23 กรกฎาคม 2561
เหตุการณ์ สําคัญ
 IMF คงคาดการณ์ อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกปี 2561 และ 2562 ที? 3.9% (yoy) ในการประมาณการเดือนกรกฎาคม 2561 แต่ กังวลสงคราม
การค้ าจะกระทบการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกประมาณ 0.5% ในปี 2563
 ที?ประชุมรั ฐมนตรี คลังและผู้ว่าการธนาคารกลางกลุ่ม G20 เห็นตรงกันว่ า เศรษฐกิจโลกทั?วโลกขยายตัวแข็งแกร่ ง อัตราการว่ างงานอยู่ในระดับตํ?าสุดใน
รอบ 10 ปี แต่ เมื?อไม่ นานมานีเN ศรษฐกิจโลกขยายตัวไม่ สอดคล้ องกัน และมีความเสี?ยงที?เศรษฐกิจจะเผชิญภาวะขาลงในระยะสันN และระยะกลางมากขึนN
นอกจากนีไN ด้ เตือนว่ าสงครามการค้ าและความตึงเตรี ยดด้ านภูมริ ั ฐศาสตร์ ถือเป็ นปั จจัยเสี?ยงที?เพิ?มขึนN ด้ วย
 ยอดค้ าปลีกในสหรั ฐฯขยายตัวดีขนึ N ในเดือนมิถุนายน 2561 บ่ งชีถN งึ ภาวะเศรษฐกิจที?ขยายตัวได้ ดี
 ธนาคารกลางญี?ปุ่นประกาศรั บซือN พันธบั ตรรั ฐบาลอายุ 10 ปี แบบไม่ จํากัด (Fixed rate operation) หลัง Bond yield ปรั บตัวขึนN แรงจากข่ าวลือการ
ปรั บเปลี?ยนนโยบายการเงิน
 มูลค่ าส่ งออกไทย เดือน มิถุนายน 2561 ขยายตัว 8.2% (yoy) มูลค่ านําเข้ าชะลอลงเป็ น 10.8% (yoy) และดุลการค้ าเกินดุล 1,579 ล้ านดอลลาร์ สหรั ฐ
 คาดว่ าการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในวันที? 26 กรกฎาคม 2561 จะคงนโยบายการเงินไม่ เปลี?ยนแปลง
 นักวิเคราะห์ คาดการรายงาน GDP ของสหรั ฐฯไตรมาส 2 ปี 2561 ในวันที? 27 กรกฎาคม 2561 จะขยายตัวเร่ งขึนN เป็ น 4.0% (qoq,saar) จากไตรมาส
ก่ อนที? 2.0% (qoq,saar)
สรุ ปข่ าวเศรษฐกิจ
สหรั ฐฯ

ญี?ปุ่น

 ยอดค้ าปลีก (Retial Sales) เดือนมิถุนายน 2561 ขยายตัว 0.5% (mom)
หรื อ 6.6% (yoy) จากยอดขายในกลุ่มรถยนต์

 อัตราเงินเฟ้อไม่ นับรวมราคาอาหารสด (Core CPI) เดือนมิถุนายน 2561
ขยายตั วขึนN เป็ น 0.8% (yoy) สอดคล้ องกั บการคาดการณ์ ของตลาด
เนื? อ งจากราคานํ าN มั น ที? ป รั บ ตั ว สู ง ขึ นN ในขณะที? อั ต ราเงิ น เฟ้ อทั? วไป
(Headline CPI) ขยายตัว 0.7% (yoy)

