25 มิถนุ ายน 2561

เหตุการณ์ สาํ คัญ
 กลุ่มโอเปกได้ ออกแถลงการณ์ หลังการประชุมกําหนดนโยบายการผลิตเมื+อวันศุกร์ โดยระบุว่า โอเปกจะเพิ+มกําลังการผลิตนํา( มัน แต่ ไม่ มีการระบุ
ปริ มาณการผลิตที+เพิ+มขึน( อย่ างชัดเจน
 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ธนาคารแห่ งประเทศไทย คงอัตราดอกเบีย( นโยบายไว้ ท+ ีระดับ 1.50% ต่ อปี ไม่ เปลี+ยนแปลง และปรั บ
คาดการณ์ GDP ปี 2561 เพิ+มขึน( เป็ น 4.4% (yoy)
 มูลค่ าส่ งออกไทย เดือน พฤษภาคม 2561 ขยายตัวได้ ดีต่อเนื+อง และดุลการค้ ายังคงเกินดุล
 สงครามการค้ าโลกทวีความรุ นแรงขึน( ติดตามวันที+ 30 มิถุนายน นี ( สหรั ฐฯ จะประกาศมาตรการจํากัดการลงทุน (Investment Restrictions) และ
มาตรการควบคุมการส่ งออกกับจีน (Export Controls)

สรุ ปข่ าวเศรษฐกิจ
สหรั ฐฯ

ญี+ปุ่น

 นาย Jerome Powell ประธานธนาคารกลางสหรั ฐฯ แสดงความกังวล
ถึ ง ประเด็ น การกี ด กั น การค้ า โดยเขากล่ า วว่ า ตั ง( แต่ สหรั ฐ ฯออก
มาตรการกีดกันการค้ าตัง( แต่ ต้นปี ครั ง( นีเ( ป็ นครั ง( แรกที+ภาคธุรกิจเริ+ ม
วางแผนลดการจ้ างงาน และชะลอการลงทุน

 อั ต ราเงิ น เฟ้ อไม่ นั บ รวมราคาอาหารสด (Core CPI) เดื อ น
พฤษภาคม 2561 ทรงตัวที+ +0.7% (yoy) เท่ ากับที+ตลาดคาด ส่ วน
อัตราเงินเฟ้อทั+วไป (CPI) เพิ+มขึน( เล็กน้ อยเป็ น +0.7% (yoy) แสดง
ให้ เห็นว่ าแรงกดดันด้ านเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับตํ+า

ยุโรป
 นาย Mario Draghi ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) กล่ าวยํา( ใน
การประชุมประจําปี ที+เมือง Sintra ประเทศโปรตุเกส ว่ า ECB จะไม่
รี บร้ อนในการตัดสินใจปรั บขึน( อัตราดอกเบีย( ครั ง( แรก และการปรั บ
ขึน( อัตราดอกเบีย( ในครั (งถัดๆไป จะดําเนิ นไปอย่ างค่ อยเป็ นค่ อยไป
สอดคล้ องกั บ แถลงการณ์ หลั ง การประชุ ม ครั ( ง ล่ าสุ ด ในวั น ที+ 14
มิถุนายน ที+ผ่านมา ที+ ECB กล่ าวว่ า “อัตราดอกเบีย( จะคงอยู่ท+ รี ะดับ
ตํ+านี ( ยาวไปจนกว่ าจะไตรมาส 3 ปี 2562 เป็ นอย่ างน้ อย ซึ+งการกล่ าว
ยํา( แนวทางการปรั บขึน( ดอกเบีย( อย่ างค่ อยเป็ นค่ อยไป ส่ งผลให้ เงินยู
โรอ่ อนค่ าลงสู่ระดับ 1.1585 ดอลลาร์ สหรั ฐต่ อยูโร
 ธนาคารกลางอัง กฤษ (BoE) มี มติใ ห้ คงอัต ราดอกเบีย( นโยบายที+
0.5% ต่ อปี ตามคาด โดยการประชุ มรอบนี ( BoE มีท่าทีเข้ มงวดขึน(
โดยมีคณะกรรมการที+เห็นว่ า ควรขึ น( ดอกเบี ย( ในการประชุ มรอบนี (
เพิ+มขึน( จากเดิมที+ 2 คน เป็ น 3 คน ซึ+งแถลงการณ์ หลัง การประชุ ม
ระบุว่าพัฒนาการทางเศรษฐกิจในช่ วงที+ผ่านมา เป็ นไปตามที+คาดไว้
ส่ วนเศรษฐกิ จ ไตรมาส 1 ที+ ชะลอลงแรง เป็ นเพี ย งชั+ วคราว
เนื+ องมาจากสภาพอากาศที+ไ ม่ ดี และจะฟื ( นตัว ขึ น( ในไตรมาส 2 นี (
เป็ นต้ นไป
 สหภาพยุ โ รป (EU) ประกาศเก็บ ภาษี สิ น ค้ า นํ า เข้ า จากสหรั ฐ ฯ
ประมาณ 200 รายการ รวมมูลค่ า 3.2 พันล้ านดอลลาร์ สหรั ฐ ที+อัตรา
ภาษี 25% มีผลบังคับใช้ วัน 22 มิถุนายน 2561 เป็ นต้ นไป เพื+อเป็ น
การโต้ ตอบการเก็บภาษีนําเข้ าเหล็ก (25%) และอะลูมิเนียม (10%)
ของสหรั ฐฯ เมื+อวันที+ 1 มิถุนายน ที+ผ่านมา โดยสินค้ าสหรั ฐฯ ที+ EU
จะเก็บภาษีได้ แก่ เรื อยนต์ , วิสกี ( Bourbon, มอเตอร์ ไซด์ , เสือ( ยืด,
กางเกงยีนส์ , บุหรี+ , เหล็ก, และสินค้ าเกษตร เช่ น ข้ าว, ข้ าวโพด และ
นํา( ส้ ม นอกจากนี ( EU กล่ าวว่ ากําลังพิจารณาเก็บภาษีสินค้ านําเข้ า
จากสหรั ฐฯ เพิ+มเติ มอีกมูล ค่ า 4.2 พั นล้ า นดอลลาร์ สหรั ฐ ที+อัต รา
ภาษี 10%-50%

