14 สิงหาคม 2561
เหตุการณ์ สําคัญ
 สภาผู้ แทนการค้ าสหรั ฐฯ ประกาศขึน. ภาษี นําเข้ าสินค้ าจี นมูลค่ า 1.6 หมืนล้ านดอลลาร์ สหรั ฐ ทีอัตราภาษี 25% โดยให้ มีผลบั งคับใช้ ตัง. แต่ วันที 23
สิงหาคม 2561 นอกจากนีป. ระธานาธิบดี Donald Trump ประกาศขึน. ภาษีนําเข้ าเหล็กและอะลูนิเนียมเพิมเติมจากประเทศตุรกี
 GDP ไตรมาส 2 ปี 2561 ของญีปุ่น ขยายตัว +1.9% (qoq,saar) จากทีหดตัว -0.9% ในไตรมาสก่ อน
 คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่ งประเทศไทย คงดอกเบี ย. นโยบายที 1.5% จากสภาวะการเงินทีผ่อนคลายและเอือ. ต่ อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ
 กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศจีนเดือนกรกฎาคม 2561 ยังคงชะลอตัวต่ อเนือง
 ค่ าเงินตุรกีอ่อนค่ าลงประมาณ 20% เมือเทียบกับดอลลาร์ สหรั ฐ นับจากวันที 9 สิงหาคม 2561 หลังจากสหรั ฐฯ ประกาศเพิมภาษีนําเข้ านําเข้ าเหล็กและ
อลูมเิ นียม เพือตอบโต้ การทีรัฐบาลตุรกีได้ ควบคุมตัวพลเมืองสหรั ฐฯ ทีถกู ตัง. ข้ อสงสัยว่ าเกียวข้ องกับการรั ฐประหารในตุรกีเมือปี 2559 นอกจากนี . ตุรกีมี
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายนอกประเทศทีอ่อนแอทัง. การขาดดุลบัญชีเดินสะพัด การขาดดุลการคลัง และอัตราเงินเฟ้อทีสูงมาก ผลจากการอ่ อนค่ า
ของเงินตุรกีส่งผลให้ เกิดความกังวลต่ อการชําระหนีต. ่ างประเทศของประเทศตุรกี
สรุ ปข่ าวเศรษฐกิจ
สหรั ฐฯ

ญีปุ่น

 อัตราเงินเฟ้อทัวไป เดือนกรกฎาคม 2561 ทรงตัวที 0.2% (mom) และ
2.9% (yoy) และ อัตราเงินเฟ้อพืน. ฐาน ทรงตัวที 0.2% (mom) และ
เพิมขึน. เล็กน้ อยเป็ น 2.4% (yoy)

 การรายงาน GDP ไตรมาส 2 ปี 2561 ขยายตัว 1.9% (qoq.saar) เพิมขึน.
จากทีหดตัว -0.9% (qoq,saar) ในไตรมาสก่ อนหน้ า เนืองจากการฟื . นตัว
ของการบริ โภคภาคเอกชน และการลงทุนภาคเอกชนเร่ งตัวขึน. แม้ ว่า
การส่ งออกสินค้ าจะชะลอตัวลงก็ตาม

ความคืบหน้ าของมาตรการกีดกันทางการค้ าโลก

 ยอดคําสังซือ. เครื องจักร ไม่ รวมสินค้ าทีมีความผันผวนสูง เช่ น เครื องบิน
ในเดือนมิถุนายน 2561 หดตัว -8.8% (mom) สอดคล้ องกับความเชือมัน
ของภาคอุตสาหกรรมทีลดลง

 สภาผู้ แทนการค้ าสหรั ฐ ฯ ประกาศขึ น. ภาษี นําเข้ าสิ นค้ าจี นมู ล ค่ า 1.6
หมืนล้ านดอลลาร์ สหรั ฐ ทีอัตราภาษี 25% โดยให้ มีผลบั งคับใช้ ตัง. แต่
วันที 23 สิงหาคม 2561 หลังจากเสร็จสิน. กระบวนการรั บฟั งความคิดเห็น
จากสาธารณะ ทั ง. นี . การประกาศขึ น. ภาษี ครั .ง นี น. ั บ เป็ นครั .ง ที 2 ตาม
แผนการขึ น. ภาษี นําเข้ า สิ นค้ าจากจี นมู ล ค่ ารวม 5 หมื นล้ านดอลลาร์
สหรั ฐ ที สภาผู้ แทนการค้ าสหรั ฐ ฯ ได้ ประกาศรอบแรกไปในช่ วง
กลางเดื อนมิถุนายน 2561 กั บสิ นค้ าจี นมูล ค่ า 3.4 หมื นล้ านดอลลาร์
สหรั ฐ ทีมีผลบังคังใช้ ไปแล้ วในวันที 6 กรกฎาคมทีผ่านมา