 นาย Jerome Powell ประธานธนาคารกลางสหรั ฐฯกล่ าวแถลงการณ์
ประจํ าครึ? ง ปี ต่ อรั ฐ สภา และได้ แสดงความเห็นเชิ งบวกต่ อเศรษฐกิ จ
สหรั ฐฯ โดยเฉพาะตลาดแรงงานที?มีแนวโน้ มแข็งแกร่ ง ซึ?งจะสนับสนุ น
ให้ Fed ปรั บขึนN อัตราดอกเบียN ต่ อไปในระยะข้ างหน้ า อย่ างไรก็ตาม นาย
Powell ได้ แสดงความกังวลต่ อนโยบายกีดกันทางการค้ าซึ?งจะกระทบต่ อ
เศรษฐกิจสหรั ฐฯ ผ่ านช่ องทางการลงทุนของภาคธุรกิจ แม้ ว่า ณ ขณะนี N
จะยังไม่ ชัดเจน แต่ ภาคธุรกิจเริ? มส่ งสัญญาณแสดงความกังวลและเริ? ม
พูดถึงการชะลอการลงทุนในหลายๆส่ วนออกไป
 ประธานาธิบดี Donald Trump ให้ สัมภาษณ์ กับ CNBC ว่ าไม่ ค่อยเห็น
ด้ วยกับการขึนN ดอกเบียN ของ Fed แต่ ก็จะปล่ อยให้ Fed ดําเนินนโยบายที?
Fed ประเมินว่ าเหมาะสมต่ อไป ซึ?งนักลงทุนได้ ตอบสนองในทางลบต่ อ
ความคิดเห็นของประธานาธิบดี Donald Trump ที?แสดงให้ เห็นถึงการใช้
อํานาจทางการเมืองแทรกแซงการทํางานของธนาคารกลางสหรั ฐฯ

 ธนาคารกลางญี?ปุ่น (BOJ) ประกาศรั บซื อN พันธบัตรรั ฐบาลอายุ 10 ปี
แบบไม่ จํากัดที? 0.11% หลังจากที? bond yield ปรั บตัวขึนN แรงหลังจากที?มี
ข่ าวว่ า BOJ กําลังมีการหารื อถึงการปรั บเปลี?ยนนโยบายการเงิน
จีน
 นาย Guo Shuqing กรรมการกํากับภาคธนาคารและประกันภัย (CBIRC)
ได้ ประกาศให้ ธนาคารพาณิชย์ ปล่ อยเงินกู้ให้ กับธุรกิจเอกชนและธุรกิจ
ขนาดกลางและย่ อม (MSEs) มากขึนN ดังนี N
1.
2.
3.

หาแผนการลดอั ต ราดอกเบี ยN กู้ ยื ม ของธุ ร กิ จ เอกชนและธุ ร กิ จ
ขนาดกลางและย่ อม
สนับสนุนธุรกิจที?ประสบปั ญหาในระยะสันN แต่ ภาพรวมธุรกิจยังมี
แนวโน้ มที?ดี
บริ หารจั ดการความเสี? ยง ในขณะที?ช่วยสนั บสนุนการเติบโตของ
เศรษฐกิจโดยรวม

ไทย
 จํานวนนักท่ องเที?ยวต่ างชาติ เดือนมิถุนายน 2561 เพิ?มขึนN 11.6% (yoy) จากเดือนก่ อนที?ขยายตัว 6.4% (yoy) นําโดยนักท่ องเที?ยวชาวจีน มาเลเซีย และ
อินเดีย
 มูลค่ าการส่ งออกสินค้ าเดือน มิถุนายน 2561 ขยายตัว 8.19% (yoy) ส่ วนมูลค่ าการนําเข้ าสินค้ า ขยายตัว 10.83% (yoy) และดุลการค้ ายังคงเกินดุล 1,578
ล้ านดอลลาร์ สหรั ฐ ซึ?งการส่ งออกไปตลาดสําคัญยังคงขยายตัวได้ ดี โดยเฉพาะตลาดสหรั ฐฯ สหภาพยุโรป และญี?ปุ่น ตามการส่ งออกสินค้ าอุตสาหกรรม
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SET

