9 กรกฎาคม 2561
เหตุการณ์ สําคัญ
 ดัชนีผ้ ูจัดการฝ่ ายจัดซือ, รวม (Final Composite PMI) เดือนมิถุนายน 2561 ของประเทศสหรั ฐฯ และญี)ปุ่นปรั บตัวเพิ)มขึน, แต่ ของกลุ่มยูโรซนและจี น
ปรั บตัวลง จากความตึงเครี ยดทางการค้ าที)กระทบการส่ งออก
 การจ้ างงานนอกภาคเกษตรของสหรั ฐฯ เดือนมิถุนายน 2561 เพิ)มขึน, 213,000 ตําแหน่ ง ส่ วนอัตราการว่ างงานเพิ)มขึน, เป็ น 4.0%
 รายงานการประชุมนโยบายการเงิน (Meeting Minutes) เมื)อวันที) 12-13 มิถุนายน 2561 ชีว, ่ าคณะกรรมการนโยบายการเงินยังคงเชื)อมั)นในแผนการปรั บ
ขึน, อัตราดอกเบีย, แม้ ว่าจะมีความกังวลทางด้ านการค้ ากับจีนและความเสี)ยงที)เศรษฐกิจอาจถดถอย
 ธนาคารกลางจีน ประกาศลดอัตราส่ วนเงินกันสํารองขัน, ตํ)า (Reserve Requirement Ratio : RRR) โดยจะมีผลบังคับใช้ วันที) 5 กรกฎาคม 2561
 ดัชนีความเชื)อมั)นของผู้บริโภคไทย เดือนมิถุนายน 2561 เพิ)มขึน, 0.2 จุด เป็ นระดับ 81.3 จุด
สรุ ปข่ าวเศรษฐกิจ
สหรั ฐฯ

ยุโรป

 ดัชนี ISM Manufacturing Production เดือนมิถุนายน 2561 เพิ)มขึน, สู่
ระดับ 60.2 จุด ดีกว่ าที)ตลาดคาด โดยดัชนีย่อย ได้ แก่ ผลผลิตและคําสั)ง
ซือ, สินค้ าจากนอกประเทศเพิ)มขึน,

 ดัชนี PMI Manufacturing เดือนมิถุนายน 2561 ลดลงติดต่ อกันเป็ นเดือน
ที) 6 มาที)ระดับ 54.6 จุด เนื)องจากผลผลิตยอดคําสั)งซือ, ภายในประเทศ
และภายนอกประเทศปรั บตัวลง

 ดัชนีผลสํารวจผู้จัดการฝ่ ายจัดซือ, ภาคบริ การ (ISM Non-Manufacturing)
เดือนมิถุนายน 2561 เพิ)มขึน, มาที)ระดับ 59.1 จุด สูงสุดในรอบ 4 เดือน
 การจ้ างงานนอกภาคเกษตร (Change in Non Farm Payroll) เดือน
มิถุนายน 2561 เพิ)มขึน, 213,000 ตําแหน่ ง อัตราการว่ างงานเพิ)มขึน, มาที)
ระดับ 4.0% แต่ เป็ นผลจากที)มีแรงงานเข้ าสู่ตลาดแรงงานมากขึน, และ
ค่ าจ้ างเฉลี)ยต่ อชั)วโมงเพิ)มขึน, 0.2% (mom) สะท้ อนภาวะตลาดแรงงาน
ตึงตัว
 รายงานการประชุมนโยบายการเงิน (Fed Minutes) เมื)อวันที) 12-13
มิ ถุ น ายนที) ผ่ านมา ชี ว, ่ า คณะกรรมการนโยบายการเงิ น เชื) อ มั) นว่ า
เศรษฐกิจสหรั ฐยังคงเติบโตได้ อย่ างความแข็งแกร่ ง และอัตราเงินเฟ้อมี
แนวโน้ มที)จะเพิ)มขึน, มาที)ระดับเป้าหมายที) 2.0% (yoy) ในระยะปาน
กลาง ทําให้ คณะกรรมการนโยบายการเงินยังคงเชื)อมั)นในแผนการปรั บ
ขึน, อัตราดอกเบีย,