จีน
 กิจ กรรมทางเศรษฐกิ จเดื อนกรกฎาคม 2561 ชะลอตั วลงทัง. ผลผลิ ต
ภาคอุ ต สาหกรรม ยอดค้ า ปลี ก และการลงทุ น ในสิ น ทรั พ ย์ ถาวร
สอดคล้ องกับยอดระดมทุนรวมสุทธิ (Total Socical Financing) ลดลง
เช่ นเดีย วกั น ซึง ลดลงในกลุ่ มของการปล่ อยสินเชื อนอกภาคธนาคาร
จากการใช้ นโยบายการเงินทีเข้ มงวดเพือลดความเสียงในภาคการเงิน

 ประธานาธิ บ ดี Donald Trump ประกาศขึ น. ภาษี นํ าเข้ า เหล็ ก และ
อะลูมเิ นียมจากประเทศตุรกีเป็ น 50% และ 20% ตามลําดับ
ไทย
 คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่ งประเทศ มีมติ 6 ต่ อ 1 เสียงให้ คงอัตราดอกเบีย. นโยบายไว้ ท ี 1.5% ต่ อปี โดยประเมินว่ าเศรษฐกิจไทยขยายตัว
ต่ อเนือง จากแรงส่ งของอุปสงค์ ทงั . ในและต่ างประเทศ ส่ วนอัตราเงินเฟ้อทัวไปมีทศิ ทางเพิมขึน. ใกล้ เคียงกับทีประเมินไว้ ภาวะการเงินโดยรวมอยู่ในระดับ
ผ่ อนคลายและเอือ. ต่ อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ภายใต้ ความเสียงจากการเบิกจ่ ายของรั ฐบาลทีอาจล่ าช้ ากว่ าทีประเมินไว้ ภาคการท่ องเทียวทีอาจได้ รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ เรื อท่ องเทียวล่ มทีภูเก็ต และการส่ งออกสินค้ าทีเผชิญกับความเสียงมาตรการกีดกันทางการค้ าของสหรั ฐฯ และการตอบโต้ จาก
ประเทศคู่ค้าของสหรั ฐฯ รวมถึงความเสียงด้ านภูมริ ั ฐศาสตร์
 นักท่ องเทียวชาวจีนลดลงในเดือนกรกฎาคม 2561 จากผลกระทบเรื อล่ มทีภูเก็ต โดยนักท่ องเทียวจีนลดลง -0.5% (yoy) จากเดือนก่ อนหน้ าทีขยายตัว
18.1% (yoy) ส่ งผลให้ จํานวนนักท่ องเทียวต่ างชาติทัง. หมดชะลอลงเป็ น 3.6% (yoy) จาก 11.6% (yoy) ทัง. นี . กระทรวงท่ องเทียวและกี ฬาประเมินว่ า
เหตุการณ์ เรื อล่ มทีภูเก็ตจะส่ งผลให้ นักท่ องเทียวจี นลดลงประมาณ 6.69 แสนคนในช่ วงเดือน กรกฎาคม – ตุลาคม 2561 ซึงคิดเป็ นประมาณ 6% ของ
ประมาณการนักท่ องเทียวจีนในปี นีท.  ี 11.8 ล้ านคน และ 2% ของประมาณการนักท่ องเทียวรวมที 38 ล้ านคน
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มุมมองการลงทุน
SET Index ปิ ดสัปดาห์ที5 1,705.96 จุด ลดลง 0.36% WoW จากความผันผวน
ระหว่างสัปดาห์ ทังเรื
B 5 องผลประกอบการบริ ษัทจดทะเบียน รวมไปถึงความกังวลต่อ
สงครามการค้ าและราคานํ Bามันดิบที5อ่อนตัวลง นอกจากนี Bยังมีประเด็นอื5นๆได้ แก่
1) การประชุม กนง. ยังคงอัตราดอกเบี Bยนโยบายไว้ ที5 1.50% ตามที5ตลาดคาดด้ วย
เสียง 6 ต่อ 1 และส่งสัญญาณแนวโน้ มดอกเบี Bยขาขึ Bน โดยประเมินเศรษฐกิจไทยมี
แนวโน้ มขยายตัวได้ ต่อเนื5องตามแรงส่งของอุปสงค์ทงั B ในและนอกประเทศ ขณะที5
เงินเฟ้ อทัว5 ไปมีแนวโน้ มเพิ5มขึ Bน
2) ดัชนีความเชื5 อมั5นนักลงทุนในเดือนสิงหาคม 2561 ปรับตัวเพิ5มขึ Bนเป็ นเดื อนที5
สอง อยู่ใ นระดับทรงตัว เป็ นเดื อ นที5 สี5ติ ดต่ อกัน โดยเพิ5 มขึนB 6.69% อยู่ที5ร ะดับ
108.11 โดยผลสํารวจชีวB ่ายอดขายสุทธิ ของนักลงทุนต่างประเทศที5ลดลงและผล
ประกอบการบริ ษัทจดทะเบียนเป็ นปั จ จัยสนับสนุนความเชื5 อมั5นนักลงทุน ส่ว น
ปั จจัยอื5นที5กดดันดัชนียงั คงเป็ นเรื5 องของผลกระทบจากนโยบายกีดกันทางการค้ า
และทิศทางเงินทุนไหลเข้ าออกระหว่างประเทศ
