6 สิงหาคม 2561
เหตุการณ์ สําคัญ
 ดัชนีผ้ ูจัดการฝ่ ายจัดซือ, ภาคอุตสาหกรรมของสหรั ฐฯ เพิ)มขึน, ดีกว่ าที)ตลาดคาด
 คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี)ปุ่น คงนโยบายการเงินไม่ เปลี)ยนแปลง แต่ มีปรั บเปลี)ยนรายละเอียดเล็กน้ อย
 คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรั ฐฯ คงนโยบายการเงินไม่ เปลี)ยนแปลงในวันที) 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2561
 ตัวเลขการจ้ างงานนอกภาคการเกษตรของสหรั ฐฯ (NFP) เดือนกรกฎาคม 2561 เพิ)มขึน, 157,000 ตําแหน่ ง อัตราการว่ างงงานลดลงเป็ น 3.9% ของกําลัง
แรงงาน
 GDP ไตรมาส 2 ปี 2561 ของยูโรโซน ขยายตัว 0.3% (qoq) ชะลอลงจากไตรมาสก่ อนหน้ า
 ติดตามการรายงาน GDP ไตรมาส 2 ปี 2561 ของญี)ปุ่น ซึ)งผลสํารวจของ Bloomberg คาดจะขยายตัว +1.3% (qoq,saar) จากที)หดตัว -0.6% ในไตรมาส
ก่ อน

สรุ ปข่ าวเศรษฐกิจ
สหรั ฐฯ

ญี)ปุ่น

 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,

 การประชุ ม ธนาคารกลางญี) ปุ่ น (BOJ)
คงนโยบายการเงิ น ไม่
เปลี)ยนแปลงโดย แต่ มีการปรั บเปลี)ยนนโยบายการเงินเล็กน้ อย ดังนี ,
1. คงมาตรการ Yield Curve Control ให้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รั ฐ บาลอายุ 10 ปี เคลื) อนไหวที) ระดั บ 0.0% ต่ อปี แต่ อั ต รา
ผลตอบแทนอาจปรั บ เพิ) ม ขึ น, หรื อ ลดลงได้ มากขึ น, ตามภาวะ
เศรษฐกิจ ซึ)งกรอบการเคลื) อนไหวจะอยู่ ระหว่ าง -0.2% ถึง 0.2%
ต่ อปี จากเดิม -0.1% ถึง 0.1% ต่ อปี

 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (FOMC) ธนาคารกลางสหรั ฐฯ (Fed) มี
มติเป็ นเอกฉันท์ 8-0 ให้ คงอัตราดอกเบีย, นโยบายไว้ ท) ี 1.75-2.00% ตาม
คาด โดย Fed ประเมินเศรษฐกิจขยายตัวได้ อย่ างแข็งแกร่ ง โดยเฉพาะ
จากการบริ โ ภคและการลงทุ นที) เ ร่ งตั วขึ น, ขณะที) ต ลาดแรงงานยั ง คง
แข็งแกร่ ง โดยอัตราการว่ างงานอยู่ในระดับตํ)า

2. คงอัตราดอกเบีย, นโยบายที)ระดับ -0.1% ต่ อปี จากสถาบันการเงินที)
สํารองเงินฝากไว้ กั บธนาคารกลางญี) ปุ่ น และระยะยาวประมาณ
0.0% ต่ อปี ดอกเบีย, จะยังอยู่ในระดับตํ)า เพื)อรองรั บผลกระทบจาก
การปรั บขึน, ภาษี เพื)อการบริ โภคจาก 8% เป็ น 10% ที)จะเกิดขึน, ใน
เดือนตุลาคมปี หน้ า

 การจ้ างงานนอกภาคเกษตร เดือนกรกฎาคม 2561 เพิ)มขึน, 157,000
ตําแหน่ ง อัตราการว่ างงานลดลงเหลือระดับ 3.9% โดยส่ วนหนึ)งเป็ นผล
มาจากการลดลงในการจ้ างงานในหมวดร้ านขายอุปกรณ์ กีฬาและของ
เล่ นเด็ก จากการปิ ดกิจการของ Toy R Us

