27 สิงหาคม 2561
เหตุการณ์ สําคัญ
 ในการประชุมประจําปี ของ Fed ที! Jackson Hold Symposium ประธานธนาคารกลางสหรั ฐฯ นาย เจอโรม พาวเวล แสดงความ






เชื!อมั!นต่ อเศรษฐกิจสหรั ฐฯ และระบุว่า Fed จะยังขึน' ดอกเบีย' ต่ อเนื!องอย่ างค่ อยเป็ นค่ อยไป ขณะเดียวกัน Fed พยายามหาจุด
สมดุลเพื!อสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และป้องกันไม่ ให้ เศรษฐกิจร้ อนแรงเกินไป
วันที! 23-24 สิงหาคม ที!ผ่านมา การเจรจาการค้ ารอบใหม่ ระหว่ างสหรัฐฯและจีน สิน' สุดลงโดยไม่ มีความคืบหน้ าใดๆเพิ!มเติม
ความเสี!ยงด้ านการเมืองในสหรัฐฯ เกิดขึน' หลังจากที!นายพอล มานาฟอร์ ต อดีตหัวหน้ าทีมหาเสียง และนายไมเคิล โคเฮน อดีต
ทนายความของประธานาธิบดีทรัมป์ ถูกศาลตัดสินให้ มีความผิด
มูลค่ าการส่ งออกสินค้ าสกุลเงินเยนของประเทศญี!ปุ่น เดือนกรกฎาคม 2561 ชะลอตัวลงจากลดลงของการส่ งออกไปยังสหรัฐฯ
อัตราเงินเฟ้อไม่ นับรวมราคาอาหารสด (Core CPI) ของญี!ปุ่น เดือน กรกฎาคม 2561 ทรงตัวที! 0.8% (yoy) เท่ ากับเดือนก่ อน
สรุ ปข่ าวเศรษฐกิจ

สหรัฐฯ


ประธานาธิบดีโดนั ล ทรั มป์ วิพากษ์ วิจารณ์ นาย เจอโรม
พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรั ฐ ฯ กรณี ท! ี Fed มี
นโยบายปรั บขึน' อัตราดอกเบีย' ว่ าเขาไม่ ยินดีต่อการที!นาย
Powell ปรั บ ขึน' อั ตราดอกเบี ย' และเขาจะวิพากษ์ วิจ ารณ์
Fed ต่ อไป หาก Fed ยังคงเดินหน้ าปรั บขึน' อัตราดอกเบีย'
คําวิจารณ์ ดังกล่ าวส่ งผลให้ ค่าเงินดอลลาร์ อ่อนค่ าลง



นายพอล มานาฟอร์ ต อดีตหัวหน้ าทีมหาเสียง และนายไม
เคิล โคเฮน อดีตทนายความของประธานาธิบดีทรั มป์ ถูก
ศาลตั ดสิ นให้ มี ค วามผิ ด โดยนายมานาฟอร์ ตมี ค วามผิ ด
กรณีฉ้อโกงธนาคาร โกงภาษีและฟอกเงิน ส่ วนนายโคเฮน
มีความผิดกรณีฝ่าฝื นกฎหมายเกี!ยวกับการใช้ เงินหาเสียง
โด ย จ่ า ย เ งิ น ปิ ด ป า ก น า ง แ บ บ ส า ว ที! อ้ า ง ว่ า เ ค ย มี
ความสัมพันธ์ กับทรัมป์ ทัง' นี ' ทรัมป์ กล่ าวว่ าคดีของนายมา
นาฟอร์ ต ไม่ มีค วามเชื! อ มโยงกั บ การสื บ สวนกรณี รั สเซี ย
แทรกแซงการเลือกตัง' สหรั ฐฯ แต่ ไม่ ได้ กล่ าวถึงคดีของนาย
โคเฮน แต่ นายโคเฮนกล่ าวว่ าเขาทํ า ตามคํ า สั! งของ
ประธานาธิ บ ดี ท รั ม ป์ เหตุ ก ารณ์ ดั ง กล่ า วอาจนํ า ไปสู่
กระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีของสหรัฐฯได้

