16 กรกฎาคม 2561
เหตุการณ์ สําคัญ
 สภาผู้แทนการค้ าสหรั ฐฯ (USTR) ประกาศรายละเอียดสินค้ านําเข้ าจากจีนมูลค่ ารวม 2 แสนล้ านดอลลาร์ สหรั ฐฯ ที*จะถูกเก็บภาษีนําเข้ าในอัตรา 10%
 อัตราเงินเฟ้อของสหรั ฐฯ เดือนมิถุนายน 2561 เพิ*มขึน6 สูงสุดในรอบ 6 ปี
 อังกฤษออกรายงาน Brexit White Paper ข้ อเสนอล่ าสุดที*ย* ืนต่ อสหภาพยุโรปหลังจากการสิน6 สุดสมาชิกภาพของอังกฤษ เป็ นไปในลักษณะ “Soft Brexit”
 GDP ของประเทศจีน ไตรมาส 2 ปี 2561 ชะลอตัวลงเป็ น 6.7% (yoy) จากการใช้ นโยบายการเงินที*เข้ มงวด
 วันที* 17 กรกฎาคม 2561 ประธานธนาคารกลางสหรั ฐฯ จะกล่ าวสุนทรพจน์ ต่อสภาคองเกรส ถึงภาวะเศรษฐกิจและการดเนินนโยบายการเงินในช่ วงที*
เหลือของปี 2561

สรุ ปข่ าวเศรษฐกิจ
สหรั ฐฯ

ยุโรป

 สภาผู้แทนการค้ าสหรั ฐฯ (USTR) ประกาศรายละเอียดสินค้ านําเข้ าจาก
จี นมู ล ค่ ารวม 2 แสนล้ านดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ ที* จ ะถู ก เก็ บ ภาษี นําเข้ าใน
อัตรา 10% โดยสิ นค้ าที*จะถู กเก็ บภาษี นําเข้ าเพิ*มเติมในรอบนี 6 ได้ แก่
อุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ , ส่ วนประกอบคอมพิวเตอร์ และทีวี, เฟอร์ นิเจอร์
,
เสื อ6 ผ้ าและเครื* องหนั ง ,
เครื* องใช้ ไฟฟ้ า เช่ น ตู้ เย็ น และ
เครื* องปรั บอากาศ, ชิน6 ส่ วนรถยนต์ , เคมีภัณฑ์ , พลาสติก, ไม้ แปรรู ป,
ยาง, อุปกรณ์ ทางการเกษตร และสินค้ าเกษตร เช่ น เนือ6 สัตว์ , ผัก, ผลไม้
, ข้ าว, ธัญพืช โดยในขัน6 ตอนต่ อไปจะเข้ าสู่กระบวนการรั บฟั งความ
คิดเห็นจากสาธารณะซึ*งจะปิ ดรั บฟั งความคิดเห็นในวันที* 30 สิงหาคม
2561 และภาษีจะมีผลบังคับใช้ อย่ างเร็วที*สุดในช่ วงเดือนกันยายน 2561

 รายงาน Brexit White Paper ที*เป็ นข้ อเสนอล่ าสุดที*ประเทศอังกฤษยื*น
ให้ กับทางสหภาพยุโรปในเรื* องของความสัมพันธ์ ระหว่ างกันหลั งจากที*
อั ง กฤษได้ หมดสภาพความเป็ นสมาชิ ก ของสหภาพยุ โ รปในวั นที* 29
มีนาคม 2562 เป็ นไปในลักษณะ “Soft Brexit” โดยอังกฤษต้ องการรั กษา
ความสัมพันธ์ กับสหภาพยุโรปอย่ างใกล้ ชิดและต้ องการมีความสัมพันธ์
แบบ “Association Agreement” ซึ*งเป็ นรู ปแบบที*สหภาพยุโรปใช้ มอบ
สิทธิพเิ ศษให้ กับประเทศที*สาม เช่ น ความสัมพันธ์ กับยูเครน นอกจากนี 6
อังกฤษต้ องการทําการค้ าเสรี กั บสหภาพยุ โรปและต้ องการอยู่ ภ ายใต้
ระบบสหภาพศุ ลกากร (Custom Union) และอังกฤษมีข้อเสนอที*จ ะ
จ่ ายเงินสมทบเข้ ากองทุนของสหภาพยุโรปและอยู่ภายใต้ กฎหมายของ
สหภาพยุโรป (European Court of Justic : ECJ) บางส่ วน และรั ฐบาล
อัง กฤษจะยกเว้ นวี ซ่าท่ องเที*ย วหรื อทําธุ รกิ จเพีย งช่ วงระยะเวลาหนึ* ง
ให้ กับชาวยุโรปที*จะเข้ ามาในอังกฤษ