จีน
 นาย Yi Gang ผู้ว่าการธนาคารกลางจีน (PBoC) กล่ าวเตือนนั ก
ลงทุ นอย่ าตื+ นตระหนก และยํา( ว่ า PBoC พร้ อมใช้ เครื+ องมือทาง
การเงินที+มีเพื+อลดแรงกดดันในตลาดเงิน หลังสหรั ฐฯ ประกาศจะ
ขึ น( ภาษี กับ สิ นค้ า นํ า เข้ า จากจี นเพิ+ ม เติ ม อี ก 2 แสนล้ า นดอลลาร์
สหรั ฐ ที+อัต ราภาษี 10% ส่ ง ผลให้ ความตึง เครี ยดระหว่ า งกันเพิ+ ม
สูงขึน( และกดดันดัชนีห้ ุนจีน Shanghai composite ปรั บตัวลง โดย
ล่ าสุ ด PBoC ได้ อัดฉี ดสภาพคล่ องผ่ านโครงการเงินกู้ระยะกลาง
(MLF) เป็ นจํานวน 2 แสนล้ านหยวน เพื+อรั กษาสภาพคล่ องในระบบ
ทํา ให้ ใ น มิ ถุ น ายน นี ( PBoC อั ด ฉี ด สภาพคล่ อ งผ่ า นโครงการ
ดังกล่ า วแล้ ว ประมาณ 4.04 แสนล้ านหยวน ซึ+งนั บ เป็ นการอัดฉี ด
รายเดือนที+สงู ที+สุดนับตัง( แต่ เดือน ธันวาคม 2559

ไทย
 คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติ 5 ต่ อ 1 ให้ คงอัตราดอกเบีย(
นโยบายที+ 1.5% ต่ อปี ตามที+ตลาดคาด โดยประเมินว่ าเศรษฐกิจ
ไทยขยายตั ว ต่ อ เนื+ อ ง และธนาคารแห่ ง ประเทศไทยได้ ป รั บ
ค า ด ก า ร ณ์ GDP ปี 2 5 6 1 เ พิ+ ม ขึ ( น เ ป็ น 4 . 4 % (yoy) โ ด ย
คณะกรรมการ 1 ท่ าน ที+โหวตให้ ขนึ ( อัตราดอกเบีย( นโยบายมองว่ า
การฟื ( นตัวของเศรษฐกิจมีความชัดเจนแล้ วและภาวะทางการเงิน
ที+ผ่ อ นคลายเป็ นเวลานานอาจทํา ให้ ป ระชาชนหรื อ ภาคธุ ร กิ จ
ประเมินความเสี+ยงตํ+ากว่ าที+ควรจะเป็ น
 มูลค่ าส่ งออกสินค้ าเดือน พฤษภาคม 2561 ขยายตัว 11.4% (yoy)
เพิ+มขึน( จากเดือนก่ อนที+ 12.4% (yoy) ขณะที+มูลค่ านําเข้ าชะลอลง
เป็ น 11.7% (yoy) จากที+ขยายตัว 21.3% (yoy) เดือนก่ อน ส่ งผล
ให้ ดุลการค้ าเกินดุล 1,203.8 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ
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หุ้นไทย

