jยอีก 2 ครังJ ในปี 2561 และ ธนาคารกลางยุโรป (ECB)
มี ม ติ คงอัตราดอกเบี ยJ นโยบายที. -0.4% และประกาศหยุด มาตรการซื อJ
สินทรัพย์สิ Jนปี นี J ขณะที.ยงั คงอัตราดอกเบี Jยนโยบายไปจนถึงกันยายนปี 2562
ทังนี
J Jตลาดถูกกระทบโดยความกังวลต่อสถานการณ์ ตอบโต้ ทางภาษี ระหว่าง
สหรัฐฯและจีน ที.เพิม. มากขึ Jน โดยสหรัฐฯกําหนดภาษี นําเข้ าสินค้ าจากจีนรวม
มูลค่า 50,000 ล้ านดอลลาร์ สหรั ฐฯ และจีนตอบโต้ โดยการกาหนดภาษี
สินค้ าในมูลค่าใกล้ เคียงกัน คือ 34,000 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ เช่นกัน จาก
ความกังวลดังกล่าวส่งผลให้ คา่ เงินดอลลาร์ สรอ. แข็งค่า และมูลค่าพันธบัตร
รัฐบาลสหรัฐปรั บตัวสูงขึ Jน ยกเว้ นตลาดเกิดใหม่ ได้ รับผลเชิงลบจากค่าเงิน
สํ า หรั บ I-SMART มี ก ารลงทุนส่ว นใหญ่ ใ นหุ้นกู้เ อกชนคุณ ภาพสูง และ
บางส่วนในตลาดยูโรและตลาดเกิดใหม่ และเน้ นการวางสถานะ Duration ที.
ตํ.ากว่าเกณฑ์อ้างอิง เพื.อรองรับการปรับขึ Jนของ Yield

iBoxx High
Yield Index

+0.47%

+0.87%

M-SMART
INCOME

Neutral

Bloomberg
Barclays
US MBS
Index

+0.20%

-1.25%

ตราสารหนี Jเอกชนสหรัฐฯให้ ผลตอบแทนสูง High Yield มีมูลค่าปรับเพิ.มขึ Jน
จากการปรั บลงของเส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบาลสหรั ฐ สํ าหรั บ
ตลาดสินเชื.อบ้ านสหรัฐฯปรั บตัวขึนJ เช่นกัน ทังนี
J Jมีปัจจัยหนุนจากเศรษฐกิ จ
สหรั ฐฯเติบโตดี และความเสี.ยงผิดนัดชํ าระหนี ยJ ังอยู่ระดับตํ.า สําหรั บ MSMART INCOME ที.ลงทุนใน ตราสารหนี Jด้ อยสิทธิและตราสารแปลงสภาพ
รวมถึงพันธบัตรรั ฐบาล โดยกองทุนลงทุนในตราสารที.มีอันดับความน่าเชื. อ
Investment Grade (สัดส่วนประมาณ 60%) และ Non-Investment grade
หรื อ High Yield สัดส่วน (สัดส่วนประมาณ 40%) อย่างไรก็ตามตราสารหนี J
ที.กองทุนลงทุน เป็ นตราสารที.ได้ รับอัตราดอกเบี ยJ สูง (coupon) ออกโดย
บริ ษัทและกลุ่มสถาบันการเงินคุณภาพสูง ซึ.งกลุ่มธนาคารจะได้ ประโยชน์
จากการปรั บขึนJ ดอกเบี ยJ ในแง่ผลประกอบการ นอกจากนี J กระจายการ
ลงทุนในตราสารที. ใ ห้ ด อกเบี ยJ ลอยตัว และกึ. ง ลอยตัว เพื. อ รองรั บ ภาวะ
ดอกเบี Jยขาขึ Jนของสหรัฐฯ

(STOXX50)

Japan
(NIKKEI)

Emerging
Market
(MSCI EM)

