20 สิงหาคม 2561
เหตุการณ์ สําคัญ
 S&P ปรั บลด Credit Rating รั ฐบาลตุรกีระยะยาวลงเหลือ B+ จากเดิม BB- สอดคล้ องกับที* Moody’s ปรั บลดลงเหลือ Ba3 จาก





เดิมที* Ba2 จากความกังวลการผิดนัดชําระหนีข: องตุรกีหลังจากค่ าเงินตุรกีอ่อนค่ าลงมาก
ยอดค้ าปลีกของสหรัฐฯ เดือนกรกฎาคม 2561 ขยายตัวดีต่อเนื*อง ส่ งสัญญาณเชิงบวกต่ อเศรษฐกิจ
มูลค่ าการส่ งออกสินค้ าสกุลเงินเยนของประเทศญี*ปุ่น เดือนกรกฎาคม 2561 ชะลอตัวลงจากลดลงของการส่ งออกไปยังสหรัฐฯ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ รายงาน GDP ไตรมาส 2 ปี 2561 ขยายตัว 4.6% (yoy) ชะลอลง
จากไตรมาสก่ อน แต่ ยังอยู่ในระดับที*สูง โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคภาคเอกชน การลงทุนรวม และการส่ งออกสินค้ า
ติดตามการเจรจาประเด็นมาตรการกีดกันทางการค้ าระหว่ างสหรั ฐฯ กับ จีน อย่ างเป็ นทางการครั ง: ที* 4 ในวันที* 22-23 สิงหาคม
2561
สรุ ปข่ าวเศรษฐกิจ

สหรัฐฯ

ญี*ปุ่น

 ยอดค้ าปลีก (Retail Sales) เดือน กรกฎาคม 2561 ขยายตัว
ได้ ดีท* ี 0.5% (mom) จากเดือนก่ อนที* 0.2% (mom) โดย
ยอดขายในกลุ่มรถยนต์ กลับมาขยายตัว 0.2% (mom) และ
เมื*อ หักยอดรถยนต์ ออกไป ยอดค้ าปลี กขยายตัวได้ ท* ี 0.6%
(mom) นอกจากนี : ยอดขายของร้ านค้ าปลีกแบบไม่ มีร้านค้ า
(Non-Store Retailers) ขยายตั ว ได้ ดี 0.8% (mom) ยั งค ง
สะท้ อนถึงการบริโภคของสหรัฐฯที*แข็งแกร่ ง

 มูลค่ าการส่ งออกสินค้ าสกุลเงินเยน เดือน กรกฎาคม 2561
ชะลอตัวลงเป็ นขยายตัว 3.9% (yoy) จาก 6.7% (yoy) ใน
เดื อ นก่ อน โดยการส่ งออกไปยั ง สหรั ฐ ฯ หดตั ว ต่ อเนื* อง
ติด ต่ อ กั น เป็ นเดื อ นที* 2 จากผลของการส่ งออกรถยนต์ ท* ี
ลดลงเป็ นสําคัญ

ไทย
 เศรษฐกิจไทยไตรมาส 2 ปี 2561 ขยายตัวดีต่อเนื*องที* 4.6% (yoy) แม้ ว่าจะชะลอลงจาก 4.8% (yoy) ในไตรมาสก่ อนหน้ าก็ตาม โดย
ปั จจัยขับเคลื*อน ได้ แก่ การบริโภคภาคเอกชน การลงทุนรวม และการส่ งออกสินค้ า เนื*องจากการปรั บตัวดีขึน: ของฐานรายได้ ใน
ระบบเศรษฐกิจ มาตรการช่ วยเหลือผู้มีรายได้ น้อยของรัฐบาล อัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบีย: ที*อยู่ในระดับตํ*า
 สภาพัฒน์ ฯ คงคาดการณ์ เศรษฐกิจไทยปี 2561 ในช่ วง 4.2 – 4.7% (yoy) เท่ ากับช่ วงที*คาดการณ์ เดือนพฤษภาคม 2561 โดย
สภาพัฒน์ ฯ คาดว่ าเศรษฐกิจในช่ วงครึ*งหลังของปี 2561 จะชะลอตัวลงจากครึ*งปี แรกจากฐานการขยายตัวที*สูงขึน: ส่ วนปั จจัยเชิง
บวก ได้ แก่ การใช้ จ่ายของภาคเอกชนที*อยู่ในเกณฑ์ ดี
 นายณัฏฐ์ เล่ าสีห์สวกุล รองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง: (กกต.) เปิ ดเผยว่ า หากกฎหมายลูกเลือกตัง: ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาในวันที* 13 กันยายน 2561 จะทําให้ การคัดเลือก ส.ว. แล้ วเสร็จและสามารถประกาศผลในวันที* 22 มกราคม
2562 หลังจากนัน: กกต. คาดว่ าจะมีการเลือกตัง: ส.ส. ในวันที* 24 กุมภาพันธ์ 2562
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20 สิงหาคม 2561
ประเภท
สินทรัพย์

