2 กรกฎาคม 2561
เหตุการณ์ สําคัญ
 GDP ไตรมาส 1 ปี 2561 (ประกาศครั ง ที 3) ของสหรั ฐฯ ถูกปรั บลดลงเล็กน้ อยเป็ น 2.0% (qoq,saar) เนืองจากปรั บยอดสินค้ าคงคลังลดลง
 ยอดปล่ อยสินเชือให้ แก่ ภาคเอกชนของกลุ่มยูโร เดือน พฤษภาคม 2561 ขยายตัวเพิมขึน เป็ น 3.3% (yoy) จากการปล่ อยกู้ให้ กับภาคธุรกิจและครั วเรื อน
 คะแนนนิยมของนายกรั ฐมนตรี Shinzo Abe เพิมขึน หลั งจาก 2 - 3 เดือนก่ อน คะแนนนิยมได้ ลดลงจากข่ าวการแก้ ไขเอกสารทีนายก Abe อาจ
เกียวเนืองกับการซือ ขายทีดนิ รั ฐในราคาตํากว่ าตลาดค่ อนข้ างมาก
 ธนาคารกลางจีน ประกาศลดอัตราส่ วนเงินกันสํารองขัน ตํา (Reserve Requirement Ratio: RRR) โดยจะมีผลบังคับใช้ วันที 5 กรกฎาคม 2561
 ประเทศสหรั ฐฯ เลือนการประกาศรายละเอียดมาตรการทีไม่ ใช่ ภาษี (Non Tariff) ทีจะบังคับใช้ กับจีน ซึงเป็ นอุตสาหกรรมเป้าหมายตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจจีน หรื อ Made in China 2025
สรุ ปข่ าวเศรษฐกิจ
สหรั ฐฯ

ญีปุ่น

 GDP ไตรมาส 1 ปี 2561 รายงานครั ง ที 3 ปรั บลดลงเล็กน้ อยเป็ น 2.0%
(qoq,saar) จากรายงานครั ง ที 2 ที 2.2% (qoq,saar) เนืองจากการลดลง
ของสินค้ าคงคลัง

 ดัชนีความเชือมันทางธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่ ของญีปุ่น (Tankan)
ซึงรวมถึงผู้ ผลิตรถยนต์ และสินค้ าอิเล็กทรอนิกส์ ไตรมาส 2 ปี 2561
อยู่ท รี ะดับ +21 ลดลง 3 จุดจากระดับ +24 ในไตรมาส 1 ปี นี  เนืองจาก
ต้ นทุนวัตถุดบิ สูงขึน และตลาดแรงงานอยู่ในภาวะตึงตัว

ยุโรป
 ยอดปล่ อยสินเชื อให้ แก่ ภ าคเอกชนเดือน พฤษภาคม 2561 ขยายตั ว
เพิมขึน เป็ น 3.3% (yoy) จากเดือนก่ อนที 3.0% (yoy) โดยยอดปล่ อย
สินเชือให้ ภาคธุรกิจเพิมขึน 3.6% (yoy) จาก 3.3% (yoy) ในเดือนก่ อน
หน้ า ส่ วนยอดปล่ อยสินเชือให้ ภาคครั วเรื อนเพิมขึน เป็ น 2.9% (yoy) ซึง
ยังได้ ปัจจั ยสนั บสนุนจากอัตราดอกเบีย ทีอยู่ในระดับตํา และธนาคาร
พาณิ ช ย์ ในยุ โรปส่ วนใหญ่ รายงานว่ าจะผ่ อนคลายเงื อนไขการปล่ อย
สินเชือมากขึน