ดัชนี
SET
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(แนะนําซื -อ
เพิ1มที1ระดับ
1,600 จุด)

มุมมองการลงทุน

SET Index ปิ ดสัปดาห์ที1 1,634.98 จุด ลดลง 2.66% WoW มีแรงเท
ขายจากความกังวลเกี1ยวกับปั จจัยต่างประเทศ ทังเรื
- 1 องสงครามการค้ า
ระหว่างสหรัฐฯ กับประเทศคู่ค้าโดยเฉพาะจากจีนและแนวโน้ มดอกเบี -ย
ขาขึ -นของ Fed อย่างไรก็ตามปั จจัยการฟื น- ตัวของราคานํ -ามันหลังจาก
การประชุม OPEC เข้ ามาช่ วยพยุง ทิ ศทางการลงทุนได้ ใ นระยะสันประเด็นอื1นๆ ได้ แก่
1) คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย คง
อัตราดอกเบี -ยนโยบายไว้ ที1ระดับ 1.50% ต่อปี ไม่เปลี1ยนแปลง และปรับ
คาดการณ์ GDP ปี 2561 เพิ1มขึ -นเป็ น 4.4% (YoY)
2) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรั ฐ มนตรี ประกาศว่ าอาจเข้ าลง
สมัครเลือกตังในการการเลื
อกตังครั
- ง- หน้ า โดยจะมีความชัดเจนในเดือน
กันยายนนี - พร้ อมยํ า- ว่ าการเลื อ กตัง- ทั1วไปจะจัด ขึน- ในต้ นปี หน้ าอย่ าง
แน่นอน
3) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
(SME bank) วางแผนปล่อยสินเชื1อดอกเบี -ยตํ1ามูลค่า 58 พันล้ านบาท
ให้ แ ก่ ธุร กิ จ ครอบครั ว ที1 กํ า ลัง จดทะเบี ย นจั ด ตัง- เป็ นนิ ติ บุค คล ธุ ร กิ จ
นวัตกรรมขนาดย่อม และธุรกิจภาคการเกษตร
ปั จ จัยที1 ต้ องติ ด ตามในสัป ดาห์ นี - ได้ แ ก่ 1) 25 มิ ถุนายน กสทช. สรุ ป
แผนการประมูลคลื1น 1800/900MHz คสช. หารื อพรรคการเมือง-กกต.
2) 27-28 มิถุนายน ติดตามตัวเลขการค้ าระหว่างประเทศของสหรั ฐฯ
และ GDP Q1 สหรัฐฯ 3) 29 มิถนุ ายน รายงานเศรษฐกิจรายเดือนของ
ธปท.
แนวโน้ ม SET index สัปดาห์ นี - คาดดัชนีห้ นุ ไทยยังมีปัจ จัยกดดันจาก
ต่างประเทศ คาดดัชนีมีแนวรับที1ระดับ 1,620 จุด และแนวต้ านที1ระดับ
1,680 จุด

ตราสารหนี ไทย

Thai govt
10Y
(22/06/2018
@ 2.83%)

+0.03%
(ผลตอบแทนที1
เปลี1ยนแปลง)

US
Treasury
10Y
(22/06/2018
@ 2.90 %)

-0.02%
(ผลตอบแทนที1
เปลี1ยนแปลง)

+0.29%
(ผลตอบแทน
ที1
เปลี1ยนแปลง
)
+0.50%
(ผลตอบแทน
ที1
เปลี1ยนแปลง
)