ญี!ปุ่น
 อัตราเงินเฟ้อไม่ นับรวมราคาอาหารสด (Core CPI) เดือน
กรกฎาคม 2561 ทรงตัวที! 0.8% (yoy) เท่ ากับเดือนก่ อน แต่
ตํ!ากว่ าตลาดคาดที! 0.9% (yoy) ส่ วนอั ตราเงินเฟ้อทั!วไป
(Headline CPI) ขยายตัวขึน' เป็ น 0.9% (yoy) จาก 0.7% (yoy)
ในเดือนก่ อน แต่ ต!ํากว่ าตลาดคาดที! 1.0% (yoy) เนื! องจาก
ราคาอาหารสดปรั บตัวเพิ!มขึน' โดยอัตราเงินเฟ้อที!ยังอยู่ใน
ระดับตํ!ากว่ าเป้าหมายของธนาคารกลางญี!ปุ่น (BoJ) ที! 2.0%
จะทําให้ BoJ ต้ องใช้ นโยบายการเงินที!ผ่อนคลายต่ อไป
ไทย
 สํานั ก งานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) รายงานดัชนี รายได้
เกษตรกร เดือนกรกฎาคม 2561 เพิ!มขึน' 6.4% (yoy) โดยเป็ น
ผลมาจากดัชนี ผ ลผลิตทางการเกษตรเพิ!มขึน' 7.4% (yoy)
ตามผลผลิ ต ยางพารา ข้ าว ปาล์ มนํ า' มั น และ สั ป ปะรด
ในขณะที!ดัชนีราคาสินค้ าเกษตรลดลง -0.9% (yoy) จากราคา
ยางพารา และ สัปปะรด

ความคืบหน้ าการเจรจาการค้ าระหว่ างสหรัฐฯ กับจีน
 การเจรจาการค้ ารอบใหม่ ระหว่ า ง สหรั ฐฯ และ จี น เมื! อ วัน ที! 23-24 สิ งหาคม ที!ผ่ านมา สิน' สุ ดลงโดยไม่ มีค วามคื บ หน้ าใดๆ
เพิ!มเติม และยังไม่ มีกําหนดที!ทัง' สองฝ่ ายจะกลับมาเจรจากันอีกครั ง' ในระยะใกล้ นี ' ในขณะที!ความตึงเครี ยดทางการค้ าระหว่ างทัง'
สองฝ่ ายได้ เ พิ!ม สู งขึ น' ในช่ ว งที!ผ่ านมา โดยทัง' สหรั ฐฯ และจี น ได้ ป ระกาศขึน' ภาษี นํ าเข้ า 25% กั บ สิน ค้ ามู ลค่ า 1.6 หมื! น ล้ า น
ดอลลาร์ สหรัฐฯ มีผลวันที! 23 สิงหาคม 2561
 สหรัฐฯ ยังมีแผนขึน' ภาษีนําเข้ า 10% (อาจขึน' 25%) กับสินค้ าจีนมูลค่ า 2 แสนล้ านดอลลาร์ สหรั ฐฯ ซึ!งอาจมีผลบังคับใช้ เร็วสุดใน
วันที! 6 กันยายน 2561 หลังกระบวนการรั บฟั งความเห็นจากสาธารณะเสร็ จสิน' ขณะที!รัฐบาลจีนก็ได้ ประกาศมาตรการตอบโต้
โดยจะขึน' ภาษีนําเข้ า 5-25% กับสินค้ า สหรัฐฯ มูลค่ า 6 หมื!นล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ หาก สหรัฐฯ ประกาศบังคับใช้ ภาษีดังกล่ าว
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27 สิงหาคม 2561
ประเภท
สินทรัพย์

หุ้นไทย

ดัชนี

%
ผลตอบแทน
(สัปดาห์ ท! ผี ่ าน
มา)

% ผลตอบแทน
(ตัง' แต่ ต้นปี )