ไทย
 คณะกรรมการนโยบายการเงิ น มี ม ติ 5 ต่ อ 1 ให้ ค งอั ต ราดอกเบี ย
นโยบายที 1.5% ต่ อปี ตามทีตลาดคาด โดยประเมินว่ าเศรษฐกิจไทย
ขยายตัวต่ อเนือง และธนาคารแห่ งประเทศไทยได้ ปรั บคาดการณ์ GDP
ปี 2561 เพิมขึน เป็ น 4.4% (yoy) โดยคณะกรรมการ 1 ท่ าน ทีโหวตให้
ขึน อัตราดอกเบีย นโยบายมองว่ าการฟื  นตัวของเศรษฐกิจมีความชัดเจน
แล้ วและภาวะทางการเงิ น ที ผ่ อนคลายเป็ นเวลานานอาจทํ า ให้
ประชาชนหรื อภาคธุรกิจประเมินความเสียงตํากว่ าทีควรจะเป็ น
 ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนพฤษภาคม 2561 ขยายตัวดีต่อเนืองตามการ
ส่ ง ออกสิ น ค้ า ที ข ยายตั ว สู ง สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการสิ น ค้ า จาก
ต่ างประเทศทีขยายตัวดีขนึ  และราคานํา มันทีปรั บสูงขึน ส่ วนอุปสงค์ ใน
ประเทศขยายตัวชัดเจนขึน โดยเฉพาะการบริ โภคภาคเอกชนทีขยายตัว
เพิมขึน แต่ การลงทุนภาคเอกชนชะลอลง

 คะแนนนิ ยมของคณะรั ฐมนตรี ข องนายกฯ Shinzo Abe สํารวจโดย
หนังสือพิมพ์ Nikkei และ TV Tokyo เดือน มิถุนายน 2561 เพิมขึน 10%
เป็ น 52% ใกล้ เคียงกั บระดับในช่ วงทีนายกฯ Shinzo Abe ชนะการ
เลือกตัง ในเดือน ตุลาคม 2560 นอกจากนีค ะแนนนิยมจากการสํารวจ
ของหนังสือพิมพ์ Maninichi เพิมขึน 5% เป็ น 36% ทัง นี  คะแนนนิยมที
ดีขึน น่ าจะทําให้ นายก Shizo Abe ชนะการเลือกตัง หัวหน้ าพรรค LDP
ในเดือน กันยายน 2561
จีน
 ธนาคารกลางจี น ประกาศลดอัตราส่ วนเงินกันสํารองขัน ตํา (Reserve
Requirement Ratio: RRR) ลง 0.5% เป็ น 15.5% สําหรั บธนาคาร
พาณิชย์ ขนาดใหญ่ และเป็ น 13.5% สําหรั บธนาคารพาณิชย์ ขนาดเล็ก
โดยจะมีผลบังคับใช้ วันที 5 กรกฎาคม 2561 การปรั บลดอัตราส่ วนเงิน
กันสํารองดังกล่ าว คาดว่ าจะส่ งผลให้ ภาคธนาคารมีสภาพคล่ องเพิมขึน
7 แสนล้ านหยวน โดยแบ่ งเป็ น 5 แสนล้ านหยวน อยู่ท ีธนาคารพาณิชย์
ขนาดใหญ่ 12 แห่ ง เพือสนับสนุนโครงการแปลงหนีเ ป็ นทุน (Debt-toEquity Swap) และอีก 2 แสนล้ านหยวนจะอยู่ท ีธนาคารพาณิชย์ ขนาด
เล็กเพือให้ นําไปปล่ อยกู้ให้ กับธุรกิจขนาดกลางและย่ อม (MSEs)
 ดั ช นี ผ้ ู จั ด การฝ่ ายจั ด ซื อ ภาคอุ ต สาหกรรม (Caixin Manuafacturing
Production) เดือน มิถุนายน 2561 ลดลงเล็กน้ อยมาทีระดับ 51.0 จุ ด
จากระดับ 51.1 จุด ในเดือนก่ อน ดัชนี PMI ทีเคลือนไหวเหนือระดับ
50 บ่ งชีว ่ าภาคการผลิตของจีนยังคงมีการขยายตัว

 อั ต ราเงินเฟ้ อทั วไปและอั ต ราเงินเฟ้ อพื น ฐาน เดื อนมิถุน ายน 2561
เพิมขึน 1.38% (yoy) และ 0.83% (yoy) ตามลําดับ โดยอัตราเงินเฟ้อ
ทัวไปชะลอตัวลงจากเดือนก่ อน อย่ างไรก็ตามอัตราเงินเฟ้อพืน ฐานทรง
ตัวจากเดือนก่ อน ทัง นี  กระทรวงพาณิชย์ ได้ ปรั บคาดการณ์ จาก 0.7%
– 1.7% เป็ น 0.8% – 1.6% (yoy)
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SET