3) BOI เผยผลสํ ารวจความเชื5 อมั5นของนักลงทุนต่า งชาติ ปี 2561 พบว่า กว่า
98.5% มีแผนลงทุนในไทยอย่างต่อเนื5องสูงสุดในรอบ 5 ปี โดย 33% มีแผนขยาย
การลงทุนในไทย และอีก 65.5% ยังคงรักษาระดับการลงทุนในไทยต่อเนื5อง
4) คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประเมินสถานการณ์นํ Bาในเขื5อน
ทัว5 ประเทศยังไม่ถึงขันวิ
B กฤติ และมีโอกาสน้ อยมากที5จะเกิดเหตุการณ์แบบปี 2554
โดยปริ ม าณนํ าB สะสมในทุก เขื5 อนจนถึง 8 สิ งหาคม 2561 อยู่ที5 4.97 หมื5 นล้ า น
ลบม. ในส่ ว นการระบายนํ าB จะกระทบต่ อ พื นB ที5 ก ารเกษตร ภาคตะวั น ตก
ตะวันออกเฉียงเหนือและใต้ เป็ นหลัก ส่งผลลบต่อรายได้ ภาคเกษตรในช่วงไตรมาส
3 และอาจต่อเนื5องถึงไตรมาส 4
สัปดาห์นี Bติดตามประเด็น
1) 14 สิงหาคม ตัวเลขกิจกรรมทางเศรษฐกิจเดือน กรกฎาคม ของจีน ได้ แก่ ยอด
ค้ าปลีกและผลผลิตภาคอุตสาหกรรมซึ5งตลาดคาดจะกลับมาเร่ งตัวขึ Bน ขณะที5การ
ลงทุนคาดว่าจะทรงตัวเท่ากับเดือนก่อน
2) 15 สิ ง หาคม คณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ และ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
3) 18-19 สิงหาคม กสทช.เปิ ดประมลูคลื5น 900MHz และ 1800 MHz
4) 20 สิงหาคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แถลง GDP ไทย ไตรมาสที5 2 ปี 2561 สําหรับแนวโน้ ม SET index สัปดาห์นี B คาด
ดัชนีมีแนวรับที5ระดับ1,685 จุด และแนวต้ านที5ระดับ 1,715 จุด
สัปดาห์ที5ผ่านมาการซื Bอขายในตลาดรองเงี ยบเหงา ยังคงขาดปั จจัยใหม่ๆผลักดัน
ตลาด ความกังวลเกี5ยวกับข้ อพิพาททางการค้ าระหว่างสหรัฐฯ และประเทศคู่ค้า ทํา
ให้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั5วโลกปรับตัวขึ Bนอย่างจํากัด แม้ ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ
จะขยายตัว ได้ อ ย่า งแข็ ง แกร่ ง และอัต ราเงิ น เฟ้ อเริ5 มปรั บ ตัว ดี ขึนB ทังB นี เB ส้ น อัต รา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย ปรับตัวในลักษณะแบนราบมากขึ Bน โดยพันธบัตร
อายุ 1-5 ปี ผลตอบแทนปรับเพิ5มขึ Bน 2-4 bps. ขณะที5พนั ธบัตรอายุคงเหลือ 6-13 ปี
อัตราผลตอบแทนปรับลดลง 0-2 bps
การประชุม กนง. ยังไม่มีการส่งสัญญาณที5ชดั เจนเกี5ยวกับการปรับขึ Bนอัตราดอกเบี Bย
นโยบายในอนาคตอันใกล้ นี B เริ5 มมีแรงซื Bอจากนักลงทุนต่างประเทศ อย่างไรก็ดีอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยยังคงปรับตัวในกรอบแคบๆ โดยมีแรงขายจากนัก
ลงทุนภายในประเทศสลับออกมา
นักลงทุนต่างชาติมีสถานะขายสุทธิ จํานวน 2,227 ล้ านบาท โดยมีสถานะขายสุทธิ
ในตราสารหนี Bที5มีอายุคงเหลือตํ5ากว่า 1 ปี จํานวน 2,725 ล้ านบาท และมีสถานะซื Bอ
สุทธิในตราสารหนี Bไทยที5มีอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี จํานวน 498 ล้ านบาท
สัปดาห์นีคB าดอัตราผลตอบแทนตราสารหนีไB ทยจะผันผวนต่อไป โดยมีโอกาสปรั บ
เพิ5มขึ Bนจากค่าเงินบาทที5อ่อนค่า พันธบัตรสหรัฐฯ 10 ปี ที5เริ5 มปรับเพิ5มขึ Bนเข้ าใกล้
3.00% ตามทิศทางการปรับขึ Bนดอกเบี Bยนโยบายอีก 2 ครังB (Dot plot)
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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