 อัตราเงินเฟ้อทั*วไป (Headline CPI) เดือนมิถุนายน 2561 เพิ*มขึน6 0.1%
(mom) และ 2.9% (yoy) ส่ วนอัตราเงินเฟ้อพืน6 ฐาน ไม่ รวมอาหารและ
พลังงาน เพิ*มขึน6 0.2% (mom) และ 2.3% (yoy)
 ดัชนีความเชื*อมั*นผู้บริโภค เดือน กรกฎาคม 2561 ลดลง 1.1 จุด มาอยู่
ที* 97.1 จุด เป็ นผลจากที*ผ้ ูบริโภคมีความกังวลต่ อสงครามการค้ าเพิ*มขึน6
ส่ วนผลสํารวจการคาดการณ์ อัตราเงินเฟ้อในระยะ 1 ปี ข้ างหน้ า อยู่ ท* ี
2.9% (yoy) ชะลอลงเล็กน้ อยจากผลสํารวจเดือนก่ อนที* 3.0% (yoy)
สอดคล้ องกั บ การคาดการณ์ เ งินเฟ้อในอี ก 5 ปี ข้ างหน้ าที* ล ดลงมาที*
2.4% (yoy)
ไทย
 กระทรวงพาณิ ช ย์ เตรี ย มปรั บ เป้ ามู ล ค่ าส่ ง ออกสิ นค้ า ปี 2561 เป็ น
เพิ*มขึน6 9.0% (yoy) จากเดิม 8.0% (yoy) หลังจากที*การส่ งออกสินค้ า
ในช่ วง 5 เดือนแรกของปี 2561 ขยายตั วสู งถึง 11.6% (yoy) ตาม
เศรษฐกิจโลกที*ฟื6นตัว แต่ ยังต้ องติดตามผลกระทบของสงครามการค้ า
ต่ อการส่ งออกสินค้ าของไทย