3. คงอัตราการเข้ าซือ, Exchange-Traded Fund (ETF) ไว้ ท) ี 6 ล้ านล้ าน
เยนต่ อปี แต่ อาจเพิ)มหรื อลดปริ มาณการเข้ าซื อ, ในบางช่ วงตาม
ภาวะตลาด นอกจากนี , BOJ จะปรั บเปลี)ยนสัดส่ วนการเช้ าซือ, ETF
โดยจะเพิ)มการซือ, ETF ที)อิงดัชนี TOPIX ขึน, เป็ น 4.2 ล้ านล้ านเยน
ต่ อปี (จากเดิมที) 2.7 ล้ านล้ านเยนต่ อปี ) ขณะที)อีก 1.5 ล้ านล้ านเยน
ต่ อปี จะผสม ETF ที)อิงดัชนี TOPIX, Nikkei 225 และ JPX-Nikkei
400 และอีก 0.3 ล้ านล้ านเยนสําหรั บบริ ษัทที)ลงทุนในทรั พยากร
มนุษย์ (physical and human capital)

 ขณะที)ค่าจ้ างเฉลี)ยต่ อชั)วโมงเพิ)มขึน, 0.3% mom สูงกว่ าเมื)อเดือนก่ อนที)
เพิ)มขึน, 0.1% และเพิ)มขึน, 2.7% yoy

ยุโรป
 GDP ไตรมาส 2 ปี 2561 ขยายตัว 0.3% (qoq) และ 2.1% (yoy) ชะลอตัว
ลงจากไตรมาสก่ อนหน้ าที) 0.4% (qoq) และ 2.5% (yoy) ส่ วนหนึ)งอาจ
เป็ นผลจากความตึงเครี ยดทางการค้ ากั บสหรั ฐฯ และความเชื)อมั)นทาง
เศรษฐกิจปรั บตัวลดลงต่ อเนื)องในช่ วงครึ)งแรกของปี

4. BOJ ยั งได้ ปรั บลดประมาณการเงินเฟ้อไม่ นับรวมราคาอาหารสด
(Core CPI) ปี งบประมาณ 2561 - 2563 ลงเป็ น 1.1% (yoy) (จาก
เดิมที) 1.3%), 1.5% (yoy) (จากเดิมที) 1.8%) และ 1.6% (yoy) (จาก
เดิ ม ที) 1.8%) ตามลํ า ดั บ ซึ) ง สะท้ อ นถึ ง ความจํ า เป็ นในการใช้
นโยบายผ่ อนคลายทางการเงิ น ต่ อ ไป เนื) องจากเงิ นเฟ้ อยั ง ไม่ มี
แนวโน้ มที)จะขยายตัวถึงเป้าหมายที) 2% ได้ จนกว่ าจะปี 2563 เป็ น
อย่ างน้ อย

ไทย
 เศรษฐกิจไทยเดือนมิถุนายน 2561 ขยายตัวได้ ต่อเนื)องทัง, การใช้ จ่ายใน
ประเทศและต่ างประเทศ ด้ านการใช้ จ่ายในประเทศยังขยายตัวได้ ดี
จากการลงทุนภาคเอกชนในหมวดเครื) องจักรอุปกรณ์ แม้ ว่าการบริ โภค
ภาคเอกชนโดยรวมจะชะลอตัวลง ด้ านอุปสงค์ จากต่ างประเทศ ยังคง
ได้ ประโยชน์ จากภาคท่ องเที)ยวและการส่ งออกที)ขยายตัวได้ ดี
 อัตราเงินเฟ้อทั)วไปและอัตราเงินเฟ้อพืน, ฐาน เดือนกรกฎาคม 2561
เพิ)มขึน, 1.46% (yoy) และ 0.79% (yoy) ตามลําดับ เนื)องจากราคา
พลังงานที)ปรั บตัวขึน,

จีน
 ดัชนีผ้ ูจัดการฝ่ ายจัดซือ, ภาคอุตสาหกรรม (PMI Manufacturing) สํารวจ
โดย CAIXIN เดือนกรกฎาคม 2561 ลดลง -0.2 จุด มาที)ระดับ 50.8 จุด
สอดคล้ องกับการรายงานของรั ฐบาล เนื)องจากคําสั)งซือ, สินค้ าใหม่ ลดลง
 จีนเตรี ยมตอบโต้ มาตรการทางการค้ ากลับไปยังสหรั ฐฯ ด้ วยการขึน, ภาษี
นําเข้ าจากสหรั ฐฯ 25%, 20%, 10% และ 5% คิดเป็ นมูลค่ า 60 พันล้ าน
ดอลลาร์ สหรั ฐ จํานวน 5,207 รายการ
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6 สิงหาคม 2561
ประเภท
สินทรัพย์

