31 กรกฎาคม 2561
เหตุการณ์ สําคัญ
 สหรั ฐฯ และ สหภาพยุโรป เจรจาด้ านการค้ า โดยตกลงทีจะระงับการพิจารณาขึน4 ภาษีสินค้ านําเข้ าระหว่ างกันเพิมเติม ซึงอาจจะช่ วยลดความเสียงที
สหรั ฐฯ จะขึน4 ภาษีนําเข้ ารถยนต์ จากยุโรป 20% ตามทีประธานาธิบดี Donald Trump ได้ เคยประกาศไว้ ก่อนหน้ านี 4
 รั ฐบาลจีนเริมกลับมาดําเนินนโยบายการเงินและการคลังทีผ่อนคลายเพือรั กษาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้ เป็ นไปตามเป้าหมาย
 การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป ในวันที 26 กรกฎาคม 2561 ยังคงนโยบายการเงินผ่ อนคลายไม่ เปลียนแปลง
 ติดตามการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางญีปุ่น ในวันที 30 - 31 กรกฎาคม 2561 คาดว่ าจะคงนโยบายการเงินไม่ เปลียนแปลง
 ติดตามการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรั ฐฯ ในวันที 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2561 คาดว่ าจะคงนโยบายการเงินไม่
เปลี ยนแปลง และในวันที 3 กรกฎารม 2561 ตัวเลขการจ้ างงานของสหรั ฐฯ โดยผลสํารวจของ Bloomberg คาดว่ าจะมีการจ้ างงานเพิมขึน4 185 พัน
ตําแหน่ ง อัตราการว่ างงงานลดลงเป็ น 3.9% ของกําลังแรงงาน
 ติดตามการรายงาน GDP ไตรมาส 2 ปี 2561 ของยูโรโซน ในวันที 31 กรกฎาคม 2561 ซึงผลสํารวจของ Bloomberg คาดว่ าจะขยายตัว 0.4% (qoq) ไม่
เปลียนแปลงจากไตรมาสก่ อนหน้ า
สรุ ปข่ าวเศรษฐกิจ
สหรั ฐฯ

จีน

 รั ฐบาลสหรั ฐฯ ออกมาตรการช่ วยเหลือเกษตรกรฉุกเฉินวงเงิน 1.2 หมืน
ล้ านดอลลาร์ สหรั ฐฯ หรื อ ประมาณ 0.06% ของ GDP สหรั ฐฯ ปี 2560
ซึงน่ าจะเริมโครงการต้ นเดือนกันยายน 2561 โดยจะช่ วยเหลือผ่ านการ
เลื อกซื อ4 ผลผลิ ตทีได้ รับผลกระทบจากสงครามการค้ า เช่ น ถัวเหลื อง
ข้ าวฟ่ างและข้ าวสาลี เป็ นต้ น และนําไปขายให้ กับธนาคารอาหารและ
โครงการด้ า นโภชนาการของรั ฐ บาล ส่ วนที เ หลื อ จะส่ งออก เป็ น
มาตรการช่ วยเหลือครั ง4 เดียวเท่ านัน4 และไม่ ต้องผ่ านความเห็นชอบจาก
สภาคองเกรส

 รั ฐบาลจี นเริ มกลั บมาผ่ อนคลายนโยบายทัง4 การเงินและการคลั ง เพือ
กระตุ้นเศรษฐกิจทีชะลอตัวลงและความเสี ยงจากสงครามทางการค้ า
ดังนี 4