หุ้นไทย

ตราสารหนี G
ไทย

ดัชนี

%
ผลตอบแทน
(สัปดาห์ ท* ผี ่ าน
มา)

% ผลตอบแทน
(ตัง: แต่ ต้นปี )

กองทุน
แนะนํา

นํา: หนักการ
ลงทุน

SET

-0.31%

-3.63%

M-S50
M-BT
HiDiv
HiDivPlus

Neutral

Thai Govt
10Y
(17/08/2018
@ 2.71%)
US
Treasury
10Y
(17/08/2018
@ 2.87 %)

(ผลตอบแทน
ไม่
เปลี3ยนแปลง)

+0.17%
(ผลตอบแทนที3
เปลี3ยนแปลง)

MMGOV,
MMM,
MMM-Plus

Neutral

+0.01%
(ผลตอบแทนที3
เปลี3ยนแปลง)

+0.47%
(ผลตอบแทนที3
เปลี3ยนแปลง)

มุมมองการลงทุน
SET Index ปิ ดสัปดาห์ที31,690.04 จุด ลดลง -0.31% WoW ตลาดหุ้นทั3วโลกยังคง
ผัน ผวนจากความกัง วล สงครามการค้ า และค่า เงิ น ตุร กี ที3 อ่ อนค่ าอย่างรวดเร็ ว
นอกจากนี Gประเด็นอื3น ได้ แก่
1) ธปท. กล่าวถึงผลการดําเนิ นงานของธนาคารพาณิชย์ ไตรมาส 2 ปี 2561ว่ามี
กําไรสุทธิ 57,000 ล้ านบาท ขยายตัว 15.9% รายได้ ดอกเบียG สินเชื3อเพิ3มขึ Gน และ
ค่าใช้ จ่ายกันสํารองที3ลดลง ขณะที3รายได้ จากการเก็บค่าธรรมเนี ยมในไตรมาสนี G
ปรั บ ตั ว ลดลง 11.2% จากการยกเว้ นค่ า ธรรมเนี ย มการโอนเงิ น ผ่ า นระบบ
อินเตอร์ เน็ตและโมบายแบงกิ Gง ปั จจุบนั มีผ้ ใู ช้ บริ การโอนเงินทางอินเตอร์ เน็ตแบงกิงG
สูงถึง 224 ล้ านรายการ ณ สิ Gนไตรมาส 2 ปี 2561 (90% ของยอดการโอนเงินของ
ลูกค้ า) ขณะที3อตั ราการโอนเงินผ่านสาขามีจํานวนเพียง 170,000 รายการ ทังG นีใG น
ระยะสันG เทคโนโลยีได้ ส่งผลกระทบต่อกําไรของธนาคารพาณิชย์แต่ในระยะยาว
มองว่ามีผลดีต่อต้ นทุนและการบริ หารจัดการ
2) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิ ดเผยว่า การลงทุนทั3วโลกและในประเทศ
ไทยมีการขายสินทรัพย์เสี3ยงออกมา เนื3องจากมีความกังวลของการขัดแย้ งระหว่าง
สหรัฐและตุรกี ที3นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิ บดีสหรัฐ ประกาศตังG กําแพงภาษี
เหล็กและอะลูมิเนียมนําเข้ าจากตุรกีเพิ3มขึ Gนอีก 2 เท่า และความกังวลวิกฤติค่าเงิน
ลีราตุรกีในปี นี Gที3อ่อนค่าเกือบ 50% ทําให้ ตุรกีมีความเสี3ยงที3จะผิดนัดชําระหนีมG าก
ขึ Gนอาจส่งผลกระทบต่อภาคธนาคารในยุโรป
3) กระทรวงการคลังเตรี ยมปรับโครงสร้ างภาษี รถจักรยานยนต์ใหม่ จากเดิมที3เก็บ
ภาษีตามความจุของกระบอกสูบ เปลี3ยนเป็ นการจัดเก็บตามปริ มาณการปล่อยก๊ าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ กรมสรรพสามิตประเมินว่ารถจักรยานยนต์ที3ใช้ ในประเทศราว
80% เป็ นรถจัก รยานยนต์ ที3 มี ค วามจุข องกระบอกสูบ ไม่เ กิ น 150 ซี ซี ซึ3ง หาก
คํานวณภาษีตามปริ มาณการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์คาดว่าจะต้ องเสียภาษี