-1.65%

-9.02%

M-S50
M-BT
HiDiv
HiDivPlus

Slightly
Underweight

SET Index ปิ ดสัปดาห์ที8 1,595.58 จุด ลดลง 1.65% WoW หุ้นไทยปรับลง
ต่อเนื8อง จากความกังวลต่อประเด็นสงครามทางการค้ าและข้ อจํากัดการ
ลงทุนระหว่า งสหรั ฐ ฯและประเทศคู่ค้า อื8 นๆ ส่งผลให้ Fund Flow ยัง มี
ทิศทางไหลออกและบาทอ่อนค่าต่อเนื8อง ประเด็นอื8นๆ ได้ แก่
1) รายงานเศรษฐกิจไทยเดือน พฤษภาคม 2561 ยังขยายตัวดีต่อเนื8องใน
ทุกส่วน สนับสนุนคาดการณ์ GDP Growth ปี 2561 ที8 4.5% การบริ โภค
ภาคเอกชนขยายตัว 5.6% ได้ การสนับสนุนจากกําลังซื _อของผู้มีรายได้ ปาน
กลางถึงสูง ทังนี
_ _รายได้ นอกภาคเกษตรชะลอตัวลง 0.1% เอกชนขยายตัว
0.8% และภาครั ฐ หดตัว ลง 0.4% แต่ ใ นส่ว นของรายได้ ภาคเกษตรฟื _น
ตัวอย่างแข็งแกร่ ง 10.3% ซึง8 มาจากข้ าวเป็ นหลัก ขณะที8สินค้ าเกษตรอื8นๆ
เช่น ยางพารา ยังคงหดตัว
2) การส่งออกและบริ โภคที8ขยายตัวส่งผลให้ การผลิตภาคอุตสาหกรรม
ขยายตัว 3.2% สอดคล้ องกันโดยเฉพาะยานยนต์เพิ8มขึน_ 11.4% ขณะที8
อัตราการใช้ กําลังการผลิต CAPU อยู่ที8 69.4% สูงที8สุดนับ ตังแต่
_ เดือ น
พฤศจิกายน 2556
3) เดือนมิถนุ ายน อัตราเงินเฟ้อทัว8 ไปเร่ งขึ _นจาก 1.07% เป็ น 1.49 % ตาม
การปรับเพิ8มขึ _นของราคาน้ _ามันดิบในตลาดโลก
4) พ.ร.บ.วินยั การเงินการคลังของรัฐ เป็ นประเด็นของการปรับตัวลดลงของ
ราคาหุ้นในสัปดาห์ที8ผ่านมา โดยโครงการใหม่ต้องผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมนโยบายการเงินการคลังของรัฐ ซึ8งจะทําให้ มีความล่าช้ าจาก
เดิม 2-3 เดือน อย่างไรก็ตามหลายโครงการที8ผ่านมติ ครม. แล้ วยังเดินหน้ า
ประมูลได้ ตอ่
ปั จจัยที8ต้องติดตามในสัปดาห์นี _ ได้ แก่
1) 2 กรกฎาคม - ตัวเลขอัตราเงิ นเฟ้อไทย(TH Inflation Rate YoY)
2) 6 กรกฎาคม - ติดตามสหรัฐฯบังคับใช้ การขึ _นภาษี สินค้ านําเข้ าจากจีน
และตัวเลข US Non-Farm Payrolls, US FOMC Minutes
แนวโน้ ม SET index สัป ดาห์นี _ คาดดัชนี ปรั บ ลงต่อ ปั จจัย กดดันจาก
ต่างประเทศ คาดแนวรับที8ระดับ 1,560 จุด และแนวต้ านที8ระดับ 1,610 จุด

Thai govt
10Y
(29/06/2018
@ 2.79%)
US
Treasury
10Y
(29/06/2018
@ 2.85 %)

-0.04 %
(ผลตอบแทนที8
เปลี8ยนแปลง)

+0.25%
(ผลตอบแทนที8
เปลี8ยนแปลง)

M-Gov,
MMM,
MMM-Plus

Slightly
Overweight

-0.05%
(ผลตอบแทนที8
เปลี8ยนแปลง)

+0.45%
(ผลตอบแทนที8
เปลี8ยนแปลง)