+2.66%

-4.71%

M-S50
M-BT
HiDiv
HiDivPlus

Neutral

SET Index ปิ ดสัปดาห์ที8 1,671.06 จุด เพิ8มขึ ?น 2.66% WoW แรงขายจาก
ต่างชาติเริ8 มลดลงทําให้ ตลาดหุ้นไทยฟื น? ตัว นอกจากนี ?ประเด็นอื8นๆได้ แก่
1) คณะกรรมการกํ ากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) มีมติเลื8อน
บังคับใช้ IFRS9 ออกไป 1 ปี จาก 1 มกราคม 2562 เป็ น 1 มกราคม 2563
เนื8 อ งจากต้ อ งการให้ แ ต่ล ะหน่ ว ยงานมี ค วามชัด เจนและมี ความพร้ อม
ภายในเดือนธันวาคม 2561 ซึง8 IFRS9 จะบังคับใช้ กับองค์กรที8ต้องเปิ ดเผย
งบการเงินต่อสาธารณะ เช่น ธนาคารพาณิ ชย์ บริ ษัทประกันชีวิต บริ ษัท
ประกันภัย บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2) กระทรวงการท่องเที8 ยวและกี ฬารายงานนัก ท่องเที8ย วต่างชาติเดือ น
มิถุนายน เพิ8มขึ ?น 11.6%YoY นําโดยนักท่องเที8ยวชาวจี น มาเลเซีย และ
อิ นเดี ย ในช่ ว งครึ8 ง ปี เเรกมี นัก ท่ อ งเที8 ย วต่ า งชาติ จํ า นวน 19.5 ล้ า นคน
เพิ8มขึ ?น 12.46% สร้ างรายได้ หนึ8งล้ านล้ านบาท คาดการณ์ ครึ8 งปี หลังว่ายัง
เติบโตได้ ดีแม้ มีเหตุเรื อล่มที8ภเู ก็ต ขณะที8การท่องเที8ยวเมืองรอง 5 เดือนแรก
สร้ างรายได้ แตะแสนล้ านบาทเป็ นครัง? แรก
3) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิ ดเผยว่า กลุ่มธนาคารพาณิ ชย์ 6
แห่ง ประกาศงบการเงินไตรมาส 2 ปี 2561 มีกําไรสุทธิรวม 23,911.6 ล้ าน
บาท เพิ8มขึ ?น 2,250.3 ล้ านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปี โดยกํ าไรที8เพิ8ม
ขึ ?นมาจากปั จจัยสนับสนุนของรายได้ ดอกเบี ย? สุทธิ เพิ8มขึน? จากการปล่อย
สินเชื8 อตามการขยายตัว ของเศรษฐกิ จที8 ขยายตัวในทุกกลุ่ม ทังรายย่
?
อย
เอสเอ็มอี และธุรกิจขนาดใหญ่
4) ธนาคารเพื8อการพัฒนาแห่งเอเชี ย (เอดีบี) ระบุว่าเศรษฐกิ จไทยในปี
2561 จะขยายตัวถึง 4.2% จากเดิมที8คาดการณ์ ไว้ เพี ยง 4.0% เมื8อเดือน
เมษายนที8ผ่านมา ซึง8 ถือเป็ นประเทศเดียวในภูมิภาคอาเซียนที8เอดีบีปรับตัว
เลขเพิ8มขึ ?น นอกจากนี ?ความตึงเครี ยดทางการค้ าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ยัง
ไม่สง่ ผลต่อเศรษฐกิจเอเชียและประเทศไทย โดยเอดีบียงั คงคาดการณ์ การ
ขยายตัวของกลุม่ ประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียในปี นี ?ไว้ ที8 6%
ประเด็ น ที8 ต้ อ งติ ด ตามสัป ดาห์ นีไ? ด้ แ ก่ 1) 26 กรกฎาคม - การประชุ ม
นโยบายการเงินของ ECB 2) 27 กรกฎาคม - GDP ไตรมาส 2 ของสหรัฐฯ
3) 31 กรกฎาคม - ธปท.รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
แนวโน้ ม SET index สัปดาห์นี ? คาดดัชนีมีแนวรับที8ระดับ 1,640 จุด และ
แนวต้ านที8ระดับ 1,700 จุด

Thai Govt
10Y
(20/07/2018
@ 2.76%)
US
Treasury
10Y
(20/07/2018
@ 2.89 %)

(ผลตอบแทน
ไม่
เปลี8ยนแปลง)

+0.22%
(ผลตอบแทนที8
เปลี8ยนแปลง)

MMGOV,
MMM,
MMM-Plus

Slightly
Overweight

+0.06%
(ผลตอบแทนที8
เปลี8ยนแปลง)

+0.49%
(ผลตอบแทนที8
เปลี8ยนแปลง)