หุ้นไทย

ดัชนี
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SET

+0.61%

-2.37%

M-S50
M-BT
HiDiv
HiDivPlus

Neutral

มุมมองการลงทุน
SET Index ปิ ดสัปดาห์ที5 1,712.09 จุด เพิ5มขึ =น 0.61% WoW โดย ยังมีแรงหนุน
จากภาพ Fund Flow ไหลกลับเข้ ามายัง ETF Equity Emerging Market ชัดเจน
ตลาดเริ5 มตอบสนองน้ อ ยลงกับประเด็ น ข้ อพิพาทการค้ า ระหว่า งสหรั ฐ ฯและจี น
ประเด็นอื5นๆได้ แก่
1) ครม.อนุมัติ โครงการก่ อสร้ างรถไฟทางคู่ โดยครึ5 ง หลังของปี 2561 จะมี งาน
ประมูลออกมามากขึ =น เช่น รถไฟความเร็ วสูงเชื5อม 3 สนามบิน มูลค่าโครงการ 2.2
แสนล้ านบาท, โครงการทางด่วนพระราม 3 – ดาวคะนอง 3.1 หมื5นล้ านบาท ,
รถไฟฟ้ าสายสี ม่ว งใต้ เตาปูน – ราษฎร์ บูร ณะ 1 แสนล้ านบาท ซึ5งช่ วยกระตุ้น
อุตสาหกรรมกลุม่ รับเหมาก่อสร้ าง
2) สิงหาคม 2561 นี = สถาบันคุ้มครองเงิ นฝากจะปรับลดการคุ้มครองเงิ นฝากลง
เหลือ 10 ล้ านบาท จากเดิมที5 15 ล้ านบาท และลดลงเหลือ 5 ล้ านบาท ในปี 2562
ก่อนจะเหลือ 1 ล้ านบาท ปี 2563 เป็ นต้ นไป โดยรัฐบาลไม่ห่วงการปรับลดลดการ
คุ้มครองเงินฝาก เนื5องจากการปรับลดการคุ้มครองเหลือ 15 ล้ านบาท ในช่วงที5ผ่าน
มานัน= ยังไม่เห็นการโยกย้ ายบัญชีอย่างมีนยั สําคัญ และปั จจุบนั พบว่า มีเงินฝากที5
ตํ5ากว่า 1 ล้ านบาท และได้ รับการคุ้มครองเต็มจํานวนมีถึง 98.2% ขณะที5เงินฝากที5
สูงกว่าได้ รับการคุ้มครองเต็มจํานวนมีเพียง 1% เท่านัน=
3) ตัวเลขจากธนาคารแห่งประเทศไทย บ่งชี ว= ่าไตรมาส 2 ปี 2561 เศรษฐกิจไทย
ขยายตัวดี โดยมีอตั ราการเติบโตที5เร่ งตัวขึ =นจากไตรมาส 1 ปี 2561 ทัง= การบริ โภค
ภาคครัวเรื อน การลงทุนภาคเอกชน การใช้ จ่ายภาครัฐ และการส่งออก พร้ อมกับ
กําไรบริ ษัทจดทะเบียนไตรมาส 2 ปี 2561 ที5ผลสํารวจนักวิเคราะห์ คาดว่าจะสูง
กว่าไตรมาสเดียวกันในปี ที5แล้ วถึงราว 24% แนวโน้ มการลงทุนภาครัฐ-เอกชนยัง
เติบโตต่อได้
4) รายงานดัชนีความเชื5อมัน5 ทางธุรกิจ เดือน กรกฎาคม 2561 ปรับลดลงจากเดือน
ก่อนเล็กน้ อยจาก 52.8 มาที5 52.0 แต่ถือว่าอยู่ในระดับมีความเชื5อมัน5 โดยเป็ นการ
ลดลงจากด้ านคําสัง5 ซื =อ
ประเด็นติดตามสัปดาห์นี =คือ
1) 7 สิงหาคม - ทุนสํารองระหว่างประเทศของจีน
2) 8 สิงหาคม - ประชุมนโยบายการเงินของไทย / ตัวเลขส่งออกของจีน
3) 10 สิงหาคม - GDP ไตรมาส 2 ของญี5ปนุ่
แนวโน้ ม SET index สัปดาห์นี = คาดดัชนีมีแนวรับที5ระดับ1,700 จุด และแนวต้ านที5
ระดับ 1,725 จุด