-0.24 %

+5.97%

I-Develop
M-VI

Neutral

-1.61%

-2.21%

-1.01%

-2.05%

-1.02%

-8.29%

-0.35%

-7.07%

I-GOLD

Slightly
Underweight

Oil (WTI)

-1.25%

+14.49%

I-OIL

Neutral

ตราสารหนี B
ต่างประเทศ

iBoxx
Liquid
Investment
Grade
Corporate
JPMorgan
Emerging
Bond

+0.11%

-2.92%

-1.51%

-5.16%

iBoxx High
Yield Index

+0.09%

+1.81%

Bloomberg
Barclays
US MBS
Index

+0.43%

-0.53%

I-SMART

Neutral

M-SMART
INCOME

Neutral
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ตลาดหุ้นทัว5 โลก สหรัฐฯ ยุโรป และญี5ปนุ่ ปรับตัวลงในสัปดาห์ที5ผ่านมา หลัง
สหรัฐฯปรับขึ Bนภาษี เหล็กและอะลูมิเนี ยมจากประเทศตุรกี ทําให้ ค่าเงินของ
ตุรกีอ่อนค่ารุ นแรงและดอลลาร์ สหรัฐฯแข็งค่าเมื5อเทียบสกุลหลัก เป็ นลบต่อ
ค่าเงินใน Emerging Market นอกจากนี ธB นาคารกลางสหรั ฐฯเตรี ยมขึนB
ดอกเบี Bยในการประชุม Fed เดือนกันยายน นี B กดดันภาพรวมการเคลื5อนไหว
ของเงินทุนเคลื5อนย้ าย
ติดตามตัวเลขและดัชนี ที5สําคัญทางเศรษฐกิ จอื5น ๆ ที5จะประกาศได้ แก่ 1)
ดัชนีการทํากํ าไรของ UK 2) CPI ของ UK 3) ยอดค้ าปลีกของสหรัฐฯ 4)
ใบอนุญาตก่อสร้ างของสหรัฐฯ
ราคาทองคํามีแนวโน้ มทรงตัวถึงทรุ ดตัวจากแรงกดดดันของดอลลาร์ สหรั ฐ
ทังนี
B ตB ลาดทองคํา ขาดปั จ จัยบวกใหม่ๆเข้ า มา ทํา ให้ เซนติเ มนท์ของราคา
Spot Gold มีโอกาสซึมตัวหลุดกรอบ 1,200 เหรี ยญต่อออนซ์
แนวโน้ ม ราคานํ าB มันในระยะสันเผชิ
B ญการผันผวน สิ5ง ที5จับ ตา 1) ปริ มาณ
นํ าB มันดิบคงคลังสหรั ฐ ฯมี แนวโน้ มเพิ5มขึนB แหล่งผลิตนํ าB มันดิบ Syncrude
กลับมาผลิตตามปกติภายในเดือนสิงหาคมนี B 2) ความร่ วมมื อการปรั บลด
การผลิตในกลุม่ OPEC และ Non-OPEC 3) การผลิตและส่งออกนํ Bามันของ
ลิเบียที5มีแนวโน้ มปรั บตัวขึ Bน 4) ปั จจัยเสี5ยงจากสงครามการค้ าที5กดดันอุป
สงค์นํ Bามันโลก
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลรัฐบาลสหรัฐฯอายุ 10 ปี ปรั บลงมาอยู่ที5
2.88% ถูกกดดันจากปั จจัยกังวลสงครามการค้ าที5ลา่ สุดส่งผลถึงประเทศตุรกี