การซื ?อขายตราสารหนี ?สัปดาห์ที8ผ่านมาหนาแน่นกว่าสัปดาห์ก่อน โดยอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรไทยปรับตัวขึ ?นเกื อบทุกช่วงอายุ ยกเว้ นพันธบัตรอายุ
ไม่ เ กิ น 1 ปี ที8 อัตราผลตอบแทนแทบไม่ เ ปลี8 ย นแปลง ทัง? นี เ? ส้ นอัต รา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวแบนราบมากขึ ?น (Bear Flatening)
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยปรับเพิ8มขึ ?นตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รั ฐบาลสหรั ฐฯที8 ปรั บตัว สูงขึน? และ ผลการประมูลพันธบัตรธนาคารแห่ง
ประเทศไทย รุ่ น 3 ปี ไม่ได้ รับการตอบรั บที8 ดี สัป ดาห์ที8ผ่านมานัก ลงทุน
ต่างชาติขายสุทธิตราสารหนี ?ไทย จํานวน 6,916 ล้ านบาท โดยขายสุทธิใน
ตราสารหนี ?ที8มีอายุคงเหลือตํ8ากว่า 1 ปี จํานวน 10,955 ล้ านบาท แต่ซื ?อสุทธิ
ในตราสารหนี ?ที8มีอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี จํานวน 4,039 ล้ านบาท สัปดาห์
นี ?คาดอัตราผลตอบแทนตราสารหนี ?ไทยจะผันผวนต่อไป โดยมีโอกาสปรั บ
เพิ8มขึ ?นมากกว่า จากค่าเงินบาททีย8 งั อ่อนค่าเกิน 33.30 บาทต่อดอลลาร์ และ
พันธบัตรสหรัฐฯ 10 ปี ที8เริ8 มปรับเพิ8มขึ ?นเข้ าใกล้ 3.00% อีกครัง?

มุมมองการลงทุน
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มุมมองการลงทุน

ตราสารทุน
ต่างประเทศ

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

+0.02 %

+4.79%

I-Develop
M-VI

Slightly
Underweight

+0.15%

-1.25%

+0.44%

-0.29%

+0.51%

-7.62%

-1.18%

-5.62%

I-GOLD

Slightly
Underweight

Oil (WTI)

-2.41%

+15.55%

I-OIL

Neutral

สัป ดาห์ ทีผ่ า นมา ตลาดหุ้นทัวโลกปรั บ ตัว ผสมผสาน ตลาดยัง รอความ
คืบหน้ าประเด็นการค้ าสหรัฐฯและจี น รวมทังสหรั
% ฐฯกับประเทศคู่ค้าอื นๆ
ล่าสุดทรัมป์ ขู่เรี ยกเก็บภาษี ศลุ กากรเพิมเติมสําหรับสินค้ าจากจีนวงเงินถึง
5 แสนล้ านดอลลาร์ สหรัฐ
สําหรับสัปดาห์นี %ตลาดติดตามผลประกอบการไตรมาสที 2 ปี 2561 ทีทยอย
ประกาศ อาทิ Google พร้ อมทังตั
% วเลขและดัชนีทีสําคัญทางเศรษฐกิจอืนๆ
เหตุการณ์ สําคัญอื นๆในสัปดาห์หน้ าประกอบด้ วย 1) การประชุม ECB ซึง
จากการประชุมครัง% ก่อน ธนาคารกลางยุโรปจะยุติมาตรการ QE ในปลายปี
นี % และชี %ว่าจะคงอัตราดอกเบี %ยไว้ ทีระดับตําทีสุดเป็ นประวัตกิ ารณ์ อย่างน้ อย
จนถึงฤดูร้อนปี 2562 และ 2) GDP ไตรมาส 2 ของสหรัฐฯ
ราคาทองคํ า มี แ นวโน้ ม พัก ตัว หากดอลลาร์ สหรั ฐ ยัง แข็ ง ค่า ต่อ ทว่ า หาก
ดอลลาร์ สหรัฐกลับมาอ่อนค่าอาจหนุนให้ ราคาทองคําประคองตัวและฟื น% ตัว
ต่อเนือง ส่วนราคานํ า% มันในระยะสันมี
% โอกาสผันผวน ทังนี
% %นักลงทุนจับตา
สต็อกนํ %ามันดิบสหรัฐฯและปริ มาณซื %อขายในตลาดนํ %ามันล่วงหน้ า