ตราสารหนี =
ไทย
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Slightly
Underweight

สัปดาห์ที5ผ่านมา พันธบัตรรัฐบาลระยะยาวมีแรงซื =อจากนักลงทุนอย่างชัดเจน โดย
อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรุ่ น Bechmark 20 ปี (LB366A) ปรับลดลงอย่างมี
นัยสําคัญ 9-10 bps ขณะที5อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบาลระยะสัน= และระยะ
กลางค่อนข้ างทรงตัว ส่งผลให้ เส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยมีลกั ษณะ
แบนราบมากขึ =น
ช่วงท้ ายสัปดาห์ พันธบัตรไทยมีแรงขายออกมาเล็กน้ อย ส่วนหนึ5งได้ รับแรงกดดัน
จากการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ ที5มีมมุ มองเชิงบวกต่อระบบเศรษฐกิจสหรัฐฯ
มากขึ =น อย่างไรก็ตามการปรับขึ =นของอัตราผลตอบแทนไทยยังเป็ นไปอย่างจํากัด
นักลงทุนต่างชาติซือ= สุทธิ ในตลาดตราสารหนีไ= ทย จํานวน 2,404 ล้ านบาท โดยมี
สถานะขายสุทธิ ในตราสารหนีท= ี5มีอายุคงเหลือตํ5ากว่า 1 ปี จํานวน 2,578 ล้ านบาท
ขณะที5 มี สถานะซือ= สุทธิ ในตราสารหนี ไ= ทยที5 มีอ ายุค งเหลือ มากกว่า 1 ปี จํ านวน
4,982 ล้ านบาท
สัปดาห์นีค= าดอัตราผลตอบแทนตราสารหนีไ= ทยจะผันผวนต่อไป โดยมีโอกาสปรั บ
เพิ5มขึ =นจากค่าเงินบาทที5อ่อนค่า (33.20 - 33.30 บาทต่อดอลลาร์ ), พันธบัตรสหรัฐฯ
10 ปี ที5เริ5 มปรับเพิ5มขึ =นเข้ าใกล้ 3.00%
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US
(S&P500)
Europe
(STOXX50)
Japan
(NIKKEI)
Emerging
Market
(MSCI EM)
Gold

+0.76 %

+6.23%

I-Develop
M-VI

Neutral

-1.26%

-0.61%

-0.82%

-1.05%

-1.74%

-7.34%

-0.91%

-6.75%

I-GOLD

Slightly
Underweight

Oil (WTI)