คณะกรรมการนโยบายการเงินได้ รับความคิดเห็นจากภาคธุรกิจว่ า ภาค
ธุ ร กิ จ ยั ง คงมี ค วามกั ง วลเกี) ย วกั บ ข้ อพิ พ าททางการค้ า ซึ) ง อาจส่ ง ผล
กระทบด้ านลบต่ อการลงทุนในระยะข้ างหน้ า และภาคเอกชนการลงทุน
บางส่ วนได้ มกี ารลดหรื อเลื)อนการลงทุนออกไปจากความไม่ แน่ นอนใน
เรื) องข้ อพิพาททางการค้ าที)เกิดขึน, นอกจากนี , คณะกรรมการบางส่ วน
แสดงความกั ง วลในกรณี ท) ี เศรษฐกิ จเติบโตดี ก ว่ าระดั บศั ก ยภาพเป็ น
ระยะเวลานาน อาจจะทําให้ ความเสี)ยงที)เงินเฟ้ออาจเร่ งตัวขึน, และอาจ
ทําให้ เกิดความไม่ สมดุลทางการคลัง ซึ)งอาจทําให้ เศรษฐกิจถดถอยได้

 ประธานาธิบดี Donald Trump ออกมากล่ าวยืนยันจะเดินหน้ าขึน, ภาษี
นําเข้ า 25% กับสินค้ าจากจีนรอบแรก (3.4 หมื)นล้ านดอลลาร์ ) ที)มีผลไป
แล้ วในวันที) 6 กรกฎาคม ที)ผ่านมา และได้ กล่ าวว่ าสินค้ าจากจีนอีก 1.6
หมื)นล้ านดอลลาร์ อาจทําการขึน, ภาษีในอีก 2 สัปดาห์ หลังจากนี ,

ญี)ปุ่น
 ดัชนี PMI Manufacturing เดือนมิถุนายน 2561 ปรั บตัวขึน, 53.0 จุ ด
เนื)องจาก ผลผลิต การจ้ างงาน และราคาปรั บตัวดีขนึ ,
จีน
 นาย Yi Gang ผู้ว่าการธนาคารกลางจีน (PBoC) กล่ าวว่ า PBoC จะรั กษา
เสถี ย รภาพของค่ าเงิ น หยวนให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที) เ หมาะสม เป็ นการส่ ง
สัญญาณกับตลาดว่ า PBoC อาจเข้ าแทรกแซงหากเงินหยวนอ่ อนค่ าลง
ในอัตราที)เร็วเกินไป และเป็ นปั จจัยที)ทาํ เงินหยวนกลับมาแข็งค่ าขึน,
 นาย Sun Guofeng หัวหน้ าสถาบันวิจัยการเงินของ PBoC ได้ กล่ าวว่ าจีน
ไม่ ได้ ใช้ ค่าเงินเป็ นเครื) องมือต่ อรองทางการค้ ากับสหรั ฐฯ โดยเงินหยวน
ที)อ่อนค่ าลงในช่ วงที)ผ่านมาเป็ นผลจากปั จจัยภายนอก จากความกังวล
เรื) องการเจรจาการค้ ากับสหรั ฐฯ ไม่ ใช่ ผลจากการแทรกแซงของ PBoC

ไทย
 ดัชนี ความเชื) อมั)นผู้บริ โภคเดือน มิถุนายน 2561 เพิ)มขึน, 0.2 จุ ด เป็ น
ระดับ 81.3 จุด โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก การส่ งออกสินค้ าที)ขยายตัว
ต่ อเนื)อง คณะกรรมการนโยบายการเงินคงดอกเบีย, นโยบายที) 1.5% ต่ อ
ปี ส่ งผลให้ ภาวะการเงินผ่ อนคลายและเอือ, ต่ อการฟื , นตัวของเศรษฐกิจ
เงินบาทที)มีแนวโน้ มอ่ อนค่ าจะส่ งผลดีต่อการส่ งออกและการท่ องเที)ยว
และรั ฐบาลยั งคงตรึ งราคานํา, มันดีเซลไม่ ให้ เกิ น 30 บาทต่ อลิตร แต่
ผู้บริโภคยังมีความกังวลต่ อราคาผลผลิตทางการเกษตรที)อยู่ในระดับตํ)า
เสถียรภาพทางการเมือง และสงครามการค้ าที)อาจส่ งผลกระทบต่ อการ
ส่ งออกสินค้ า
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ประเภท
สินทรัพย์