ภาวะการซือขายตราสารหนี ไทยในตลาดรองสัป ดาห์นี ยังคงเห็นแรงขาย
พันธบัตรรั ฐบาลอย่างชัดเจนจากนัก ลงทุนต่างประเทศ แรงกดดันมาจาก
ค่าเงินบาทที+ยังคงอ่อนค่าอย่างต่อเนื+อง แม้ ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลสหรั ฐฯรุ่ น 10 ปี จะปรั บลดลงจากความกังวลด้ านสงครามการค้ า
ระหว่างสหรัฐฯและประเทศอื+นๆที+ยงั ไม่มีทีทา่ ที+จะสินสุดลง
เส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวเป็ นไปในลักษณะที+ชนั ขึน
โดยพันธบัตรรัฐบาลอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี อัตราผลตอบแทนปรับเพิ+มขึน
อย่างมีนยั สําคัญจากสัปดาห์ก่อนหน้ าประมาณ 5-7 bps
นักลงทุนต่างชาติมีสถานะขายสุทธิในตลาดตราสารหนี ไทย จํ านวน 2,714
ล้ านบาท โดยมี สถานะขายสุทธิ ในตราสารหนี ที+มีอายุคงเหลือตํ+ากว่า 1 ปี
จํ า นวน 750 ล้ านบาท และขายสุทธิ ใ นตราสารหนี ไทยที+ มีอ ายุคงเหลื อ
มากกว่า 1 ปี จํานวน 1,964 ล้ านบาท

มุมมองการลงทุน

สัปดาห์นี คาดตราสารหนีไทยผันผวนต่อ โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทย
มีโอกาสปรับเพิ+มขึนหลังเงินบาทยังอ่อนค่าในระดับ 33 บาทต่อดอลลาร์
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US
(S&P500)
Europe
(STOXX50)
Japan
(NIKKEI)
Emerging
Market
(MSCI EM)
Gold

-1.32 %

+1.67%

I-Develop
M-VI

Slightly
Underweight

-1.33%

-3.09%

-0.94%

-2.02%

-1.34%

+4.08%

-1.41%

-3.85%

I-GOLD

Slightly
Underweight

Oil (WTI)