iBoxx
Liquid
Investment
Grade
Corporate
JPMorgan
Emerging
Bond

-0.51%

-3.56%

I-SMART

Neutral

-0.25%

-3.84%

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลรัฐบาลสหรัฐฯอายุ 10 ปี ปรับขึ ?นเล็กน้ อย
ที8 2.89% ภายหลังจากประธาน Fed แถลงการณ์ ต่อหน้ าต่อหน้ ารัฐสภา
ยืนยันสนับสนุนการขึ ?นอัตราดอกเบี ?ยนโยบายอย่างค่อยเป็ นค่อยไป อย่างไร
ก็ตามการปรั บขึ ?นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรถูกกดดันจากความกังวล
เรื8 องการนโยบายกี ดกันทางการค้ าของสหรั ฐฯต่อคู่ค้าโดยเฉพาะจี น ซึ8ง มี
ความรุ น แรงขึ น? ทัง? นี ป? ระธานาธิ บ ดี ส หรั ฐ ฯ กล่ า วหาว่ า จี น และยุ โ รป
แทรกแซงค่าเงินอย่ างผิ ดกฎหมาย และ สหรั ฐฯ อาจจะตอบโต้ ด้ว ยการ
กํ า หนดภาษี นํ า เข้ า จากจี น ทุก รายการซึ8ง คิ ดเป็ นมูล ค่ า กว่ า 5 แสนล้ า น
ดอลลาร์ สหรัฐ หลังจากที8สหรัฐฯ บังคับใช้ ภาษี นําเข้ ากับจีนไปแล้ ว 3.4 หมื8น
ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ และอยู่ระหว่างพิจารณากํ าหนดภาษี นําเข้ าเพิ8มเติมอีก
1.6 หมื8 นล้ านดอลลาร์ สหรั ฐ ทังนี
? ค? ่าเงินดอลลาร์ สรอ. ยังคงแข็งค่าอย่า ง
จํากัด สําหรับ I-SMART มีการลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูงจึง
ได้ รับเชิงบวก ทังนี
? ก? องทุนเน้ นการวางสถานะ Duration ที8 ตํ8ากว่ าเกณฑ์
อ้ างอิง เพื8อรองรับการปรับขึ ?นของ Yield และกระจายความเสี8ยงในตลาดยู
โรรวมทังตลาดเกิ
?
ดใหม่บางประเทศ รวมทังได้
? รับผลประโยชน์จากค่าเงิน

iBoxx High
Yield Index

+0.07%

+0.98%

M-SMART
INCOME

Neutral

Bloomberg
Barclays
US MBS
Index

-0.12%

-0.84%

ตราสารหนี ?เอกชนที8ให้ ผลตอบแทนสูง High Yield มีมูลค่าปรับเพิ8มขึ ?น โดย
ได้ ปัจจัยหนุนจาก credit spread ทรงตัวและอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลปรับขึ ?นไม่มาก รวมทังปั
? จจัยพื ?นฐานเศรษฐกิจสหรัฐฯแข็งแกร่ ง แม้ ว่า
จะมี ความผันผวนจากความกังวลต่อสงครามการค้ า สําหรั บตลาดสินเชื8 อ
บ้ านสหรัฐฯมูลค่าปรับลดลงเล็กน้ อย จากการปรับขึ ?นของอัตราผลตอบแทน
พัน ธบั ต รรั ฐ บาลสหรั ฐ ฯระยะยาว สํ า หรั บ M-SMART INCOME ให้
ผลตอบแทนจาก กลุ่ม High Yield ที8เป็ นตราสารหนี ?ประเภทด้ อยสิทธิและ
ตราสารแปลงสภาพที8ให้ ผลตอบแทนสูง โดยเน้ นจากอัตราดอกเบี ?ยรั บที8สูง
(coupon) ออกโดยกลุม่ สถาบันการเงินคุณภาพสูง จึงช่วยชดเชยการปรับขึ ?น
ของเส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ประกอบกับกระจายการลงทุนใน
ตราสารที8ให้ ดอกเบี ?ยลอยตัว และกึ8งลอยตัว เพื8อรองรับภาวะดอกเบี ?ยขาขึ ?น
ของสหรัฐฯ

ตราสารหนี ?
ต่างประเทศ
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ข้ อสงวนสิทธิn

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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