-0.29%

+15.94%

I-OIL

Neutral

iBoxx
Liquid
Investment
Grade
Corporate
JPMorgan
Emerging
Bond

+0.25%

-3.02%

I-SMART

Slightly
Underweight

M-SMART
INCOME

Slightly
Underweight

ตราสารหนี =
ต่างประเทศ

-0.54%

-3.71%

iBoxx High
Yield Index

+0.38%

+1.72%

Bloomberg
Barclays
US MBS
Index

+0.15%

-0.96%
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สัปดาห์ที5ผ่านตลาดหุ้นทัว5 โลกปิ ดผสมผสาน บนตัวเลข Earning ที5ทยอย
ประกาศออกมาและสหรัฐฯมีการจะเตรี ยมเก็ บภาษี นําเข้ าจากจีนเพิ5มขึน=
และจีนน่าจะมีการตอบโต้ เพิ5มเติม ล่าสุดการที5จีนและอินเดียร่ วมกันตอบโต้
สหรั ฐฯ กดดันภาพรวมตลาดหุ้นต่า งประเทศ ธนาคารกลางสหรั ฐฯและ
ธนาคารกลางอังกฤษส่งสัญญาณขึ =นดอกเบี =ยอย่างค่อยเป็ นค่อยไป
ตัวเลขและดัชนีที5สําคัญทางเศรษฐกิ จอื5น ๆ ที5จะประกาศออกมาได้ แก่ 1)
ดุลการค้ าของจีน 2) ดัชนีชี =ผู้ผลิตสหรัฐ 3) GDP ของสหราชอาณาจักร
ราคาทองคํ า มี แ นวโน้ ม ฟื =นตัวได้ ไ ม่ ม ากและอาจจะยัง ไม่ไ ปไหนไกลนัก
เนื5 องจากดอลลาร์ สหรั ฐยังมี แนวโน้ มแข็งค่า อย่างไรก็ ตามหากดอลลาร์
อ่อนค่า อาจประคองราคาทองคํา ให้ อ ยู่ใ นโซน 1,200-1,250 เหรี ย ญต่อ
ออนซ์ ทังนี
= =ปั จจัยทองคํายังขาดปั จจัยใหม่ๆ เข้ ามา
แนวโน้ มราคานํ =ามันในระยะสันเผชิ
= ญการฟื น= ตัว ทว่าภาพรวมผันผวนจาก
การตอบรั บซาอุดิอาระเบี ยและรั สเซียผลิตนํ า= มันเพิ5มขึน= ประเด็นสําคัญ
อื5นๆ 1) ปริ มาณนํ =ามันดิบคงคลังสหรัฐฯมีแนวโน้ มเพิ5มขึ =น 2) ความร่ วมมือ
การปรั บลดการผลิตในกลุ่ม OPEC และ Non-OPEC 3) การผลิตและ
ส่งออกนํ =ามันของลิเบียที5มีแนวโน้ มปรับตัวขึ =น
อัต ราผลตอบแทนพัน ธบัตรรั ฐ บาลรั ฐ บาลสหรั ฐ อายุ 10 ปี ปรั บ ขึน= เป็ น
2.95% แต่ยงั คงถูกกดดดันจากปั จจัยความเสี5ยงด้ านการค้ าระหว่างสหรัฐฯ
และจีนที5รุนแรงขึ =น เนื5องจากจีนอาจเพิ5มภาษี นําเข้ าเป็ นการตอบโต้ กลับหาก
สหรัฐฯ เพิ5มมาตรการกีดกันการค้ าอีก รายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯยังคง
แข็งแกร่ ง โดย GDP ไตรมาส 2 ปี 2561 ขยายตัว 4.1%QoQ saar และการ
จ้ างงานนอกภาคเกษตรกรรมสหรั ฐฯ สอดคล้ องกับความเห็นของธนาคาร
กลางสหรัฐฯที5คาดว่าจะปรั บขึ =นอัตราดอกเบี =ยนโยบายต่อเนื5 อง ทังนี
= = กลุ่ม
เครดิตพบว่า credit spread แคบลง และค่าเงินดอลลาร์ สรอ. ยังคงแข็งค่า
แต่ ถู ก จํ า กั ด สํ า หรั บ I-SMART มี ก ารลงทุ น ส่ ว นใหญ่ ใ นหุ้ นกู้ เอกชน
คุณภาพสูงจึงได้ รับเชิงบวก ทังนี
= =กองทุนเน้ นการวางสถานะ Duration ที5ตํ5า
กว่าเกณฑ์อ้างอิง เพื5อรองรับการปรับขึ =นของ Yield และกระจายความเสี5ยง
ในตลาดยูโรรวมทังตลาดเกิ
=
ดใหม่บางประเทศ รวมทังได้
= รับผลประโยชน์จาก
ค่าเงิน
ตราสารหนี =เอกชนที5ให้ ผลตอบแทนสูง High Yield มีมูลค่าปรับเพิ5มขึ =น โดย
ได้ ปัจจัยหนุนจาก credit spread แคบลงเล็กน้ อยและอัตราผลตอบแทน
พัน ธบัตรรั ฐ บาลปรั บ ขึน= ไม่ ม าก รวมทัง= ปั จ จัย พื น= ฐานเศรษฐกิ จ สหรั ฐ ฯ
แข็งแกร่ ง แม้ ว่าจะมีความกังวลต่อสงครามการค้ า สําหรับตลาดสินเชื5อบ้ าน
สหรัฐฯมูลค่าปรับเพิ5มขึ =นเล็กน้ อย จากการที5ตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
สหรั ฐ ฯระยะยาวค่อ นข้ า งทรงตัว สํ า หรั บ M-SMART INCOME ให้
ผลตอบแทนจาก กลุ่ม High Yield ที5เป็ นตราสารหนี =ประเภทด้ อยสิทธิและ
ตราสารแปลงสภาพที5ให้ ผลตอบแทนสูง โดยเน้ นจากอัตราดอกเบี =ยรั บที5สูง
(coupon) ออกโดยกลุม่ สถาบันการเงินคุณภาพสูง จึงช่วยชดเชยการปรับขึ =น
ของเส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ประกอบกับกระจายการลงทุนใน
ตราสารที5ให้ ดอกเบี =ยลอยตัว และกึ5งลอยตัว เพื5อรองรับภาวะดอกเบี =ยขาขึ =น
ของสหรัฐฯ
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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) ซึง5 จัดทําขึน= เพื5อให้ ผ้ ูสนใจได้ รับทราบเกี5 ยวกับสินค้ าและ
บริ การของเอ็มเอฟซี และใช้ สําหรับการนําเสนอภายในประเทศไทยเท่านัน=