หุ้นไทย

ดัชนี

%
ผลตอบแทน
(สัปดาห์ ท) ผี ่ าน
มา)

% ผลตอบแทน
(ตัง, แต่ ต้นปี )

กองทุน
แนะนํา

นํา, หนักการ
ลงทุน

SET

0.47%

-7.92%

M-S50
M-BT
HiDiv
HiDivPlus

Slightly
Underweight

มุมมองการลงทุน

SET Index ปิ ดสัปดาห์ที: 1,614.76 จุด เพิ:มขึ Aน 0.47 % WoW ตลาดยังคงมี
ความผันผวนต่อ เนื: อ งจากทิศ ทางการขึนA ดอกเบี ยA ของสหรั ฐ ที: ม ากกว่ า
คาดการณ์ เดิม ประเด็นสงครามการค้ าระหว่างสหรัฐกับประเทศคู่ค้า รวม
ไปถึง Fund Flow ไหลออกและค่าเงินบาทอ่อนค่าต่อเนื:อง นอกจากนี Aยังมี
ประเด็นอื:นๆ ได้ แก่
1) รายงานการประชุมนโยบายการเงินที:ผ่านมาชี Aว่าคณะกรรมการนโยบาย
การเงินยังคงเชื:อมัน: ในแผนการปรับขึ Aนอัตราดอกเบี Aย แม้ ว่าจะมีความกังวล
ด้ านการค้ ากับ จี นและความเสี:ย งที:เ ศรษฐกิ จ อาจถดถอย อย่า งไรก็ ตาม
ธปท. ยังไม่รีบขึ Aนอัตราดอกเบี Aยนโยบายในเร็ วๆนี A เนื:องจากต้ องพิจารณา
สถานการณ์เศรษฐกิจและปั จจัยที:สง่ ผลกระทบอีกหลายด้ านทังค่
A าเงินบาท
และตัวเลขการส่งออกของไทย
2) รมว. คลัง เปิ ดเผยว่าหลังจากหลายหน่วยงานเศรษฐกิจปรับเป้าหมาย
คาดการณ์เติบโตของเศรษฐกิจ ทังคณะกรรมการร่
A
วมภาคเอกชน 3 สถาบัน
(กกร.) ขยายตัว 4.8% คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 4.4% ขณะที:
กระทรวงการคลังยังมัน: ใจ เติบโตไม่ตํ:ากว่า 4.5% เพราะหลายปั จจัยหนุน
การเติบโตทิศทางเดียวกันทุกสาขาในช่วงไตรมาสแรกของปี นี A จึงมองว่า
เศรษฐกิจไทยเริ: มแข็งแรงเพราะยังมีทงการส่
ัA
งออก การท่องเที:ยว การลงทุน
ภาครัฐช่วยส่งเสริ ม แม้ จะมีสงครามทางการค้ าระหว่างสหรัฐ ยุโรป จีน แต่
มองว่า กระทบไทยไม่มากนัก อีกทังยั
A งเป็ นโอกาสของไทยที:สามารถส่งออก
สินค้ าบางส่วนเข้ าไปทดแทน
3) ครม. มีมติเห็นชอบขยายเวลาการลดอัตรา ภาษี มลู ค่าเพิ:ม (VAT) ที: 7%
ออกไปอีก 1 ปี ตามขอ้ เสนอของกระทรวงการคลงั จากเดิมที:จะ ส้ิ นสุดใน
วันที: 30 กันยายน 2561 โดยเริ: มต้ั งแต่ 1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562
เบ้ื องต้ นคาดการณ์รัฐบาลสูญเสีย รายได้ 2.58 แสนล้ านบาท
ปั จจัยที:ต้องติดตามในสัปดาห์นี A ได้ แก่ 1) 9-20 กรกฎาคม กลุ่มธนาคาร
พาณิชย์ไทยเริ: มประกาศผลประกอบการณ์ ไตรมาสสอง 2) 12 กรกฎาคม
ตัวเลข US CPI 3 ) 13 กรกฎาคม China Trade Balance
สําหรับแนวโน้ ม SET index สัปดาห์นี A คาดดัชนีมีแนวรับที:ระดับ 1,560 จุด
และแนวต้ านที:ระดับ 1,630 จุด