M-Gov,
MMM,
MMMPlus

Neutral

การซือ- ขายตราสารหนีต- ลาดรองสัปดาห์ ที1ผ่านมา ปริ ม าณการซือ- ขาย
ประเภท Outright ปรั บ ตัวเพิ1 ม ขึน- จากสัป ดาห์ ก่อ น โดยการซื อ- ขาย
พันธบัตรรัฐบาลไทยเป็ นไปอย่างเบาบาง เนื1องจากในช่วงต้ นสัปดาห์ นัก
ลงทุนบางส่วนรอผลการประชุม กนง. ซึ1งผลการประชุมคงอัตราดอกเบี -ย
นโยบายไว้ ที1 1.50% ด้ วยคะแนนไม่เป็ นเอกฉันท์ ที1 5-1 เสียง และมี
กรรมการลาการประชุม 1 ราย อย่างไรก็ตามนักลงทุนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่
ยังคงมีความกังวลต่อประเด็นสงครามทางการค้ าระหว่างสหรัฐฯ และจีน
อีกทัง- การประมูลพันธบัตรรั ฐ บาลไทยรุ่ นอ้ างอิงรุ่ นอายุค งเหลื อ 30 ปี
LB466A ไม่ได้ รับการตอบรับจากนักลงทุนโดย มี Bid-Coverage-Ratio
เพียง 0.54 เท่า ทําให้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยโดยรวม
ปรับตัวขึ -นหลังการประกาศผลการประมูล
นักลงทุนต่ า งชาติ มี ส ถานะขายสุทธิ ใ นตลาดตราสารหนี ไ- ทย จํ า นวน
27,116 ล้ านบาท ทังตราสารหนี
-ที1มีอายุคงเหลือตํ1ากว่า 1 ปี และตราสาร
หนี -ไทยที1มีอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี
สัปดาห์นี -คาดตราสารหนี -ไทยผันผวนต่อ Yield มีโอกาสปรับเพิ1มขึ -นหลัง
เงินบาทอ่อนค่าลงอย่างรวดเร็ วหลุด 33 บาทต่อดอลลาร์ ศุกร์ ที1ผ่านมา
หน้ า 2

25 มิถนุ ายน 2561
ประเภท
สินทรั พย์

ดัชนี

% ผลตอบแทน
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มา)
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นํา( หนักการ
ลงทุน

มุมมองการลงทุน

ตราสารทุน
ต่างประเทศ

US
(S&P500)

-0.89 %

+3.03%

I-Develop
M-VI

Slightly
Underweight

Europe

-1.80%

-1.77%

ตลาดหุ้นทัว1 โลกปรับตัวลงประมาณ 1% ในสัปดาห์ที1ผ่านมา จากประเด็น
ที1 ตึ ง เครี ย ดมากขึ น- ด้ านสงครามการค้ าของสหรั ฐ ฯและประเทศอื1 น
โดยเฉพาะจีน กระทบตลาดหุ้นจีนปรับตัวลง 4%

-1.46%

-1.08%

-2.31%

-6.08%

-0.65%
+5.75%

-2.47%
+15.41%

(STOXX50)

Japan
(NIKKEI)

Emerging
Market
(MSCI EM)

Gold
Oil (WTI)

I-GOLD
I-OIL

Neutral
Slightly
Underweight

การประชุมวันที1 22 มิถนุ ายน OPEC มีมติปรับเพิ1มกําลังการผลิตอีก 1
ล้ านบาร์ เรลต่อวัน แต่อาจเพิ1มกําลังการผลิตจริ งเพียง 0.7 ล้ านบาร์ เรลต่อ
วัน จากข้ อจํากัดเรื1 องกําลังการผลิตรายประเทศ อย่างไรก็ดียงั ต้ องจับตา
1) กําลังการผลิตจากเวเนซุเอลาที1อาจลดลงมากกว่าคาด 2) โอกาสใน
การ sanction ประเทศอิหร่ าน และ 3) เหตุการณ์ความนรุนแรงใน
ประเทศลิเบีย ซึง1 อาจส่งผลกดดันอุปทานกําลังการผลิตนํ -ามัน
ข้ อ มูล เศรษฐกิ จ ประจํ า สัป ดาห์ ได้ แก่ 1) ความเชื1 อ มั1 น ผู้บ ริ โ ภคโดย
conference board สหรั ฐ ฯ และ คํ า สั1ง ซื อ- สิ น ค้ าคงทนสหรั ฐ ฯ 2)
แถลงการณ์ของประธาน BOE 3) ถ้ อยแถลงของสมาชิก FOMC สหรัฐฯ
4) GDP สหรัฐฯ ตัวเลขคาดการณ์ครัง- สุดท้ าย และ 5) ดัชนี PMI ภาค
ผลิตและภาคบริ การของจีน
สัปดาห์ นี -ตลาดยังคงจับตาความขัดแย้ งการค้ าระหว่างชาติมหาอํานาจ
ทางเศรษฐกิจ ได้ แก่ สหรัฐฯ จีน และยุโรป