จีน
 การรายงาน GDP ไตรมาส 2 ปี 2561 ขยายตัว 6.7% (yoy) เท่ ากั บที*
นั ก วิเ คราะห์ คาดการณ์ ไ ว้ แต่ ช ะลอตั วจากไตรมาสก่ อนหน้ าที* 6.8%
(yoy) โดยกิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงเกือบทุกหมวด โดยเฉพาะ
การลงทุนที*ได้ รับผลกระทบจากนโยบายการเงินที*เข้ มงวด
 ด้ านกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เดือน มิถุนายน 2561 ขยายตัวจากการใช้
จ่ าย สะท้ อ นจากยอดค้ าปลี ก ในขณะที* ก ารลงทุ น ในสิ น ทรั พ ย์ ถาวร
(ภาคอสังหาริ มทรั พย์ และการลงทุนในโครงสร้ างพืน6 ฐาน) และผลผลิต
ภาคอุตสาหกรรม ชะลอตัวลงต่ อเนื*อง
 มูลค่ าการส่ งออกสินค้ า สกลุเงินดอลลาร์ สหรั ฐ เดือน มิถุนายน 2561
ชะลอลงเป็ น 11.3% (yoy) จาก 12.2% (yoy) ในเดือนก่ อน โดยการ
ส่ งออกไปยังตลาดหลัก เช่ น สหรั ฐฯ สหภาพยุโรป และเอาเซียนขยาย
ตัวเร่ งขึน6 แต่ การส่ งออกไปยังญี*ปุ่นและฮ่ องกงชะลอตัวลง
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SET Index ปิ ดสัปดาห์ที: 1,643.52 จุด เพิ:มขึ Cน 1.27% WoW ตลาดปรับตัว
ดีขึ Cนหลังจากจีนเริ: มส่งสัญญาณอยากหารื อด้ านการค้ ากับสหรัฐฯ ลดความ
กังวลประเด็นด้ านสงครามทางการค้ าทังในตลาดหุ
C
้ นไทย และตลาดอื:นๆใน
ภูมิภาค นอกจากนี Cยังมีประเด็นอื:นๆได้ แก่
1) กระทรวงพาณิชย์เตรี ยมปรับเป้าหมายมูลค่าส่งออกปี 2561 เพิ:มขึ Cนเป็ น
9% YoY หลังจากที:มลู ค่าส่งออกในช่วง 5 เดือนแรกขยายตัวสูงถึง 11.6%
YoY ตามเศรษฐกิจโลกที:ฟืCนตัว แต่ยงั ต้ องติดตามผลกระทบของสงคราม
การค้ าต่อการส่งออกของไทย
2) ดัชนีความเชื:อมัน: นักลงทุน เดือน กรกฎาคม 2561 ใน 3 เดือนข้ างหน้ า
ปรับตัวเพิ:มขึ Cน 10.55% จากเดือน มิถุนายน ขึ Cนมาอยู่ที:ระดับ 101.33 ถื อ
เป็ นการปรับขึ Cน เดือนแรกในรอบ 5 เดือน เนื:องจากนักลงทุนเชื:อมัน: ภาวะ
เศรษฐกิจในประเทศเป็ นตัวสนับสนุนการลงทุน แต่สถานการณ์การเมืองยัง
เป็ นปั จจัยกดดันความเชื:อมัน: มากที:สดุ
3) ธปท.ใช้ ทุน สํ า รองประคองค่ า เงิ น บาท ทํ า ให้ ย อดรวมทุน สํ า รอง
ระหว่างประเทศปรับลดลง โดย 1-2 ปี ที:ผ่านมา ธปท. สะสมทุนสํารองฯไว้
เพราะเชื:อว่าจะเกิ ดสถานการณ์ ในปั จจุบนั ที:นโยบายการเงินของประเทศ
ต่างๆและอุตสาหกรรมหลักปรับทิศทาง โดยเปลี:ยนมาใช้ นโยบายดอกเบี Cย
ขาขึ Cน ส่งผลให้ มีความกังวลมากขึ Cนในระบบเศรษฐกิจโลก และอาจทําให้ มี
เงิ นไหลออกจากกลุ่ม ประเทศเกิ ด ใหม่ จึง เป็ นช่ ว งที: เ หมาะสมที: ธปท.
ออกมาดูแลค่าเงินบาทเพื:อไม่ให้ เกิดผลกระทบกับเศรษฐกิจและภาคธุรกิจ
ไทย
ประเด็นที:ต้องติดตาม
1) 17 กรกฎาคม คณะกรรมการกํ า กับ ดูแ ลการประกอบวิ ช าชี พ บัญ ชี
(กกบ.) ประชุมพิจารณาการเลื:อนบังคับใช้ มาตรฐานบัญชี IFRS9
2 ) 18 กรกฎาคม รายงานตัวเลข Eurozone Core CPI (YoY)
3) 20 กรกฎาคม ยอดส่งออก-นําเข้ า เดือน มิถนุ ายน ของไทย
สําหรับแนวโน้ ม SET index สัปดาห์นี C คาดดัชนียงั คงเคลื:อนไหวในกรอบ
แนวรับที:ระดับ 1,610 จุด และแนวต้ านที:ระดับ 1,660 จุด

Thai govt
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Slightly
Overweight

(ผลตอบแทน
ไม่
เปลี:ยนแปลง)

+0.43%
(ผลตอบแทนที:
เปลี:ยนแปลง)

สัปดาห์นี ปริ มาณการซือขายประเภท Outright ปรับตัวเพิ%มขึนจากสัปดาห์
ก่ อ น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐ บาลไทยปรั บตัว ขึนเกื อ บทุกช่ ว งอายุ
เช่นกัน ยกเว้ นรุ่ น 10 ปี ที%เปิ ดประมูลใหม่ ปั จจัยต่างประเทศได้ แก่ ค่าจ้ าง
แรงงานสหรัฐฯที%ปรับตัวตํ%ากว่าที%คาด ประกอบกับ การประกาศรายชื%อสินค้ า
ที%สหรัฐฯ นําเข้ าจากจีนเพิ%มเติม โดยมียอดรวมประมาณ 2 แสนล้ านดอลลาร์
สหรัฐ ซึง% อาจจะถูกเก็บภาษี นําเข้ าร้ อยละ 10 ในไตรมาส 4 ของปี นี ทําให้
ตลาดกลับ มาจับ ตามองสงครามการค้ าระหว่ างสหรั ฐฯกับจี นอี ก ครั ง นัก
ลงทุนต่างชาติมีสถานะขายสุทธิในตลาดตราสารหนีไทย จํานวน 3,240 ล้ าน
บาท ทังตราสารหนีที%มีอายุคงเหลือตํ%ากว่า 1 ปี และตราสารหนีไทยที%มีอายุ
คงเหลือมากกว่า 1 ปี สัปดาห์นี คาดอัตราผลตอบแทนตราสารหนีไทยจะผัน
ผวนต่อไป โดยมีโอกาสปรับเพิ%มขึนมากกว่า จากค่าเงินบาทที%ยงั อ่อนค่าเกิน
กว่า 33.20 บาทต่อดอลลาร์ และ Bond supply ที%เพิ%มขึนทังจากการประมูล
พันธบัตรและหุ้นกู้เอกชนออกใหม่ในตลาดแรก