ล่าสุดวันศุกร์ ที5ผ่านมา สหรัฐฯ ประกาศ ควํ5าบาตรตุรกี ด้วยการเพิ5มภาษี
นําเข้ าเหล็กและอะลูมิเนียมเท่าตัวเป็ น 50% และ 20% ตามลาดับ ส่งผลให้
ตลาดกัง วลว่า ตุร กี จ ะเกิ ดวิ กฤตการเงิ น และส่ง ผลไปยัง ยุโรปและทั5วโลก
เนื5องจากค่าเงินตุรกี เทียบกับดอลลาร์ สรอ อ่อนค่ามากถึง 21% ในสัปดาห์
(03/08/2018-10/08/2018) และอ่ อ นค่ า 45% ตังB แต่ ต้ น ปี นอกจากนี B
ธนาคารกลุ่มยุโรปมี การปล่อยกู้ให้ แก่กลุ่มธุรกิจตุรกี รวมทังเป็
B นผู้ถือหุ้นใน
บางธนาคารของตุรกี จากความกังวลดังกล่าวส่งผลให้ เส้ นอัตราผลตอบแทน
พันธบัต รรั ฐ บาลสหรั ฐ ฯปรั บ ตัว ลง และค่ า เงิ น ดอลลาร์ สรอ แข็ ง ค่า ส่ ง
ผลบวกต่อตราสารหนี Bเอกชนสหรัฐฯ แต่สง่ ผลลบต่อตลาดเกิดใหม่ สําหรับ ISMART มีการลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูงจึงได้ รับเชิงบวก ทังนี
B B
กองทุนเน้ นการวางสถานะ Duration ที5ตํ5ากว่าเกณฑ์อ้างอิง เพื5อรองรับการ
ปรับขึ Bนของ Yield และกระจายความเสี5ยงในตลาดยูโรรวมทังตลาดเกิ
B
ดใหม่
บางประเทศ รวมทังได้
B รับผลประโยชน์จากค่าเงิน
ตราสารหนี Bเอกชนสหรัฐที5ให้ ผลตอบแทนสูง High Yield มีมูลค่าปรับเพิ5มขึ Bน
โดยได้ ปัจจัยหนุนจากเส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯปรับตัว
ลงรวมทังปั
B จจัยพื Bนฐานเศรษฐกิจสหรัฐฯแข็งแกร่ ง สําหรับตลาดสินเชื5อบ้ าน
สหรัฐฯมูลค่าปรับเพิ5มขึ Bนเช่นกัน จากการที5ตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
สหรัฐระยะยาวค่อนข้ างทรงตัว รวมทังเป็
B นกลุ่มสินทรัพย์ปลอดภัย สําหรับ
M-SMART INCOME ให้ ผลตอบแทนจาก กลุ่ม High Yield ที5เป็ นตราสาร
หนี ปB ระเภทด้ อยสิทธิ และตราสารแปลงสภาพที5ให้ ผลตอบแทนสูง โดยเน้ น
จากอัตราดอกเบี Bยรับที5สงู (coupon) ออกโดยกลุม่ สถาบันการเงินคุณภาพสูง
จึ ง ช่ ว ยชดเชยการปรั บ ขึ นB ของเส้ น อั ต ราผลตอบแทนพัน ธบั ต รรั ฐ บาล
ประกอบกับกระจายการลงทุนในตราสารที5ให้ ดอกเบี Bยลอยตัว และกึ5งลอยตัว
เพื5อรองรับภาวะดอกเบี Bยขาขึ Bนของสหรัฐฯ
หน้ า 3
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คําเตือน