ตราสารหนี ต่างประเทศ

iBoxx Liquid
Investment
Grade
Corporate
JPMorgan
Emerging
Bond

-0.71%

-4.78%

0.39%

-5.53%

iBoxx High
Yield Index

-0.01%

0.99%

Bloomberg
Barclays
US MBS
Index

0.09%

-1.30%

I-SMART

Neutral

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี เคลื1อนไหวช่วงแคบ
มาอยู่ที1 2.89% ซึ1งเป็ นผลจากความตึงเครี ยดทางการค้ าระหว่างสหรัฐฯ
และจี น ซึ1 ง มี ก ารตอบโต้ ร ะหว่ า งกั น ด้ า นมาตรการการค้ า ที1 รุ น แรงขึ นรวมทัง- การตอบโต้ ภาษี นําเข้ าของยุโรปต่อ สหรั ฐเช่ นกัน ส่งผลให้ อัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ลดลง ขณะที1เงินดอลลาร์
สหรัฐแข็งค่าขึ -น ทังนี
- - ผู้กําหนดนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคงให้
ความเห็นว่า ควรขึ -นอัตราดอกเบี -ยนโยบายสี1ครัง- ในปี นี - ในขณะที1ผลการ
ประชุมธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) ได้ ประกาศหยุดมาตรการซื -อสินทรัพย์
(คิวอี) สิ -นปี นี - และยังจะคงอัตราดอกเบี -ยนโยบายจนถึงกันยายนปี 2562
สําหรั บ I-SMART มีการลงทุนส่วนใหญ่ ในหุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูงและ
บางส่ ว นในตลาดยู โ รและตลาดเกิ ด ใหม่ และเน้ นการวางสถานะ
Duration ที1ตํ1ากว่าเกณฑ์อ้างอิง เพื1อรองรับการปรับขึ -นของ Yield

M-SMART
INCOME

Neutral

ตราสารหนี -เอกชนสหรัฐให้ ผลตอบแทนสูง High Yield มีมลู ค่าปรับลดลง
เล็กน้ อย จากความกังวลต่อการตอบโต้ ทางมาตรการทางการค้ าของจี น
และสหรัฐฯที1เพิ1มมากขึ -น และการเทขายของกลุ่มสินทรั พย์ เสี1ยง ตลาด
หุ้น สําหรับตลาดสินเชื1 อบ้ านสหรั ฐฯปรั บตัวขึน- จากการปรับลงของเส้ น
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรั ฐฯ สําหรั บ M-SMART INCOME
กองทุนเน้ นลงทุนตราสารหนี -ที1ให้ ผลตอบแทนสูงจากกลุ่ม High Yield ที1
เป็ นตราสารหนีป- ระเภทด้ อยสิทธิ และตราสารแปลงสภาพ โดยเน้ นจาก
อัตราดอกเบี -ยรับที1สงู (coupon) ออกโดยกลุ่มสถาบันการเงินคุณภาพสูง
ซึ1 ง กลุ่ ม ธนาคารจะได้ ประโยชน์ จ ากการปรั บ ขึ น- ดอกเบี ย- ในแง่ ผ ล
ประกอบการ นอกจากนี - กระจายการลงทุน ในตราสารที1 ใ ห้ ด อกเบี ยลอยตัว และกึง1 ลอยตัว เพื1อรองรับภาวะดอกเบี -ยขาขึ -นของสหรัฐฯ
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25 มิถนุ ายน 2561
ข้ อสงวนสิทธิq

คําเตือน

 เอกสารนี เ- ป็ นลิ ข สิ ท ธิ ข องบริ ษั ทหลัก ทรั พ ย์ จัด การกองทุน เอ็ ม เอฟซี จํ า กั ด
(มหาชน) (เอ็มเอฟซี) ซึง1 จัดทําขึน- เพื1อให้ ผ้ ูสนใจได้ รับทราบเกี1 ยวกับสินค้ าและ
บริ การของเอ็มเอฟซี และใช้ สําหรับการนําเสนอภายในประเทศไทยเท่านัน-