 ยอดขายบ้ านใหม่ (Housing Start) เดือนมิถุนายน 2561 หดตัว -5.3%
(mom) ตําสุดนับจากตุลาคม 2560 สอดคล้ องกับยอดขายบ้ านมือสอง
ในเดือนเดียวกัน ลดลง -0.6% (mom) เนืองจาก สต็อกบ้ านลดลง และ
ผู้ประกอบการชะลอการก่ อสร้ าง จากต้ นทุนวัสดุก่อสร้ างทีสูงขึน4 และ
ขาดแคลนแรงงาน รวมถึงดอกเบีย4 ทีสูงขึน4 ตามการขึน4 ดอกเบีย4 ในช่ วงที
ผ่ านมากดดันกําลังซือ4 ประชาชน
 GDP ไตรมาส 2 ปี 2561 (รายงานครั ง4 ที 1) ขยายตัวเร่ งขึน4 เป็ น 4.1%
(qoq,saar) จากไตรมาสก่ อนทีขยายตัว 2.2% (qoq,saar) โดยปั จจัยหนุน
หลักมาจากการส่ งออกสินค้ า และการใช้ จ่ายภายในประเทศ
ยุโรป
 ผลสํารวจเบือ4 งต้ นของดัชนีผ้ ูจัดการรวม (Composite PMI) ในกลุ่มยูโร
โซน เดือนกรกฎาคม 2561 ลดลง -0.6 จุด จากดัชนีภาคบริการลดลงมา
ทีระดับ 55.2 จุ ด แต่ มีสัญญาณบวกจากดัชนีภาคการผลิตปรั บตัวเพิม
ขึน4 มาทีระดับ 55.1 จุด สูงสุดในรอบ 2 เดือน
 ยอดปล่ อยสินเชือให้ แก่ ภาคเอกชนเดือนมิถุนายน 2561 ขยายตัว 3.5%
(yoy) เพิมขึน4 จากเดือนก่ อนที 3.3% (yoy) โดยสินเชือภาคธุรกิจปรั บตัว
สูงขึน4 เป็ น 4.1% (yoy) เป็ นระดับสูงสุดนับตัง4 แต่ เดือนพฤษภาคม 2552
ส่ วนสินเชื อภาคครั วเรื อนขยายตัว 2.9% (yoy) เพิมขึน4 ติดต่ อกั นเป็ น
เดือนที 7
 การประชุมธนาคารกลางยุโรป คงนโยบายการเงินไม่ เปลียนแปลง และ
ยังมันใจต่ อทิศทางการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยรวม รวมถึงระบุ ว่า
หากเศรษฐกิจยังขยายตัวได้ ตามทีคาด ECB ก็จะประกาศลดอัตราการ
เข้ าซื อ4 สินทรั พย์ ลงเป็ น 1.5 หมืนล้ านยูโรต่ อเดือน ในเดือน ตุลาคม ธันวาคม 2561 และจะยุตมิ าตรการ QE หลังจากนัน4 ส่ วนอัตราดอกเบีย4
นโยบาย (Refinancing Rate ที 0.0% และ Deposit Facility Rate ที 0.4%) จะคงอยู่ท รี ะดับตําไปจนถึงไตรมาส 3 ปี 2562 เป็ นอย่ างน้ อย