กองทุน
แนะนํา

นํา' หนักการ
ลงทุน

SET

+0.14%

-2.84%

M-S50
M-BT
HiDiv
HiDivPlus

Neutral

มุมมองการลงทุน

SET Index ปิ ดสัปดาห์ที6 1,703.82 จุด เพิ6มขึ >น 0.14% WoW ตลาดหุ้นทัว6 โลก
ยังคงผันผวนจากความกังวลวิกฤตเศรษฐกิจ สงครามการค้ า ประเด็นอื6น ได้ แก่
1) ต้ นสัปดาห์มแี รงขายทั >งจากนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนต่างชาติ หลังตุรกี
เผชิญวิกฤติอตั ราแลกเปลี6ยน ทําให้ เกิดภาวะ risk-off อย่างไรก็ตาม ตลาดไทย
ได้ รั บ ผลกระทบค่ อ นข่ า งน้ อยเมื6 อ เที ย บกั บ ตลาดในภู มิ ภ าค จากตั ว เลข
เศรษฐกิจของไทยและทุนสํ ารองเงินตราระหว่างประเทศที6 ยงั แข็งแรง ปลาย
สัปดาห์ตลาดได้ แรงหนุนจากการซื >อสุทธิของนักลงทุนสถาบัน ตอบรับข่าวการ
เลื อ กตั ง> ที6 เ ริ6 ม ชัด เจนมากขึ น> หลั ง สนช. ถอนคํ า ร้ องขอแก้ ไ ข พรป. กกต.
เกี6ยวกับผู้ตรวจการเลือกตั >ง
2) สํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
รายงาน GDP ของไทย ไตรมาส 2 / 2561 ขยายตัว 4.6% YOY หรื อเติบโต
1.0% QOQ ทําให้ GDP ครี งปี แรกขยายตัว 4.8 % YOY สัญญาณเศรษฐกิจยัง
มีแนวโน้ มดี ต่อเนื6 อง กํ าลังซื อ> ในประเทศปรับตัวดีขึน> โดยเฉพาะภาคเกษตร
จากยอดขายและคําสัง6 ซื >อที6เพิ6มขึ >นเกือบทุกภูมภิ าค
3) กระทรวงท่องเที6ยวและกีฬาระบุจํานวนนักท่องเที6ยวเดือน กรกฎาคม อยู่ที6
3.2 ล้ านคน เพิ6มขึ >นเพียง 3% YoY ตํ6ากว่าที6คาดไว้ ที6 4% YoY เทียบกับเดือน
ก่อนที6 เพิ6 มขึน> 4.8% YoY จากผลกระทบเรื อล่ มที6 ภูเก็ต ส่ง ผลให้ จํา นวน
นักท่องเที6 ยวจี นกลับมาหดตัวลง 1% YoY และผลจากฟุตบอลโลกทํ าให้
นักท่องเที6ยวรัสเซียปรับตัวลดลง 11% YoY
4) วันที6 19 สิงหาคม กสทช. จัดประมูลคลื6นความถี6 1800 เมกะเฮิรตซ์ โดย มีผ้ ู
ชนะประมูล 2 บริ ษัท ได้ แก่ 1.บริ ษัท แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ ค จํากัด (เอ
ดับบลิวเอ็น) เสนอราคารวม 12,511 ล้ านบาท เป็ นผู้ชนะการประมูลจํานวน 1
ชุด คลื6 นความถี6 ชุดที6 1 รวม 5 เมกะเฮิรตซ์ ในช่วง ความถี6วิทยุ 1740-1745
เมกะเฮิรตซ์ คู่กบั 1835-1840 เมกะเฮิรตซ์ และ 2. บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด
(ดีทีเอ็น) เสนอราคารวม 12,511 ล้ านบาท เป็ นผู้ชนะการประมูลจํานวน 1 ชุด
คลื6 น ความถี6 ชุ ด ที6 2 รวม 5 เมกะเฮิ ร ตซ์ ในช่ ว งความถี6 วิ ท ยุ 1745-1750
เมกะเฮิรตซ์ คู่กบั 1840-1845 เมกะเฮิรตซ์

ตราสารหนี >
ไทย

Thai Govt
10Y
(24/08/2018
@ 2.75%)

+0.04%
(ผลตอบแทนที6
เปลี6ยนแปลง)

+0.21%
(ผลตอบแทนที6
เปลี6ยนแปลง)

US
Treasury
10Y
(24/08/2018
@ 2.83 %)

-0.04%
(ผลตอบแทนที6
เปลี6ยนแปลง)

+0.43%
(ผลตอบแทนที6
เปลี6ยนแปลง)