มุมมองการลงทุน
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มุมมองการลงทุน

ตราสารทุน
ต่างประเทศ

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

+1.50 %

+4.77%

I-Develop
M-VI

Slightly
Underweight

+0.17%

-1.41%

+3.71%

-0.73%

+1.85%

-7.14%

-0.88%

-4.48%

I-GOLD

Slightly
Underweight

Oil (WTI)

-3.78%

+19.50%

I-OIL

Neutral

ตลาดหุ้น ทั%ว โลกปรั บ ตัว เพิ% ม ขึนสัป ดาห์ ที% ผ่า นมา โดยตลาดยัง รอความ
คืบหน้ า ประเด็นการค้ าสหรั ฐ ฯและจี น รวมทังสหรั ฐ ฯและยุโรป สัปดาห์ นี
ตลาดติดตามการพบกันระหว่างทรัมป์และปูตินใน Helsinki และถ้ อยแถลง
ของนายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ รายงานนโยบาย
การเงิน Semi-annual ต่อ Senate Banking Committee รวมทัง Earning
ไตรมาสที% 2 ทีจ% ะทยอยประกาศออกมา
ตัวเลขและดัชนีที%สําคัญทางเศรษฐกิจอื%นๆ ได้ แก่ 1) GDP ของจีน 2) ยอดค้ า
ปลีกทัว% ไปและยอดค้ าปลีกพืนฐานสหรัฐฯ 3) ถ้ อยแถลงของ คาร์ นีย์ ประธาน
BOE 4) Average Earning Index ของ UK 5) เงินเฟ้อ ของ UK และ 6)
ใบอนุญาตก่อสร้ างของสหรัฐฯ
ราคาทองคํามีแนวโน้ มพักตัวหากดอลลาร์ สหรั ฐยังแข็งค่าต่อ ประเด็นที%จบั
ตา คือ ทิศทางค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ หากกลับมาอ่อนค่าอาจหนุนให้ ราคา
ทองคําประคองตัวได้
ราคานํ ามัน ในระยะสันมี โอกาสผัน ผวน นัก ลงทุน จับ ตาสต็ อ กนํ ามันดิ บ
สหรัฐฯและปริ มาณซือขายในตลาดนํามันล่วงหน้ า ปลายสัปดาห์นีมีประชุม
The Organization of Petroleum Exporting Countries and Joint
Ministerial Monitoring Committee (OPEC-JMMC) เพื%อหารื อเรื% องตลาด
นํามัน และ ปริ มาณการผลิตนํามันของ OPEC

iBoxx
Liquid
Investment
Grade
Corporate
JPMorgan
Emerging
Bond

+0.60%

-3.07%

I-SMART

Slightly
Underweight

+1.00%

-3.60%

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงทรงตัว โดยอายุ 10 ปี
อยู่ที: 2.82% ส่งผลบวกต่อตราสารหนี Cต่างประเทศ โดยปั จจัยกดดันตลาด
ยังคงเป็ นความกังวลเรื: องการนโยบายกี ดกันทางการค้ าของสหรัฐฯ ต่อคู่ค้า
โดยเฉพาะจีน แม้ ว่าสมาชิกธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคงยํ Cาทิศทางการดําเนิน
นโยบายการเงินเข้ มงวดตามผลการประชุมในเดือนมิถุนายน ว่า Fed มี
แนวโน้ มจะขึ Cนดอกเบี Cยทังหมด
C
4 ครังC ในปี 2561 ตลาดคาดว่าจะขึ Cนได้ อีก 2
ครังC ในการประชุมเดือน กันยายน และ ธันวาคม นอกจากนี C รายงานอัตรา
เงินเฟ้อทัว: ไปของสหรัฐฯ เดือน มิถนุ ายน เร่ งตัวขึ Cนเป็ น +2.9% YoY สูงสุดใน
รอบกว่า 6 ปี สอดคล้ องตามมุมมองธนาคารกลางสหรั ฐฯ ซึง: จะส่งผลให้
อัต ราผลตอบแทนพัน ธบัต รรั ฐ บาลปรั บ ตัว สูง ขึ นC ในอนาคต ทังC นี คC ่ า เงิ น
ดอลลาร์ สรอ ยังคงแข็งค่า สําหรับ I-SMART มีการลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นกู้
เอกชนคุณภาพสูงจึงได้ รับเชิงบวก ทังนี
C Cกองทุนเน้ นการวางสถานะ Duration
ที:ตํ:ากว่าเกณฑ์อ้างอิง เพื:อรองรับการปรับขึ Cนของ Yield และกระจายความ
เสี:ยงในตลาดยูโรรวมทังตลาดเกิ
C
ดใหม่บางประเทศ รวมทังได้
C รับผลประโยชน์
จากค่าเงิน