 การลงทุนมีความเสี5ยง ผู้ลงทุนต้ องศึกษาข้ อมูลเพื5อทําความเข้ าใจลักษณะสินค้ า
เงื5อนไขผลตอบแทน และความเสี5ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดําเนินงาน
ในอดีตของกองทุนมิได้ เป็ นสิง5 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 ามกระทําการอื5นใดที5ทําให้
สาระสําคัญของเอกสารฉบับนี =เปลี5ยนไปจากเดิม โดยไม่ได้ รับอนุญาตเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรจากเอ็มเอฟซี

 กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชั5นแนล สมาร์ ท ฟั นด์ (I-SMART), กองทุน
เปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน5 แนล ดีเวลลอป มาร์ เก็ต (I-DEVELOP) , กองทุน
เปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน5 แนล ออยล์ ฟั นด์ (I-OIL) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี
อินเตอร์ เนชัน5 แนล โกลด์ ฟั นด์ (I-GOLD) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน5
แนล เรี ย ลเอสเตท ฟั นด์ (I-REITs) อาจลงทุนในสัญ ญาซื อ= ขายล่ว งหน้ า
(Derivatives) เพื5อป้องกันความเสี5ยงที5เกี5 ยวข้ องกับอัตราแลกเปลี5ยนเงินตราที5
อาจเกิดขึ =นได้ จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยขึ =นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จดั การ
กองทุน

 ข้ อมูลบางส่วนในเอกสารนี =ได้ อ้างอิงจากแหล่งที5มาของข้ อมูลที5เชื5อถื อได้ แต่มิได้
หมายความว่ า เอ็ ม เอฟซี ได้ รั บ รองในความถูก ต้ อ งและครบถ้ ว นของข้ อ มู ล
ดังกล่าวเนื5องจากข้ อมูลอาจมีการเปลี5ยนแปลงได้ ขึ =นอยู่กับช่วงเวลาที5นําข้ อมูล
มาใช้ ในการอ้ างอิง
 ข้ อมูลและความเห็นที5ปรากฏในเอกสารนี เ= ป็ นเพี ยงความเห็นเบื อ= งต้ นเท่านัน=
มิใช่คํามัน5 สัญญาหรื อการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด
 เอกสารนี ไ= ม่ได้ ผ่านการตรวจสอบหรื อรั บรองจากหน่วยงานทางการใดๆ ทังสิ
= =น
การตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี =จะต้ องทําด้ วยความระมัดระวังและรอบคอบ
หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี5ยวกับเอกสารฉบับนี =กรุ ณาสอบถามจากเจ้ าหน้ าที5โดยตรง

 กองทุนป้องกันความเสี5ยงด้ านอัตราแลกเปลี5ยนเงินตราต่างประเทศบางส่วนหรื อ
ทังหมด
=
ตามแต่สภาวการณ์ ในแต่ละขณะ ดังนัน= จึงมี โอกาสได้ รับผลกํ าไรหรื อ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี5ยนได้
 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี5ยงของการลงทุน ผู้ลงทุน
ควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื5อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี5ยงที5อาจเกิ ดขึ =นจาก
การลงทุนดังกล่าวได้
 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดัง กล่า วเมื5 อมี ความเข้ า ใจในความเสี5ยงของ
สัญญาซื =อขายล่วงหน้ า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน
โดยคํานึงถึงประสบการณ์ การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงิน
ของผู้ลงทุนเอง
 กรณี ที5ลกู ค้ าปฏิเสธการให้ ข้อมูลเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร (Customer profile) ให้
บริ ษัทจัดการกองทุนสามารถแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบว่าการเสนอนโยบายการลงทุน
ให้ ลกู ค้ านัน= บริ ษัทได้ พิจารณาข้ อมูลเพียงเท่าที5ลกู ค้ าให้ บริ ษัทเท่านัน=
 ขอรับหนังสือชี =ชวนได้ ที5บริ ษัทฯ หรื อตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื =อคืน
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