ตราสารหนี A
ไทย

Thai govt
10Y
(06/07/2018
@ 2.79%)
US
Treasury
10Y
(06/07/2018
@ 2.83 %)

(ผลตอบแทน
ไม่
เปลี:ยนแปลง)

+0.25%
(ผลตอบแทนที:
เปลี:ยนแปลง)

-0.02%
(ผลตอบแทนที:
เปลีย: นแปลง)

+0.43%
(ผลตอบแทนที:
เปลี:ยนแปลง)

M-Gov,
MMM,
MMM-Plus

Slightly
Overweight

การซื อ ขายตราสารหนี ส ัป ดาห์ ที ผ่า นมาค่ อ นข้ า งเงี ย บเหงา การซื อ ขาย
ประเภท Outright ลดลงจากสัปดาห์ก่อน ตลาดปราศจากปั จจัยใหม่ๆ เข้ ามา
กระตุ้น การซื อ ขาย ตัว เลขเงิ นเฟ้ อของไทย ประจํ า เดื อ นมิ ถุน ายน 2561
ออกมา 1.38% ตํากว่าตัวเลขทีนกั ลงทุนคาด แต่ก็ไม่ได้ หนุนการซื อขายใน
ตลาดตราสารหนี ไ ทยมากนัก ระดับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย
ปรั บตัวในกรอบแคบๆ โดยขนาดของการปรับตัวขึน /ลง มี ไม่มากนัก ตาม
สภาวะตลาดทีเบาบาง นักลงทุนต่างชาติมีสถานะซื อสุทธิในตลาดตราสาร
หนี ไทย จํานวน 3,522 ล้ านบาท โดยมีสถานะซื อสุทธิในตราสารหนี ทีมีอายุ
คงเหลือตํากว่า 1 ปี จํานวน 7,433 ล้ านบาท แต่มีสถานะขายสุทธิในตราสาร
หนี ไทยทีมีอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี จํานวน 3,911 ล้ านบาท
สัปดาห์นี  คาดอัตราผลตอบแทนตราสารหนี ไทยจะผันผวน โดยมีโอกาสปรับ
เพิมขึ นเนืองจาก ค่าเงินบาททียงั อ่อนค่าในระดับ 33 บาทต่อดอลลาร์ และ
Bond supply ทีเพิมขึ นมาจากการประมูลพันธบัตรทังรุ ่ น 2 ปี และ 10 ปี
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มุมมองการลงทุน

ประเภท
สินทรั พย์

ดัชนี

% ผลตอบแทน
(สัปดาห์ ท) ผี ่ าน
มา)

% ผลตอบแทน
(ตัง, แต่ ต้นปี )

กองทุน
แนะนํา

นํา, หนักการ
ลงทุน

ตราสารทุน
ต่างประเทศ

US
(S&P500)
Europe
(STOXX50)
Japan
(NIKKEI)
Emerging
Market
(MSCI EM)
Gold

+1.52 %

+0.32%

I-Develop
M-VI

Slightly
Underweight

+1.55%

-1.58%

-2.31%

-4.29%

-0.89%

-8.50%

+0.22%

-3.63%

I-GOLD

Slightly
Underweight

Oil (WTI)