 เอกสารนี เB 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 จัดทําขึนB เพื5อให้ ผ้ ูสนใจได้ รับทราบเกี5 ยวกับสินค้ าและ
บริ การของเอ็มเอฟซี และใช้ สําหรับการนําเสนอภายในประเทศไทยเท่านันB

 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 B หรื อ ห้ า ม
แจกจ่ายเอกสารนี B หรื อห้ ามทําสําเนาเอกสารนี B หรื อห้ ามกระทําการอื5นใดที5ทําให้
สาระสําคัญของเอกสารฉบับนี Bเปลี5ยนไปจากเดิม 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 อB ขายล่ว งหน้ า
(Derivatives) เพื5อป้องกันความเสี5ยงที5เกี5 ยวข้ องกับอัตราแลกเปลี5ยนเงินตราที5
อาจเกิดขึ Bนได้ จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยขึ Bนอยู่กับดุลยพินิจของผู้จดั การ
กองทุน

 ข้ อมูลบางส่วนในเอกสารนี Bได้ อ้างอิงจากแหล่งที5มาของข้ อมูลที5เชื5อถื อได้ แต่มิได้
หมายความว่ า เอ็ ม เอฟซี ได้ รั บ รองในความถูก ต้ อ งและครบถ้ ว นของข้ อ มู ล
ดังกล่าวเนื5องจากข้ อมูลอาจมีการเปลี5ยนแปลงได้ ขึ Bนอยู่กับช่วงเวลาที5นําข้ อมูล
มาใช้ ในการอ้ างอิง
 ข้ อมูลและความเห็นที5ปรากฏในเอกสารนี เB ป็ นเพี ยงความเห็นเบื อB งต้ นเท่านันB
มิใช่คํามัน5 สัญญาหรื อการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด
 เอกสารนี ไB ม่ได้ ผ่านการตรวจสอบหรื อรั บรองจากหน่วยงานทางการใดๆ ทังสิ
B Bน
การตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี Bจะต้ องทําด้ วยความระมัดระวังและรอบคอบ
หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี5ยวกับเอกสารฉบับนี Bกรุ ณาสอบถามจากเจ้ าหน้ าที5โดยตรง

 กองทุนป้องกันความเสี5ยงด้ านอัตราแลกเปลี5ยนเงินตราต่างประเทศบางส่วนหรื อ
ทังหมด
B
ตามแต่สภาวการณ์ ในแต่ละขณะ ดังนันB จึงมี โอกาสได้ รับผลกํ าไรหรื อ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี5ยนได้
 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี5ยงของการลงทุน ผู้ลงทุน
ควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื5อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี5ยงที5อาจเกิ ดขึ Bนจาก
การลงทุนดังกล่าวได้
 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดัง กล่า วเมื5 อมี ความเข้ า ใจในความเสี5ยงของ
สัญญาซื Bอขายล่วงหน้ 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 านันB บริ ษัทได้ พิจารณาข้ อมูลเพียงเท่าที5ลกู ค้ าให้ บริ ษัทเท่านันB
 ขอรับหนังสือชี Bชวนได้ ที5บริ ษัทฯ หรื อตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื Bอคืน
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