เพิ3มขึ Gน 150-250 บาท / คัน หรื อคิดเป็ น 0.5% ของราคาขายปลีก
4) สมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ (สนช.) 36 รายมีมติถอนเรื3 องการแก้ ไข พ.ร.บ.
กกต. ทําให้ ความเสี3ยงที3จะเลื3อนกําหนดการเลือกตังG ออกไปจากเดิมลดลง ซึ3งหาก
พระมหากษั ต ริ ย์ล งพระปรมาภิ ไ ธยภายในเดื อ น กัน ยายน 2561 จะทํ า ให้ ก าร
จัดการเลือกตังG สามารถดําเนินการตามกําหนดการในเดือน มกราคม-พฤษภาคม
2562 อย่างไรก็ตามบรรยากาศของสถานการณ์ทางการเมืองยังมีความไม่แน่นอน
สูง อาจส่งผลให้ การจัดการเลือกตังมี
G โอกาสไม่เป็ นไปตามกําหนด
ประเด็นติดตามสัปดาห์นี G
1) 20 สิงหาคม GDP ไตรมาส 2 ของไทย 2) 23 สิงหาคม ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื Gอ
ภาคการผลิตเบื Gองต้ นเดือนสิงหาคมของสหรัฐฯ, ยูโรโซน และญี3ปนุ่ 3) 23 สิงหาคม
สหรัฐฯจะขึ Gนภาษีนําเข้ ากับสินค้ าจีนรอบที3สองมูลค่า 1.6 หมื3นล้ านดอลลาร์ ที3อตั รา
ภาษี 25% ขณะที3 จี น จะตอบโต้ ก ลับ โดยการขึนG ภาษี นํ า เข้ า ในมูล ค่ า ที3 เ ท่ า กั น
สําหรับแนวโน้ ม SET index สัปดาห์นี G คาดดัชนีมีแนวรับที3ระดับ 1,660 จุด และ
แนวต้ านที3ระดับ 1,690 จุด
สัปดาห์ที3ผ่านมา การซื GอขายตราสารหนีหG นาแน่นกว่าสัปดาห์ก่อนหน้ า ตลาดกังวล
เกี3 ย วกั บ สถานการณ์ ข องตุ ร กี หลั ง จากสหรั ฐ ฯอนุ มั ติ ก ารขึ นG ภาษี เ หล็ ก และ
อะลูมิเนียมจากตุรกีอีกเท่าตัว นักลงทุนกลับมาลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ Gน
เส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวในลักษณะแบนราบลง พันธบัตร
อายุ 1-10 ปี ผลตอบแทนเพิ3มขึ Gน 1-2 bps. ขณะที3พนั ธบัตรอายุยาวปรับลดลง 0-2
bps ระหว่างสัปดาห์การประมูลพันธบัตรรัฐบาลไทยรุ่ นอ้ างอิงรุ่ น 2 คือ 5 ปี รุ่ นใหม่
(LB23DA) และ 30 ปี รุ่ นใหม่ (LB466A) ได้ รับการตอบรับจากนักลงทุนอย่างดี Bid
Coverage Ratio มากกว่า 1 เท่า ทังG 2 รุ่ น นักลงทุนต่างชาติมีสถานะซื Gอสุทธิ ใน
ตลาดตราสารหนีไG ทย จํานวน 16,364 ล้ านบาท ส่วนใหญ่ซื Gอสุทธิ ในตราสารหนีทG ี3มี
อายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี สัปดาห์นี Gคาดอัตราผลตอบแทนตราสารหนี Gไทยจะผันผวน
ต่อไป (Side way) โดยมีโอกาสปรับเพิ3มขึนG จากตารางการประมูล 2 ปี จํานวน
25,000 ล้ านบาท และ 15 ปี จํานวน 14,000 ล้ านบาท ช่วงกลางสัปดาห์
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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
Oil (WTI)