-0.47%

+24.20%

I-OIL

Neutral

iBoxx
Liquid
Investment
Grade
Corporate
JPMorgan
Emerging
Bond

+0.64%

-3.65%

I-SMART

Slightly
Underweight

+1.51%

-4.55%

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯยังคงทรงตัว โดยพันธบัตรอายุ 10
ปี อยู่ที: 2.84% ส่งผลบวกต่อตราสารหนี ตA ่างประเทศ ปั จจัยกดดันตลาด
ยั ง คงเป็ นเรื: อ งการตอบโต้ ท างภาษี และรายงานตัว เลขการจ้ างงาน
ภาคเอกชนของสหรัฐฯ เดือนมิถุนายนปรับตัวลดลง และยอดจํานวนผู้ขอรับ
สวัสดิการการว่างงานในสหรัฐฯ สัปดาห์ลา่ สุดเพิ:มขึ Aน นอกจากนี Aรายงานการ
ประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ เดือนมิถุนายน มองว่า
เศรษฐกิ จสหรั ฐฯ ขยายตัวดีในไตรมาสที: 2 สะท้ อนจากตลาดแรงงานที:
แข็งแกร่ ง และให้ ความเห็นต่อส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที:อยู่ใน
ระดับตํ:าว่าเกิ ดจากการปรั บลดความคาดหวังของนักลงทุนต่อระดับอัตรา
ดอกเบี Aยที:แท้ จริ งและอัตราเงินเฟ้อในระยาว รวมทังความกั
A
งวลว่าความไม่
แน่นอนทางนโยบายการค้ า โลกจะส่ง ผลกระทบต่อ ความเชื: อ มั:นของภาค
ธุรกิ จและการลงทุนในระยะต่อไป ทังนี
A A คณะกรรมการฯ คาดว่าอัตรา
ดอกเบี Aยนโยบายจะปรับสูงขึ Aนเท่ากับหรื อมากกว่าระดับที:เหมาะสมในระยะ
ยาวภายในปี 2562 – 2563 สําหรับ I-SMART มีการลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นกู้
เอกชนคุณภาพสูงจึงได้ รับเชิงบวก ทังนี
A Aกองทุนเน้ นการวางสถานะ Duration
ที:ตํ:ากว่าเกณฑ์อ้างอิง เพื:อรองรับการปรับขึ Aนของ Yield และกระจายความ
เสี:ยงในตลาดยูโรรวมทังตลาดเกิ
A
ดใหม่บางประเทศ

iBoxx High
Yield Index

-0.06%

+0.28%

M-SMART
INCOME

Slightly
Underweight

Bloomberg
Barclays
US MBS
Index

+0.10%

-0.86%

ตราสารหนี Aเอกชนที:ให้ ผลตอบแทนสูง High Yield มีมูลค่าปรับลดลงตาม
ตลาดสินทรัพย์เสี:ยง และความกังวลต่อผลกระทบของเศรษฐกิจจากสงคราม
การค้ า ทางภาษี ประกอบกับ ตัวเลขเศรษฐกิ จสหรั ฐฯที: ตํ:า กว่ าตลาดคาด
สําหรั บตลาดสินเชื: อบ้ านสหรั ฐมูลค่าปรั บสูง ขึนA จากการทรงตัวของอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะยาว สําหรับ M-SMART INCOME
ให้ ผลตอบแทนจาก กลุม่ High Yield ที:เป็ นตราสารหนี Aประเภทด้ อยสิทธิ}และ
ตราสารแปลงสภาพที:ให้ ผลตอบแทนสูง โดยเน้ นจากอัตราดอกเบี Aยรั บที:สูง
(coupon) ออกโดยกลุม่ สถาบันการเงินคุณภาพสูง จึงช่วยชดเชยการปรับขึ Aน
ของเส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ประกอบกับกระจายการลงทุนใน
ตราสารที:ให้ ดอกเบี Aยลอยตัว และกึ:งลอยตัว เพื:อรองรับภาวะดอกเบี Aยขาขึ Aน
ของสหรัฐฯ