 นโยบายการเงิน : ธนาคารกลางจีน (PBoC) อัดฉีดสภาพคล่ องเข้ าสู่
ระบบผ่ านตลาดเงิน (OMO) สูงสุดนับตัง4 แต่ ปลายเดือนกุมภาพันธ์
2561 จํานวน 5.2 แสนล้ านหยวน และอัด ฉี ดผ่ านโครงการเงินกู้
ระยะกลาง (MLF) 1 ปี จํานวน 5.02 แสนล้ านหยวน รวมถึงมีแผนที
จะลดอัตราส่ วนเงินกันสํารองขัน4 ตําของธนาคารพาณิชย์ (RRR) ใน
เดือนสิงหาคมนี 4
 นโยบายการคลัง : รั ฐบาลจีนเตรี ยมใช้ มาตรการภาษีและเร่ งการใช้
จ่ ายภาครั ฐมากขึน4 ดังนี 4 ให้ ธุรกิจสามารถใช้ ค่าใช้ จ่ายด้ านการวิจัย
(R&D) เพือลดหย่ อนภาษีนิติบุคคลได้ มากถึง 75% การเร่ งจ่ ายคืน
ภาษีให้ แก่ ภาคธุรกิจ และเร่ งออกพันธบัตรรั ฐบาลท้ องถินเพือระดม
เงินลงทุนในโครงสร้ างพืน4 ฐาน
 ดัชนีผ้ ู จัดการฝ่ ายจัดซือ4 ภาคอุตสาหกรรม (PMI Manufacturing) และ
ภาคบริ การ (PMI Non-Manufacturing) ของรั ฐบาล เดือนกรกฎาคม
2561 ลดลงมาที ร ะดั บ 51.2 จุ ด และ 54.0 จุ ด ตามลํ า ดั บ สะท้ อ น
โมเมนตัมทีลดลงของเศรษฐกิจ
ความคืบหน้ ามาตรการกีดกันทางการค้ า
 สหรั ฐฯ และยุโรปเจรจาทางการค้ า ได้ ข้อตกลงเบือ4 งต้ น ดังนี 4
1. ทัง4 สองฝ่ ายจะระงั บการพิจ ารณาขึ น4 ภาษี สินค้ านํ าเข้ าระหว่ างกั น
เพิมเติมในช่ วงนี 4 และทัง4 สองฝ่ ายจะลดอัตราภาษี สิ นค้ านําเข้ าใน
กลุ่มอุตสาหกรรมทีไม่ ใช่ รถยนต์ โดยมีเป้าหมายทีจะลดให้ เป็ น 0%
2. ทัง4 สองฝ่ ายจะกลับมาทบทวนการขึน4 ภาษีท ไี ด้ บังคับใช้ ไปแล้ ว ได้ แก่
ภาษีนําเข้ าเหล็กและอลูมิเนียมจากยุโรปของสหรั ฐฯ มีผลตัง4 แต่ 1
มิถุนายน 2561 และการขึ น4 ภาษี นําเข้ าตอบโต้ ก ลั บ สหรั ฐ ฯ ของ
ยุ โรปในสินค้ าเกษตร, เหล้ า, เรื อยนต์ , มอเตอร์ ไซด์ และกางเกง
ยี นส์ มีผลตัง4 แต่ 22 มิถุนายน 2561 และยุ โรปตกลงทีจะเพิมการ
นําเข้ าก๊ าซธรรมชาติเหลวและถัวเหลืองจากสหรั ฐฯ
3. ทัง4 สองฝ่ ายจะร่ วมกั นปฏิ รูปองค์ ก ารการค้ าโลก (WTO) และเพิม
ความเข้ มงวดในการคุ้มครองสิทธิทรั พย์ สินทางปั ญญา
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SET Index ปิ ดสัปดาห์ 1,701.87 จุด เพิ<มขึ ?น 1.56% WoW สัปดาห์ที<ผ่าน
มาตลาดหุ้นไทยยังปรับขึ ?นต่อ โดยได้ รับผลบวกจากภูมิภาคเอเชียปรับขึน?
หลังคลายความกังวลเรื< องสงครามการค้ า ประกอบกับค่าเงินบาทแข็งค่า
เล็กน้ อย ทําให้ ชะลอการไหลออกของ Fund Flow ประเด็นอื<นๆได้ แก่
1) ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนพฤษภาคม 2561 ยังคงขยายตัวเป็ น
บวกต่อ เนื< อ งเป็ นเดื อ นที< 13 นับ จากเดื อ นพฤษภาคม 2560 โดยดัช นี
ผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัว 3.2 % จากช่วงเดียวกันของปี ก่ อน เป็ นผล
จากการส่ง ออกที< ฟื?นตัว ตามภาวะเศรษฐกิ จ โลกอย่ างต่อ เนื< อ ง โดยการ
ส่งออกสินค้ าอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม 2561 ขยายตัว 12.6 %
2) ข้ อมูลจากสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) รายงาน
ว่ามูลค่า ตลาดของ B2C E-Commerce ในประเทศไทยปี 2560 อยู่ที<
23.33 พัน ล้ า นดอลลาร์ ห รื อ 778.3 พัน ล้ า นบาท เป็ นตัว เลขสูง สุด ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ โดยคาดว่าในปี นี ?จะเพิ<มขึ ?นถึง 3.06 ล้ าน
ล้ า นบาท เพิ<ม ขึน? กว่า 8.5% เมื< อ เที ยบกับ ปี ที<ผ่านมา สอดคล้ อ งกับการ
เติบโตของ Social Commerce
3) กระทรวงการคลังปรับเพิ<ม GDP ปี 2561 เป็ น 4.5% คาดการณ์ อาจ
ขยายตัวถึง 5% หากทุกมาตรการภาครัฐเดินหน้ าได้ ตามเป้าหมาย และมี
ภาคการส่งออกเป็ นตัวนํ าเศรษฐกิจ โดยประมาณการเติบโดทังปี
? ที< 9.7%
หลัง เศรษฐกิ จ คู่ค้า ขยายตัว ดี ขึน? ขณะที< ภาคการท่อ งเที< ย วยัง คงเติบ โต
ต่อเนื<อง ประเมินแนวโน้ มยังขยายตัวได้ แม้ มีผลกระทบจากเหตกุารณ์ เรื อ
ล่มที<ผ่านมา สัปดาห์นี ?ติดตาม
1) 31 กรกฎาคม - การประชุมนโยบายการเงิ นของธนาคารกลางญี< ปุ่ น
(BoJ)
2) 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม การประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed)
3) 2 สิงหาคม - การประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางอังกฤษ
(BoE)
แนวโน้ ม SET index สัปดาห์นี ? คาดดัชนีมีแนวรับที<ระดับ 1,690 จุด และ
แนวต้ านที<ระดับ 1,720 จุด
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สัปดาห์ทีแล้ วการซื อขายตราสารหนี ในตลาดรองเบาบาง อัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวลดลงเกื อบทุกช่วงอายุ เส้ นอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรปรับตัวแบนราบลง (Bull Flatening) โดยพันธบัตรรัฐบาลระยะสัน
กว่า 1 ปี ลดลงเล็กน้ อยเพียง 1 bps ขณะที พันธบัตรอายุทียาวกว่า 1ปี
อัตราผลตอบแทนปรับลดลง 2- 6 bps ตามแรงซื อจากนักลงทุนต่างชาติ
แม้ ว่านักลงทุนจะยังมีความกังวลเกียวกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
สหรัฐ 10 ปี ทีเริ มปรับสูงขึ นเข้ าใกล้ 3% นักลงทุนต่างชาติมีสถานะซื อสุทธิ
จํานวน 8,205 ล้ านบาท โดยส่วนใหญ่เป็ นตราสารหนี ทีมีอายุคงเหลือตํากว่า
1 ปี