+0.59 %

+6.60%

I-Develop
M-VI

Neutral

-1.55%

-3.73%

-0.12%

-2.17%

-3.71%

-11.69%

ตราสารหนี G
ต่างประเทศ

-2.17%

-9.09%

I-GOLD

Underweight

-2.54%

+11.57%

I-OIL

Neutral

iBoxx
Liquid
Investment
Grade
Corporate
JPMorgan
Emerging
Bond

+0.17%

-2.75%

+0.01%

-5.16%

iBoxx High
Yield Index

+0.001%

+1.81%

Bloomberg
Barclays
US MBS
Index

-0.09%

-0.61%

I-SMART

Neutral

M-SMART
INCOME

Neutral
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มุมมองการลงทุน

ตลาดหุ้นทัว3 โลกผันผวนสัปดาห์ที3ผ่านมา ท้ ายสัปดาห์ตลาดหุ้นสหรัฐฯฟื นG ตัว
เล็กน้ อย จากที3ตลาดคาดหวังการเจรจาสหรัฐฯและจีนในเดือนพฤศจิกายนนี G
สัปดาห์นี Gมี เหตุการณ์ สําคัญที3ต้องจับตาคือ Jackson Hole Symposium
ระหว่าง วันที3 23 - 24 สิงหาคม ที3รัฐแคนซัส รวมถึงถ้ อยแถลงของประธาน
ธนาคารกลางสหรั ฐ ฯที3 ตลาดจับ ตาถึ ง การส่ ง สัญ ญาณนโยบายการเงิ น
รวมทังจั
G บตาสถานการณ์ ในตุรกี และจับตาความคืบหน้ าจากการเจรจาด้ าน
การค้ าระหว่างสหรัฐฯและจีน
ราคาทองคํามีแนวโน้ มทรงตัวถึงแม้ ฟืนG ตัวแต่ยงั ไม่น่าบวกได้ ไกลและมีโอกาส
ย่อตัวไต่ระดับจากแรงกดดดันของดอลลาร์ สหรัฐฯที3แข็ง ทังนี
G Gตลาดทองคํา
ขาดปั จจัยบวกใหม่ๆ ราคา Spot Gold มีโอกาสซึมตัวตํ3ากว่า 1,200 เหรี ยญ
ต่อออนซ์อีกสักพัก จับตาการส่งสัญญาณนโยบายการเงินตึงตัวของธนาคาร
กลางสหรัฐฯในสัปดาห์นี Gท่ามกลางเงินเฟ้อฟื นG ตัวช้ า ส่วนประเด็นเงินเฟ้อ
รุ นแรงในเวเนซุเอลาไม่น่าส่งผลต่อราคาทองคําอย่างมีนยั สําคัญ
แนวโน้ มราคานํ Gามันในระยะสันเผชิ
G ญกับความผันผวนหลังจากลงมาที3แนว
รับทางเทคนิค WTI ที3 64 เหรี ยญ+/- จับตา 1) ปริ มาณนํ Gามันดิบคงคลังฯ
สหรั ฐ ฯมี แ นวโน้ ม เพิ3 ม ขึนG 2) ความร่ ว มมื อ การปรั บ เพิ3 ม การผลิต ในกลุ่ม
OPEC และ Non-OPEC คาดว่ามีแนวโน้ มปรับตัวเพิ3มขึ Gน 3) ความเสี3ยงจาก
การเติบโตอุปสงค์นํ Gามันโลกจากแรงกดดัน Trade War ระหว่างสหรัฐฯและคู่
ค้ าใหญ่ๆ เช่น จีน
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐ บาลสหรั ฐ ฯอายุ 10 ปี ปรั บ ลดลงมาอยู่ ที3
2.87% จากปั จจัยกดดันความกังวลวิกฤตตุรกี ที3ค่าเงินอ่อนค่ามากและ
ปั ญหาการเมื อ งระหว่ างสหรั ฐฯและตุรกี ในสัปดาห์ที3ผ่า นมา แต่มีความ