MMGOV,
MMM,
MMM-Plus

Neutral

สัปดาห์นี > ติดตาม 1) 27 สิงหาคม ตัวเลขดัชนีการผลิตเดือนสิงหาคม สหรัฐฯ
2) 28 สิงหาคม ตัวเลฃ ความเชื6อมัน6 ผู้บริโภคเดือนส.ค. สหรัฐฯ 3) 29 สิงหาคม
ตัวเลข GDP ไตรมาส 2 ของ สหรัฐฯ แนวโน้ ม SET index สัปดาห์นี > ดัชนีมีแนว
รับที6ระดับ1,690 จุด และแนวต้ านที6ระดับ 1,715 จุด ดัชนีได้ แรงหนุนระยะสั >น
จากแนวโน้ มการขึ >นดอกเบี >ยของสหรัฐฯที6ค่อยเป็ นค่อยไป
Yield พันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวเพิ6มขึ >นทุกช่วงอายุ แบบ Bear Flattenning
พันธบัตรอายุคงเหลือ < 1 ปี ทรงตัว พันธบัตรอายุ 1-5 ปี อัตราผลตอบแทน
เพิ6มขึ >น 4 - 10 bps. ขณะที6พนั ธบัตรที6อายุมากกว่านั >น อัตราผลตอบแทนเพิ6มขึ >น
เพียง 2 - 4 bps นักลงทุนคลายความกังวลจากวิกฤตทางการเงินตุรกี นอกจากนี >
ยังได้ รับผลกระทบจากการที6ผ้ วู ่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ สัมภาษณ์เน้ น
ยํ >าถึ งการกลับทิ ศ ทางการดํ า เนิน นโยบายการเงิ นในระยะถัด ไปว่ า ธปท.ไม่
สามารถฝื นทิศทางดอกเบี >ยขาขึ >นของตลาดโลกได้ และ กนง. จะเป็ นผู้พิจารณา
จังหวะที6เหมาะสมในการปรับขึ >นอัตราดอกเบี >ย ทั >งนี > คําให้ สัมภาษณ์ ดังกล่าว
ออกมาภายหลังจากตัวเลข GDP ไทย ไตรมาส 2/2561 ออกมา +4.6% ดีกว่าที6
คาด ส่งผลให้ นกั ลงทุนขายพันธบัตรไทยออกมา นักลงทุนต่างชาติมีสถานะซื >อ
สุทธิในตลาดตราสารหนี >ไทย จํานวน 32,779 ล้ านบาท ส่วนใหญ่ซื >อสุทธิในตรา
สารหนี >ที6มีอายุคงเหลือ < 1 ปี สัปดาห์นี >คาด Yield ตราสารหนี >ไทยผันผวน มี
โอกาสปรับเพิ6มขึ >นจากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ประจําไตรมาส 2 / 2561
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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)