ตราสารหนี J
ต่างประเทศ

Neutral

ตลาดหุ้นทัว. โลกปรับตัวแบบ side way สัปดาห์ที.ผ่านมา ตอบรับการดําเนิน
นโยบายการเงินของ Fed ECB และ BOJ ขณะที.ดอลลาร์ สหรัฐแข็งค่าขึ Jน
อย่างรวดเร็ วจากที.ค่าเงินยูโรอ่อนค่าหลังกาประชุม ECB ที.มีการต่อการทํา
QE ไปจนถึงสิ Jนปี 2561 นอกจากนี J ตลาดยังจับตาประเด็นการค้ าระหว่างจีน
กับสหรัฐฯ ที.มีความคืบหน้ าเรื. องการเพิ.มการเก็บภาษี สนิ ค้ านําเข้ า
แนวโน้ มราคานํ Jามันในระยะสันมี
J โอกาสผันผวนและนักลงทุนระมัดระวังก่อน
ประชุม OPEC และ Non-OPEC ในระหว่างวันที. 22-23 เดือนมิถุนายน โดย
ตลาดจับตาว่า OPEC จะมีการเพิ.มกําลังการผลิต 1.0-1.5 ล้ านบาร์ เรลต่อวัน
หรื อไม่ นอกจากนี J ยังมีประเด็นความเสี.ยงสงครามการค้ าที.เร่ งตัวขึ Jน รวมทังJ
ปริ มาณการผลิตนํ าJ มันดิบของสหรั ฐฯคาดว่าจะเพิ.มขึ Jน และการลดสัดส่วน
การถือ Net Long ของผู้จดั การสัญญานํ Jามันล่วงหน้ า
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คําเตือน

 เอกสารนี เJ 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. จัดทําขึนJ เพื.อให้ ผ้ ูสนใจได้ รับทราบเกี. ยวกับสินค้ าและ
บริ การของเอ็มเอฟซี และใช้ สําหรับการนําเสนอภายในประเทศไทยเท่านันJ

 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 J หรื อ ห้ า ม
แจกจ่ายเอกสารนี J หรื อห้ ามทําสําเนาเอกสารนี J หรื อห้ ามกระทําการอื.นใดที.ทําให้
สาระสําคัญของเอกสารฉบับนี Jเปลี.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 เนชัน.
แนล เรี ย ลเอสเตท ฟั นด์ (I-REITs) อาจลงทุนในสัญ ญาซื อJ ขายล่ว งหน้ า
(Derivatives) เพื.อป้องกันความเสี.ยงที.เกี. ยวข้ องกับอัตราแลกเปลี.ยนเงินตราที.
อาจเกิดขึ Jนได้ จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยขึ Jนอยู่กับดุลยพินิจของผู้จดั การ
กองทุน

 ข้ อมูลบางส่วนในเอกสารนี Jได้ 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 Jนอยู่กับช่วงเวลาที.นําข้ อมูล
มาใช้ ในการอ้ างอิง
 ข้ อมูลและความเห็นที.ปรากฏในเอกสารนี เJ ป็ นเพี ยงความเห็นเบื อJ งต้ นเท่านันJ
มิใช่คํามัน. สัญญาหรื อการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด
 เอกสารนี ไJ ม่ได้ ผ่านการตรวจสอบหรื อรั บรองจากหน่วยงานทางการใดๆ ทังสิ
J Jน
การตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี Jจะต้ องทําด้ วยความระมัดระวังและรอบคอบ
หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี.ยวกับเอกสารฉบับนี Jกรุ ณาสอบถามจากเจ้ าหน้ าที.โดยตรง

 กองทุนป้องกันความเสี.ยงด้ านอัตราแลกเปลี.ยนเงินตราต่างประเทศบางส่วนหรื อ
ทังหมด
J
ตามแต่สภาวการณ์ ในแต่ละขณะ ดังนันJ จึงมี โอกาสได้ รับผลกํ าไรหรื อ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี.ยนได้
 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี.ยงของการลงทุน ผู้ลงทุน
ควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื.อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี.ยงที.อาจเกิ ดขึ Jนจาก
การลงทุนดังกล่าวได้
 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดัง กล่า วเมื. อมี ความเข้ า ใจในความเสี.ยงของ
สัญญาซื Jอขายล่วงหน้ 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 านันJ บริ ษัทได้ พิจารณาข้ อมูลเพียงเท่าที.ลกู ค้ าให้ บริ ษัทเท่านันJ
 ขอรับหนังสือชี Jชวนได้ ที.บริ ษัทฯ หรื อตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื Jอคืน
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