มุมมองการลงทุน

สัป ดาห์ นีค าดอัต ราผลตอบแทนตราสารหนี ไ ทยจะผันผวนต่อ ไป โดยมี
โอกาสปรั บเพิ มขึน จากค่าเงินบาททีอ่อนค่า (33.20 - 33.30 บาทต่อ
ดอลลาร์ ), พันธบัตรสหรัฐฯ 10 ปี ทีเริ มปรับเพิมขึ นเข้ าใกล้ 3.00% และ ผล
การประชุมธนาคารกลางของทังสหรั
 ฐฯและญี ปุ่ น ในช่วงวันที 31กรกฎาคม
– 1 สิงหาคม นี 
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ประเภท
สินทรั พย์

ดัชนี

% ผลตอบแทน
(สัปดาห์ ท ผี ่ าน
มา)

% ผลตอบแทน
(ตัง4 แต่ ต้นปี )

กองทุน
แนะนํา

นํา4 หนักการ
ลงทุน

มุมมองการลงทุน

ตราสารทุน
ต่างประเทศ

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

+0.06 %

+5.43%

I-Develop
M-VI

Neutral

+1.94%

+0.66%

+0.06%

-0.22%

+2.08%

-5.70%

-0.43%

-6.03%

I-GOLD

Slightly
Underweight

Oil (WTI)