คลี3คลายลงหลังจากประเทศการ์ ต้าให้ ความช่วยเหลือด้ านการเงินแก่ ตุรกี
ส่ ง ผลให้ ต ลาดเกิ ด ใหม่ ฟืG น ตัว ตลาดคลายความกั ง วลหลัง จากมี ก าร
กําหนดการเจรจาการค้ าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ทังนี
G G แต่ยงั คงมีความไม่แน่น
นอนสูง ทังนี
G G กลุม่ เครดิตพบว่า credit spread กลุ่มหุ้นกู้เอกชนแคบลง และ
ค่าเงินดอลลาร์ สรอ แข็งค่า สําหรับ I-SMART มีการลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นกู้
เอกชนคุณภาพสูงจึงได้ รับเชิงบวก ทังนี
G Gกองทุนเน้ นการวางสถานะ Duration
ที3ตํ3ากว่าเกณฑ์อ้างอิง เพื3อรองรับการปรับขึ Gนของ Yield และกระจายความ
เสี3ยงในตลาดยูโรรวมทังตลาดเกิ
G
ดใหม่บางประเทศ รวมทังได้
G รับผลประโยชน์
จากค่าเงิน
ตราสารหนี เG อกชนที3ให้ ผลตอบแทนสูง High Yield มีมูลค่าทรงตัว โดยได้
ปั จ จัย หนุนจากดอกเบี ยG รั บ ที3 อ ยู่ร ะดับ สูงและอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลปรั บตัวลง แม้ ว่าจะมี ความผันผวนบ้ างจากความกังวลต่อสงคราม
การค้ า และความเสี3ยงตุรกี สําหรับตลาดสินเชื3อบ้ านสหรัฐมูลค่าปรับลดลง
เล็กน้ อย สําหรับ M-SMART INCOME ให้ ผลตอบแทนจาก กลุม่ High Yield
ที3เป็ นตราสารหนี Gประเภทด้ อยสิทธิและตราสารแปลงสภาพที3ให้ ผลตอบแทน
สูง โดยเน้ น จากอัต ราดอกเบี ยG รั บ ที3 สูง (coupon) ออกโดยกลุ่ม สถาบั น
การเงิ นคุณ ภาพสูง จึง ช่ ว ยชดเชยการปรั บ ขึนG ของเส้ นอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรั ฐ บาล ประกอบกับกระจายการลงทุนในตราสารที3 ให้ ดอกเบี ยG
ลอยตัว และกึ3งลอยตัว เพื3อรองรับภาวะดอกเบี Gยขาขึ Gนของสหรัฐฯ
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คําเตือน

 เอกสารนี เG ป็ นลิ ข สิ ท ธิ ข องบริ ษั ทหลัก ทรั พ ย์ จัด การกองทุน เอ็ ม เอฟซี จํ า กั ด
(มหาชน) (เอ็มเอฟซี) ซึง3 จัดทําขึนG เพื3อให้ ผ้ ูสนใจได้ รับทราบเกี3 ยวกับสินค้ าและ
บริ การของเอ็มเอฟซี และใช้ สําหรับการนําเสนอภายในประเทศไทยเท่านันG

 การลงทุนมีความเสี3ยง ผู้ลงทุนต้ องศึกษาข้ อมูลเพื3อทําความเข้ าใจลักษณะสินค้ า
เงื3อนไขผลตอบแทน และความเสี3ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดําเนินงาน
ในอดีตของกองทุนมิได้ เป็ นสิง3 ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