 การลงทุนมีความเสี1ยง ผู้ลงทุนต้ องศึกษาข้ อมูลเพื1อทําความเข้ าใจลักษณะสินค้ า
เงื1อนไขผลตอบแทน และความเสี1ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดําเนินงาน
ในอดีตของกองทุนมิได้ เป็ นสิง1 ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

 เอ็ ม เอฟซี ขอสงวนสิ ท ธิ ใ นการห้ า มลอกเลี ย นข้ อ มูล ในเอกสารนี - หรื อ ห้ า ม
แจกจ่ายเอกสารนี - หรื อห้ ามทําสําเนาเอกสารนี - หรื อห้ ามกระทําการอื1นใดที1ทําให้
สาระสําคัญของเอกสารฉบับนี -เปลี1ยนไปจากเดิม โดยไม่ได้ รับอนุญาตเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรจากเอ็มเอฟซี

 กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชั1นแนล สมาร์ ท ฟั นด์ (I-SMART), กองทุน
เปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน1 แนล ดีเวลลอป มาร์ เก็ต (I-DEVELOP) , กองทุน
เปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน1 แนล ออยล์ ฟั นด์ (I-OIL) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี
อินเตอร์ เนชัน1 แนล โกลด์ ฟั นด์ (I-GOLD) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน1
แนล เรี ย ลเอสเตท ฟั นด์ (I-REITs) อาจลงทุนในสัญ ญาซื อ- ขายล่ว งหน้ า
(Derivatives) เพื1อป้องกันความเสี1ยงที1เกี1 ยวข้ องกับอัตราแลกเปลี1ยนเงินตราที1
อาจเกิดขึ -นได้ จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยขึ -นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จดั การ
กองทุน

 ข้ อมูลบางส่วนในเอกสารนี -ได้ อ้างอิงจากแหล่งที1มาของข้ อมูลที1เชื1อถื อได้ แต่มิได้
หมายความว่ า เอ็ ม เอฟซี ได้ รั บ รองในความถูก ต้ อ งและครบถ้ ว นของข้ อ มู ล
ดังกล่าวเนื1องจากข้ อมูลอาจมีการเปลี1ยนแปลงได้ ขึ -นอยู่กับช่วงเวลาที1นําข้ อมูล
มาใช้ ในการอ้ างอิง
 ข้ อมูลและความเห็นที1ปรากฏในเอกสารนี เ- ป็ นเพี ยงความเห็นเบื อ- งต้ นเท่านันมิใช่คํามัน1 สัญญาหรื อการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด
 เอกสารนี ไ- ม่ได้ ผ่านการตรวจสอบหรื อรั บรองจากหน่วยงานทางการใดๆ ทังสิ
- -น
การตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี -จะต้ องทําด้ วยความระมัดระวังและรอบคอบ
หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี1ยวกับเอกสารฉบับนี -กรุ ณาสอบถามจากเจ้ าหน้ าที1โดยตรง

 กองทุนป้องกันความเสี1ยงด้ านอัตราแลกเปลี1ยนเงินตราต่างประเทศบางส่วนหรื อ
ทังหมด
ตามแต่สภาวการณ์ ในแต่ละขณะ ดังนัน- จึงมี โอกาสได้ รับผลกํ าไรหรื อ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี1ยนได้
 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี1ยงของการลงทุน ผู้ลงทุน
ควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื1อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี1ยงที1อาจเกิ ดขึ -นจาก
การลงทุนดังกล่าวได้
 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดัง กล่า วเมื1 อมี ความเข้ า ใจในความเสี1ยงของ
สัญญาซื -อขายล่วงหน้ า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน
โดยคํานึงถึงประสบการณ์ การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงิน
ของผู้ลงทุนเอง
 กรณี ที1ลกู ค้ าปฏิเสธการให้ ข้อมูลเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร (Customer profile) ให้
บริ ษัทจัดการกองทุนสามารถแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบว่าการเสนอนโยบายการลงทุน
ให้ ลกู ค้ านัน- บริ ษัทได้ พิจารณาข้ อมูลเพียงเท่าที1ลกู ค้ าให้ บริ ษัทเท่านัน ขอรับหนังสือชี -ชวนได้ ที1บริ ษัทฯ หรื อตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื -อคืน
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