+0.62%

+16.28%

I-OIL

Neutral

สัปดาห์ทีผ่านมา ตลาดหุ้นทัวโลกส่วนใหญ่ ปรั บตัวเพิมขึน ขณะทีตัวเลข
Earning ของไตรมาสที 2 เริ มทยอยประกาศ สัปดาห์นี นักลงทุนกําลังจับตา
ประชุมธนาคารกลาง BOJ Fed และ BOE รวมทังตั
 วเลขการจ้ างงาน
สหรัฐฯประจําเดือนกรกฎาคมซึงตลาดคาดว่าจะออกมาแข็งแกร่ ง
ราคาทองคํามีแนวโน้ มทรงตัว นักลงทุนชะลอการลงทุนเพื อรอการประชุม
ธนาคารกลางสหรัฐฯ ตลาดคาด Fed จะคงดอกเบี ยในประชุมครัง นี และจะ
ขึน ดอกเบี ย ในประชุม ครั ง ถัดไป อย่ า งไรก็ ดียัง ต้ อ งจับ ตาทิศทางค่า เงิ น
ดอลลาร์ สหรัฐฯ หากอ่อนค่าช่วยหนุนราคาทองคํา
ส่วนแนวโน้ มราคานํ ามันเผชิญการฟื น ตัวในระยะสัน หลังจากมี สญ
ั ญาณ
บ่ง ชี ว ่า อุปทานนํ า มันในกลุ่ม ประเทศตะวันออกกลางและแคนาดา อาจ
ประสบภาวะตึง ตัว โดยเฉพาะอย่ า งยิ งผลกระทบจากการที สหรั ฐ ฯใช้
มาตรการควําบาตรอิหร่ าน ทังนี
 นักลงทุนควรจับตารายงานสต็อกนํ ามันดิบ
ประจําสัปดาห์ของสหรัฐฯทีจะเปิ ดเผยในวันพุธนี 

iBoxx
Liquid
Investment
Grade
Corporate
JPMorgan
Emerging
Bond

+0.31%

-3.26%

I-SMART

Neutral

+0.68%

-3.18%

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลรัฐบาลสหรัฐฯอายุ 10 ปี ปรับตัวสูงขึ ?นมา
ที< 2.96% จากตัวเลขเศรษฐกิ จสหรั ฐฯ ไตรมาสที< 2 ขยายตัวสูงสุดในรอบ
เกือบ 4 ปี โดยผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ขยายตัว 4.1%QoQ
เร่ งขึน? จากไตรมาสก่ อนหน้ า ที< 2.2%QoQ จากการบริ โภคภาคเอกชน
เพิ<มขึ ?น การใช้ จ่ายของภาครัฐที<สงู ขึ ?นและการส่งออกที<ขยายตัวมากขึ ?น และ
ตัวเลขเศรษฐกิจที<ออกมาแข็งแกร่ งตามคาด นอกจากนี ?ตลาดให้ ความสนใจ
การประชุม ธนาคารกลางญี< ปุ่ น ซึ<ง อาจดําเนิ นนโยบายการเงิ นผ่อนคลาย
น้ อยลง ส่งผลให้ อตั ราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี< ปนปรั
ุ่ บตัวขึ ?น ค่าเงิน
ดอลลาร์ สหรัฐอ่อนค่าเล็กน้ อย ส่งผลบวกต่อตลาดเกิดใหม่ กลุ่มตราสารหนี ?
เครดิตได้ ผลเชิงบวก สําหรับ I-SMART มีการลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นกู้เอกชน
คุณภาพสูงจึงได้ รับเชิงบวก ทังนี
? ?กองทุนเน้ นการวางสถานะ Duration ที<ตํ<า
กว่าเกณฑ์อ้างอิง เพื<อรองรับการปรับขึ ?นของ Yield และกระจายความเสี<ยง
ในตลาดยูโรรวมทังตลาดเกิ
?
ดใหม่บางประเทศ รวมทังได้
? รับผลประโยชน์จาก
ค่าเงิน