+8.12%

+24.78%

I-OIL

Neutral

iBoxx
Liquid
Investment
Grade
Corporate
JPMorgan
Emerging
Bond

+0.36%

+0.60%

I-SMART

Slightly
Underweight

-0.46%

-5.97%

iBoxx High
Yield Index

-0.64%

0.33%

M-SMART
INCOME

Slightly
Underweight

Bloomberg
Barclays
US MBS
Index

0.35%

-0.95%

ตราสารหนี _
ต่างประเทศ

2 กรกฎาคม 2561
มุมมองการลงทุน

สัปดาห์ที8ผ่านมาหุ้นโลกส่วนใหญ่ ปรั บตัวลง ท่ามกลางการวิตกการเร่ งขึน_
ดอกเบี _ยของ Fed รวมทังความกั
_
งวลสถานการณ์ การค้ าระหว่างสหรัฐฯและ
ประเทศคู่ค้า กดดันให้ ภาวะตลาดหุ้นผันผวน สัปดาห์นี _ติดตามตัวเลขและ
ดัชนีที8สําคัญทางเศรษฐกิจอื8 น ๆ อาทิ 1) ประเด็นความขัดแย้ งด้ านการค้ า
ระหว่างสหรัฐฯและประเทศคู่ค้า 2) ดัชนี PMI ของสหรัฐฯ ยุโรปและจีน 3)
การจ้ างงานสหรัฐประจําเดือนมิถนุ ายน 2561 ที8จะทยอยประกาศออกมา 4)
รายงาน FOMC Meeting ย้ อนหลังเดือนมิถนุ ายน
ราคาทองคํามีแนวโน้ มพักตัวจากดอลลาร์ สหรัฐที8ยงั คงแข็งค่าต่อ ทังนี
_ _หาก
ดอลลาร์ สหรัฐกลับมาอ่อนค่า ราคาทองคําอาจประคองตัวได้ ทังนี
_ _นักลงทุน
จับตาสถานการณ์ geopolitical risk และตัวเลขการจ้ างงานสหรั ฐฯที8จะ
ประกาศในสัปดาห์นี _
แนวโน้ มราคานํ _ามันในระยะสันผั
_ นผวน โดยมีประเด็นสําคัญ 1) ปริ มาณการ
ผลิตนํ _ามันในลิเบียลดลงกว่า 0.4 ล้ านบาร์ เรลต่อวัน จากที8บริ ษัทนํ _ามันยังไม่
สามารถกลับมาส่งออก 2) ปริ มาณนํ _ามันดิบคงคลังของสหรัฐฯ 3) ปริ มาณ
ส่งออกนํ _ามันดิบของอิหร่ านคาดว่าจะปรับตัวลดลง 4) การเริ8 มต้ นเพิ8มกํ าลัง
การผลิตของกลุม่ OPEC
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบาลรั ฐบาลสหรัฐ 10 ปี ยังคงเคลื8อนไหวช่วง
แคบ มาอยู่ที8 2.85% ซึ8งตลาดยังคงกังวลต่อประเด็นความตึงเครี ยดทาง
การค้ าระหว่างสหรั ฐฯ จี น และประเทศอื8 นๆ ซึ8งยังมี การตอบโต้ ทางภาษี
ระหว่างกัน ล่าสุดมีรายงานข่าวอย่างไม่เป็ นทางการว่าประธานาธิบดีทรัมป์
ต้ องการออกจากองค์กรการค้ าโลก (ดับเบิ _ลยูทีโอ) นอกจากนี _ GDP ของ
สหรัฐฯ ไตรมาสที8 1 ขยายตัว 2.0%QoQ saar ต่อปี น้ อยกว่าที8ประกาศใน
ครัง_ ก่อนที8 2.2% ทําให้ อตั ราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯชะลอตัว
แต่ดชั นีผ้ ูจัดการฝ่ ายจัดซื _อภาคอุตสาหกรรมโดยชิคาโก้ รายงานการเร่ งตัว
ของภาคการผลิตสหรัฐฯ ในเดือนมิถุนายนมาที8ระดับ 64.1 จากระดับ 62.7
มากกว่าที8ตลาดคาด ค่าเงินดอลลาร์ สรอ แข็งค่าต่อ ส่งผลให้ ค่าเงินหยวน
อ่อนค่ามาก ทําให้ ตลาดคาดว่าทางการของจี นอาจเข้ ามาแทรกแซงค่าเงิน
เพื8อยับยังการอ่
_
อนค่าที8รวดเร็ วของเงินหยวน สําหรับ I-SMART มีการลงทุน
ส่วนใหญ่ในหุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูงและบางส่วนในตลาดยูโรและตลาดเกิ ด
ใหม่ และเน้ นการวางสถานะ Duration ที8ตํ8ากว่าเกณฑ์อ้างอิง เพื8อรองรั บ
การปรับขึ _นของ Yield
ตราสารหนี _เอกชนสหรัฐให้ ผลตอบแทนสูง High Yield มี มูลค่าปรับลดลง
เล็กน้ อย จากความกังวลต่อการตอบโต้ ทางมาตรการทางการค้ าของจีนและ
สหรัฐฯที8เพิ8มมากขึน_ รวมทังการตอบโต้
_
ทางภาษี จากประเทศอื8นกับสหรัฐฯ
ส่งผลการเทขายของกลุ่มสินทรัพย์ เสี8ยง เช่นตลาดหุ้น สําหรั บตลาดสินเชื8 อ
บ้ านสหรั ฐปรั บตัวขึน_ จากการปรั บลงของเส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลสหรัฐฯ สําหรับ M-SMART INCOME กองทุนเน้ นลงทุนตราสารหนี _ที8
ให้ ผลตอบแทนสูงจากกลุ่ม High Yield ที8เป็ นตราสารหนี _ประเภทด้ อยสิทธิ
และตราสารแปลงสภาพ โดยเน้ นจากอัตราดอกเบี _ยรับที8สงู (coupon) ออก
โดยกลุม่ สถาบันการเงินคุณภาพสูง ซึง8 กลุ่มธนาคารจะได้ ประโยชน์จากการ
ปรับขึ _นดอกเบี _ย ในแง่ผลประกอบการ นอกจากนี _ กระจายการลงทุนในตรา
สารที8ให้ ดอกเบี _ยลอยตัว และกึ8งลอยตัว เพื8อรองรับภาวะดอกเบี _ยขาขึ _นของ
สหรัฐฯ
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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) ซึง8 จัดทําขึน_ เพื8อให้ ผ้ ูสนใจได้ รับทราบเกี8 ยวกับสินค้ าและ
บริ การของเอ็มเอฟซี และใช้ สําหรับการนําเสนอภายในประเทศไทยเท่านัน_