ตราสารหนี A
ต่างประเทศ

ตลาดหุ้นโลกเคลือนไหวผสมผสาน มีโอกาสคลายตัวจากทีราคาหุ้นส่วนใหญ่
ตอบรับประเด็นความวิตกกังวลต่อสถานการณ์ การค้ าโลกมาระยะหนึงและ
ค่า เงิ นในภูมิภาคเอเชี ย เริ ม มี สเถี ย รภาพ เฝ้ารอดู Earning ที เ ริ ม ทยอย
ประกาศงบไตรมาส 2 อาทิ JP Morgan และ Citigroup เป็ นต้ น อย่างไรก็
ตาม นักลงทุนควรติดตามสถานการณ์ การค้ าระหว่างจี นและสหรั ฐฯอย่าง
ใกล้ ชิด ตัวเลขและดัชนีทีสําคัญทางเศรษฐกิจอืนทีต ้ องติดตาม ได้ แก่ 1) ถ้ อย
แถลงของประธาน BOJ 2)ถ้ อยแถลงของประธาน ECB 3) UK GDP growth
4) ถ้ อยแถลงของประธาน BOE 5) เงินเฟ้อสหรัฐฯ และ 6) ตัวเลขส่งออกของ
จีน
ราคาทองคํ า มี แ นวโน้ ว พัก ตัว บริ เ วณ 1,250 เหรี ย ญต่ อ ออนซ์ ติ ด ตาม
สถานการณ์มาตรการกีดกันทางการค้ าระหว่างสหรัฐฯและประเทศคู่ค้า หาก
ทวีความรุ นแรงมากขึ น นักลงทุนอาจหันมาลงทุนในทองคําเพิมขึ น
แนวโน้ มราคานํ า มันมี ความผันผวน ติดตามสถานการณ์ การเมื องของโลก
การเพิมการผลิตนํ ามันของกลุม่ OPEC และ Non-OPEC ประเด็นสงคราม
การค้ า และแนวโน้ มการผลิตนํ ามันดิบสหรัฐฯมีสงู ขึ น

หน้ า 3

9 กรกฎาคม 2561
ข้ อสงวนสิทธิl

คําเตือน

 เอกสารนี เA 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: จัดทําขึนA เพื:อให้ ผ้ ูสนใจได้ รับทราบเกี: ยวกับสินค้ าและ
บริ การของเอ็มเอฟซี และใช้ สําหรับการนําเสนอภายในประเทศไทยเท่านันA

 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 A หรื อ ห้ า ม
แจกจ่ายเอกสารนี A หรื อห้ ามทําสําเนาเอกสารนี A หรื อห้ ามกระทําการอื:นใดที:ทําให้
สาระสําคัญของเอกสารฉบับนี Aเปลี: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 อA ขายล่ว งหน้ า
(Derivatives) เพื:อป้องกันความเสี:ยงที:เกี: ยวข้ องกับอัตราแลกเปลี:ยนเงินตราที:
อาจเกิดขึ Aนได้ จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยขึ Aนอยู่กับดุลยพินิจของผู้จดั การ
กองทุน

 ข้ อมูลบางส่วนในเอกสารนี Aได้ 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 Aนอยู่กับช่วงเวลาที:นําข้ อมูล
มาใช้ ในการอ้ างอิง
 ข้ อมูลและความเห็นที:ปรากฏในเอกสารนี เA ป็ นเพี ยงความเห็นเบื อA งต้ นเท่านันA
มิใช่คํามัน: สัญญาหรื อการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด
 เอกสารนี ไA ม่ได้ ผ่านการตรวจสอบหรื อรั บรองจากหน่วยงานทางการใดๆ ทังสิ
A Aน
การตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี Aจะต้ องทําด้ วยความระมัดระวังและรอบคอบ
หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี:ยวกับเอกสารฉบับนี Aกรุ ณาสอบถามจากเจ้ าหน้ าที:โดยตรง

 กองทุนป้องกันความเสี:ยงด้ านอัตราแลกเปลี:ยนเงินตราต่างประเทศบางส่วนหรื อ
ทังหมด
A
ตามแต่สภาวการณ์ ในแต่ละขณะ ดังนันA จึงมี โอกาสได้ รับผลกํ าไรหรื อ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี:ยนได้
 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี:ยงของการลงทุน ผู้ลงทุน
ควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื:อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี:ยงที:อาจเกิ ดขึ Aนจาก
การลงทุนดังกล่าวได้
 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดัง กล่า วเมื: อมี ความเข้ า ใจในความเสี:ยงของ
สัญญาซื Aอขายล่วงหน้ 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 านันA บริ ษัทได้ พิจารณาข้ อมูลเพียงเท่าที:ลกู ค้ าให้ บริ ษัทเท่านันA
 ขอรับหนังสือชี Aชวนได้ ที:บริ ษัทฯ หรื อตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื Aอคืน
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