iBoxx High
Yield Index

+0.35%

+1.34%

M-SMART
INCOME

Neutral

Bloomberg
Barclays
US MBS
Index

-0.26%

-1.10%

ตราสารหนี ?เอกชนที<ให้ ผลตอบแทนสูง High Yield มีมูลค่าปรับเพิ<มขึ ?น โดย
ได้ ปั จจัย หนุนจากรายงานตัว เลขผลผลิตมวลรวมภายในประเทศสหรั ฐ ฯ
ออกมาแข็งแกร่ งตามที<ตลาดคาด อย่างไรก็ดีอาจมีความผันผวนจากความ
กังวลเรื< องสงครามการค้ า สําหรับตลาดสินเชื<อบ้ านสหรัฐฯมูลค่าปรับลดลง
เล็กน้ อย จากการคาดการณ์ ว่าธนาคารกลางสหรั ฐฯปรั บขึน? อัตราดอกเบี ย?
นโยบายต่อเนื< อง ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบาลสหรั ฐ ฯที<จ ะ
ปรั บตัวขึน? สําหรั บ M-SMART INCOME ให้ ผลตอบแทนจาก กลุ่ม High
Yield ที< เ ป็ นตราสารหนี ป? ระเภทด้ อ ยสิทธิ แ ละตราสารแปลงสภาพที< ใ ห้
ผลตอบแทนสูง โดยเน้ นจากอัตราดอกเบี ย? รับที<สงู (coupon) ออกโดยกลุ่ม
สถาบั น การเงิ น คุ ณ ภาพสู ง จึ ง ช่ ว ยชดเชยการปรั บ ขึ น? ของเส้ น อั ต รา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ประกอบกับกระจายการลงทุนในตราสารที<ให้
ดอกเบี ?ยลอยตัว และกึ<งลอยตัว เพื<อรองรับภาวะดอกเบี ?ยขาขึ ?นของสหรัฐฯ

ตราสารหนี ?
ต่างประเทศ
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ข้ อสงวนสิทธิu

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) ซึง< จัดทําขึน? เพื<อให้ ผ้ ูสนใจได้ รับทราบเกี< ยวกับสินค้ าและ
บริ การของเอ็มเอฟซี และใช้ สําหรับการนําเสนอภายในประเทศไทยเท่านัน?

 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 ? หรื อ ห้ า ม
แจกจ่ายเอกสารนี ? หรื อห้ ามทําสําเนาเอกสารนี ? หรื อห้ ามกระทําการอื<นใดที<ทําให้
สาระสําคัญของเอกสารฉบับนี ?เปลี<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 อ? ขายล่ว งหน้ า
(Derivatives) เพื<อป้องกันความเสี<ยงที<เกี< ยวข้ องกับอัตราแลกเปลี<ยนเงินตราที<
อาจเกิดขึ ?นได้ จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยขึ ?นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จดั การ
กองทุน

 ข้ อมูลบางส่วนในเอกสารนี ?ได้ 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 ?นอยู่กับช่วงเวลาที<นําข้ อมูล
มาใช้ ในการอ้ างอิง
 ข้ อมูลและความเห็นที<ปรากฏในเอกสารนี เ? ป็ นเพี ยงความเห็นเบื อ? งต้ นเท่านัน?
มิใช่คํามัน< สัญญาหรื อการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด
 เอกสารนี ไ? ม่ได้ ผ่านการตรวจสอบหรื อรั บรองจากหน่วยงานทางการใดๆ ทังสิ
? ?น
การตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี ?จะต้ องทําด้ วยความระมัดระวังและรอบคอบ
หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี<ยวกับเอกสารฉบับนี ?กรุ ณาสอบถามจากเจ้ าหน้ าที<โดยตรง

 กองทุนป้องกันความเสี<ยงด้ านอัตราแลกเปลี<ยนเงินตราต่างประเทศบางส่วนหรื อ
ทังหมด
?
ตามแต่สภาวการณ์ ในแต่ละขณะ ดังนัน? จึงมี โอกาสได้ รับผลกํ าไรหรื อ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี<ยนได้
 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี<ยงของการลงทุน ผู้ลงทุน
ควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื<อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี<ยงที<อาจเกิ ดขึ ?นจาก
การลงทุนดังกล่าวได้
 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดัง กล่า วเมื< อมี ความเข้ า ใจในความเสี<ยงของ
สัญญาซื ?อขายล่วงหน้ 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 านัน? บริ ษัทได้ พิจารณาข้ อมูลเพียงเท่าที<ลกู ค้ าให้ บริ ษัทเท่านัน?
 ขอรับหนังสือชี ?ชวนได้ ที<บริ ษัทฯ หรื อตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื ?อคืน
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