iBoxx High
Yield Index

0.63%

0.91%

M-SMART
INCOME

Neutral

Bloomberg
Barclays
US MBS
Index

0.13%

-0.73%

ตราสารหนี Cเอกชนที:ให้ ผลตอบแทนสูง High Yield มีมูลค่าปรับเพิ:มขึ Cน แต่มี
ความผัน ผวนจากความกั ง วลต่ อ ผลกระทบของเศรษฐกิ จ สหรั ฐ ฯ จาก
สงครามการค้ าทางภาษี สําหรับตลาดสินเชื:อบ้ านสหรัฐฯ มูลค่าปรับสูงขึ Cน
จากการทรงตัวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาว สําหรับ M-SMART
INCOME ให้ ผลตอบแทนจาก กลุ่ม High Yield ที:เป็ นตราสารหนี Cประเภท
ด้ อ ยสิทธิ~ และตราสารแปลงสภาพที:ใ ห้ ผลตอบแทนสูง โดยเน้ นจากอัตรา
ดอกเบี Cยรับที:สงู (coupon) ออกโดยกลุ่มสถาบันการเงินคุณภาพสูง จึงช่วย
ชดเชยการปรับขึนC ของเส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ประกอบกับ
กระจายการลงทุนในตราสารที:ให้ ดอกเบี Cยลอยตัว และกึ:งลอยตัว เพื:อรองรับ
ภาวะดอกเบี Cยขาขึ Cนของสหรัฐฯ

ตราสารหนี C
ต่างประเทศ
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คําเตือน

 เอกสารนี เC 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: จัดทําขึนC เพื:อให้ ผ้ ูสนใจได้ รับทราบเกี: ยวกับสินค้ าและ
บริ การของเอ็มเอฟซี และใช้ สําหรับการนําเสนอภายในประเทศไทยเท่านันC

 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 C หรื อ ห้ า ม
แจกจ่ายเอกสารนี C หรื อห้ ามทําสําเนาเอกสารนี C หรื อห้ ามกระทําการอื:นใดที:ทําให้
สาระสําคัญของเอกสารฉบับนี Cเปลี: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 อC ขายล่ว งหน้ า
(Derivatives) เพื:อป้องกันความเสี:ยงที:เกี: ยวข้ องกับอัตราแลกเปลี:ยนเงินตราที:
อาจเกิดขึ Cนได้ จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยขึ Cนอยู่กับดุลยพินิจของผู้จดั การ
กองทุน

 ข้ อมูลบางส่วนในเอกสารนี Cได้ 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 Cนอยู่กับช่วงเวลาที:นําข้ อมูล
มาใช้ ในการอ้ างอิง
 ข้ อมูลและความเห็นที:ปรากฏในเอกสารนี เC ป็ นเพี ยงความเห็นเบื อC งต้ นเท่านันC
มิใช่คํามัน: สัญญาหรื อการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด
 เอกสารนี ไC ม่ได้ ผ่านการตรวจสอบหรื อรั บรองจากหน่วยงานทางการใดๆ ทังสิ
C Cน
การตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี Cจะต้ องทําด้ วยความระมัดระวังและรอบคอบ
หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี:ยวกับเอกสารฉบับนี Cกรุ ณาสอบถามจากเจ้ าหน้ าที:โดยตรง

 กองทุนป้องกันความเสี:ยงด้ านอัตราแลกเปลี:ยนเงินตราต่างประเทศบางส่วนหรื อ
ทังหมด
C
ตามแต่สภาวการณ์ ในแต่ละขณะ ดังนันC จึงมี โอกาสได้ รับผลกํ าไรหรื อ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี:ยนได้
 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี:ยงของการลงทุน ผู้ลงทุน
ควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื:อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี:ยงที:อาจเกิ ดขึ Cนจาก
การลงทุนดังกล่าวได้
 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดัง กล่า วเมื: อมี ความเข้ า ใจในความเสี:ยงของ
สัญญาซื Cอขายล่วงหน้ 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 านันC บริ ษัทได้ พิจารณาข้ อมูลเพียงเท่าที:ลกู ค้ าให้ บริ ษัทเท่านันC
 ขอรับหนังสือชี Cชวนได้ ที:บริ ษัทฯ หรื อตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื Cอคืน
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