 เอ็ ม เอฟซี ขอสงวนสิ ท ธิ ใ นการห้ า มลอกเลี ย นข้ อ มูล ในเอกสารนี G หรื อ ห้ า ม
แจกจ่ายเอกสารนี G หรื อห้ ามทําสําเนาเอกสารนี G หรื อห้ ามกระทําการอื3นใดที3ทําให้
สาระสําคัญของเอกสารฉบับนี Gเปลี3ยนไปจากเดิม โดยไม่ได้ รับอนุญาตเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรจากเอ็มเอฟซี

 กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชั3นแนล สมาร์ ท ฟั นด์ (I-SMART), กองทุน
เปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน3 แนล ดีเวลลอป มาร์ เก็ต (I-DEVELOP) , กองทุน
เปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน3 แนล ออยล์ ฟั นด์ (I-OIL) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี
อินเตอร์ เนชัน3 แนล โกลด์ ฟั นด์ (I-GOLD) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน3
แนล เรี ย ลเอสเตท ฟั นด์ (I-REITs) อาจลงทุนในสัญ ญาซื อG ขายล่ว งหน้ า
(Derivatives) เพื3อป้องกันความเสี3ยงที3เกี3 ยวข้ องกับอัตราแลกเปลี3ยนเงินตราที3
อาจเกิดขึ Gนได้ จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยขึ Gนอยู่กับดุลยพินิจของผู้จดั การ
กองทุน

 ข้ อมูลบางส่วนในเอกสารนี Gได้ อ้างอิงจากแหล่งที3มาของข้ อมูลที3เชื3อถื อได้ แต่มิได้
หมายความว่ า เอ็ ม เอฟซี ได้ รั บ รองในความถูก ต้ อ งและครบถ้ ว นของข้ อ มู ล
ดังกล่าวเนื3องจากข้ อมูลอาจมีการเปลี3ยนแปลงได้ ขึ Gนอยู่กับช่วงเวลาที3นําข้ อมูล
มาใช้ ในการอ้ างอิง
 ข้ อมูลและความเห็นที3ปรากฏในเอกสารนี เG ป็ นเพี ยงความเห็นเบื อG งต้ นเท่านันG
มิใช่คํามัน3 สัญญาหรื อการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด
 เอกสารนี ไG ม่ได้ ผ่านการตรวจสอบหรื อรั บรองจากหน่วยงานทางการใดๆ ทังสิ
G Gน
การตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี Gจะต้ องทําด้ วยความระมัดระวังและรอบคอบ
หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี3ยวกับเอกสารฉบับนี Gกรุ ณาสอบถามจากเจ้ าหน้ าที3โดยตรง

 กองทุนป้องกันความเสี3ยงด้ านอัตราแลกเปลี3ยนเงินตราต่างประเทศบางส่วนหรื อ
ทังหมด
G
ตามแต่สภาวการณ์ ในแต่ละขณะ ดังนันG จึงมี โอกาสได้ รับผลกํ าไรหรื อ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี3ยนได้
 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี3ยงของการลงทุน ผู้ลงทุน
ควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื3อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี3ยงที3อาจเกิ ดขึ Gนจาก
การลงทุนดังกล่าวได้
 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดัง กล่า วเมื3 อมี ความเข้ า ใจในความเสี3ยงของ
สัญญาซื Gอขายล่วงหน้ า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน
โดยคํานึงถึงประสบการณ์ การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงิน
ของผู้ลงทุนเอง
 กรณี ที3ลกู ค้ าปฏิเสธการให้ ข้อมูลเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร (Customer profile) ให้
บริ ษัทจัดการกองทุนสามารถแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบว่าการเสนอนโยบายการลงทุน
ให้ ลกู ค้ านันG บริ ษัทได้ พิจารณาข้ อมูลเพียงเท่าที3ลกู ค้ าให้ บริ ษัทเท่านันG
 ขอรับหนังสือชี Gชวนได้ ที3บริ ษัทฯ หรื อตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื Gอคืน
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