 การลงทุนมีความเสี8ยง ผู้ลงทุนต้ องศึกษาข้ อมูลเพื8อทําความเข้ าใจลักษณะสินค้ า
เงื8อนไขผลตอบแทน และความเสี8ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดําเนินงาน
ในอดีตของกองทุนมิได้ เป็ นสิง8 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 ามกระทําการอื8นใดที8ทําให้
สาระสําคัญของเอกสารฉบับนี _เปลี8ยนไปจากเดิม โดยไม่ได้ รับอนุญาตเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรจากเอ็มเอฟซี

 กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชั8นแนล สมาร์ ท ฟั นด์ (I-SMART), กองทุน
เปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน8 แนล ดีเวลลอป มาร์ เก็ต (I-DEVELOP) , กองทุน
เปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน8 แนล ออยล์ ฟั นด์ (I-OIL) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี
อินเตอร์ เนชัน8 แนล โกลด์ ฟั นด์ (I-GOLD) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน8
แนล เรี ย ลเอสเตท ฟั นด์ (I-REITs) อาจลงทุนในสัญ ญาซื อ_ ขายล่ว งหน้ า
(Derivatives) เพื8อป้องกันความเสี8ยงที8เกี8 ยวข้ องกับอัตราแลกเปลี8ยนเงินตราที8
อาจเกิดขึ _นได้ จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยขึ _นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จดั การ
กองทุน

 ข้ อมูลบางส่วนในเอกสารนี _ได้ อ้างอิงจากแหล่งที8มาของข้ อมูลที8เชื8อถื อได้ แต่มิได้
หมายความว่ า เอ็ ม เอฟซี ได้ รั บ รองในความถูก ต้ อ งและครบถ้ ว นของข้ อ มู ล
ดังกล่าวเนื8องจากข้ อมูลอาจมีการเปลี8ยนแปลงได้ ขึ _นอยู่กับช่วงเวลาที8นําข้ อมูล
มาใช้ ในการอ้ างอิง
 ข้ อมูลและความเห็นที8ปรากฏในเอกสารนี เ_ ป็ นเพี ยงความเห็นเบื อ_ งต้ นเท่านัน_
มิใช่คํามัน8 สัญญาหรื อการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด
 เอกสารนี ไ_ ม่ได้ ผ่านการตรวจสอบหรื อรั บรองจากหน่วยงานทางการใดๆ ทังสิ
_ _น
การตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี _จะต้ องทําด้ วยความระมัดระวังและรอบคอบ
หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี8ยวกับเอกสารฉบับนี _กรุ ณาสอบถามจากเจ้ าหน้ าที8โดยตรง

 กองทุนป้องกันความเสี8ยงด้ านอัตราแลกเปลี8ยนเงินตราต่างประเทศบางส่วนหรื อ
ทังหมด
_
ตามแต่สภาวการณ์ ในแต่ละขณะ ดังนัน_ จึงมี โอกาสได้ รับผลกํ าไรหรื อ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี8ยนได้
 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี8ยงของการลงทุน ผู้ลงทุน
ควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื8อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี8ยงที8อาจเกิ ดขึ _นจาก
การลงทุนดังกล่าวได้
 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดัง กล่า วเมื8 อมี ความเข้ า ใจในความเสี8ยงของ
สัญญาซื _อขายล่วงหน้ า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน
โดยคํานึงถึงประสบการณ์ การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงิน
ของผู้ลงทุนเอง
 กรณี ที8ลกู ค้ าปฏิเสธการให้ ข้อมูลเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร (Customer profile) ให้
บริ ษัทจัดการกองทุนสามารถแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบว่าการเสนอนโยบายการลงทุน
ให้ ลกู ค้ านัน_ บริ ษัทได้ พิจารณาข้ อมูลเพียงเท่าที8ลกู ค้ าให้ บริ ษัทเท่านัน_
 ขอรับหนังสือชี _ชวนได้ ที8บริ ษัทฯ หรื อตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื _อคืน
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