+0.86 %

+7.52%

I-Develop
M-VI

Neutral

+1.61%

-2.18%

+1.48%

-0.71%

+2.66%

-9.34%

+1.78%

-7.48%

I-GOLD

+5.38%

+17.02%

I-OIL

Neutral
Neutral

iBoxx
Liquid
Investment
Grade
Corporate
JPMorgan
Emerging
Bond

+0.27%

-2.49%

I-SMART

Neutral

-0.51%

-4.67%

iBoxx High
Yield Index

+0.42%

+2.24%

M-SMART
INCOME

Neutral

Bloomberg
Barclays
US MBS
Index

+0.22%

-0.39%

ตราสารหนี >
ต่างประเทศ

27 สิงหาคม 2561
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ตลาดหุ้นทัว6 โลกส่วนใหญ่ปรับตัวขึ >นได้ ในสัปดาห์ที6ผ่านมา โดยนายเจอโรม
พาวเวล ประธาน Fed แถลงในการประชุม Jackson Hole Symposium ส่ง
สัญญาณขึ >นดอกเบี >ยนโยบายอย่างค่อยเป็ นค่อยไป ส่งผลให้ ค่าเงินดอลลาร์
สหรัฐกลับมาอ่อนค่า
สัปดาห์นี >ตลาดรอผลประชุม OPEC ต้ นสัปดาห์ และตัวเลขเศรษฐกิจ ได้ แก่
PMI จีน ตัวเลข GDP สหรัฐฯ การประชุมนโยบายของธนาคารกลางเกาหลี
ใต้ และรายงานเศรษฐกิ จ ไทยประจํ า เดื อ นกรกฎาคมของธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย
ราคาทองคํ า มี โ อกาสทรงตัว บริ เ วณ 1,200+/- เหรี ย ญสหรั ฐ ต่ อ ออนซ์
หลังจากที6 Fed ส่งสัญญาณขึ >นดอกเบี >ยอย่างค่อยเป็ นค่อยไป หนุนให้ ราคา
ทองคําฟื น> ตัวปลายสัปดาห์ที6ผ่านมา อย่างไรก็ตามตลาดยังขาดปั จจัยใหม่ๆ
และนักลงทุนยังรอการประชุม Fed ในเดือนกันยายน กดดันการปรั บตัว
ขึ >นมาของราคาทองคํา
แนวโน้ ม ราคานํ า> มัน ในระยะสัน> มี โ อกาสแกว่ ง ตัว ปั จ จัย ที6 จับ ตา ได้ แ ก่
แนวโน้ มการส่งออกนํ า> มันของอิหร่ านชะลอตัว, อัตราการกลัน6 อยู่ระดับสูง
หนุนให้ คาดว่าปริ มาณนํ >ามันดิบคงคลังสหรัฐฯจะปรับตัวลดลง และ ความตึง
เครี ยดทางการค้ าระหว่างสหรัฐฯและจีนยังไม่มีทีท่าคลี6คลายกดดัน Global
Oil Demand Growth
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลรัฐบาลสหรัฐฯอายุ 10 ปี ปรับลงต่อเนื6อง
มาอยู่ที6 2.81% ถูกกดดดันจากปั จจัยกังวลสงครามการค้ าที6ล่าสุด สหรัฐฯ
และจีนเพิ6 มมาตรการภาษี นําเข้ าต่อกันรอบสอง ขณะที6การเจรจาระหว่างทัง>
สองฝ่ ายไม่ส่งผลให้ มีข้อสรุ ปที6สาคัญ สหรั ฐฯและจี นกาหนดภาษี นําเข้ าที6
25% ต่อกัน ครอบคลุมสินค้ ามูลค่า 1.6 หมื6นล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ ตามที6ได้
กําหนดว่าจะทําก่อนหน้ านี > ทังนี
> >นายเจอโรม พาวเวล กล่าวสุนทรพจน์ในงาน
สัมมนาประจําปี แจ๊ คสัน โฮล์ ว่าการปรับขึ >นดอกเบี >ยนโยบายอย่างค่อยเป็ น
ค่อยไปเหมาะสมแล้ ว เนื6องจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ และตลาดแรงงานแข็งแกร่ ง
รวมถึง อัตราเงิ นเฟ้ อยัง ใกล้ เ คีย งกับ ระดับ เป้ าหมายที6 2.0% และค่าเงิ น
ดอลลาร์ สรอ. ในช่วงสัปดาห์อ่อนค่า จากความกังวลดังกล่าวส่งผลให้ เส้ น
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐตัวยาวปรับตัวลง ส่งผลบวกต่อตรา
สารหนี >เอกชนสหรัฐฯ และตลาดเกิดใหม่ สําหรับ I-SMART มีการลงทุนส่วน
ใหญ่ ใ นหุ้นกู้เ อกชนคุณ ภาพสูง จึงได้ รั บ เชิง บวก ทัง> นี ก> องทุนเน้ นการวาง
สถานะ Duration ที6ตํ6ากว่าเกณฑ์อ้างอิง เพื6 อรองรับการปรับขึ >นของ Yield
และกระจายความเสี6ยงในตลาดยูโรรวมทังตลาดเกิ
>
ดใหม่บางประเทศ รวมทัง>
ได้ รับผลประโยชน์จากค่าเงิน
ตราสารหนี เ> อกชนสหรั ฐฯ ที6ให้ ผลตอบแทนสูง High Yield มี มูลค่าปรั บ
เพิ6มขึ >น เช่นกัน ปั จจัยหนุนจากเส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ
ปรับตัวลง รวมทังปั
> จจัยพื >นฐานเศรษฐกิจสหรัฐฯที6แข็งแกร่ ง และการผิดนัด
ชํ า ระหนี เ> อกชนยัง อยู่ ร ะดับ ตํ6 า และตลาดสินเชื6 อ บ้ า นสหรั ฐ ฯมูล ค่า ปรั บ
เพิ6มขึน> เช่นกัน เนื6องจากเป็ นกลุ่มสินทรั พย์ ปลอดภัย สําหรั บ M-SMART
INCOME ให้ ผลตอบแทนจาก กลุ่ม High Yield ที6เป็ นตราสารหนี >ประเภท
ด้ อ ยสิทธิ และตราสารแปลงสภาพที6ใ ห้ ผลตอบแทนสูง โดยเน้ นจากอัตรา
ดอกเบี >ยรับที6สงู (coupon) ออกโดยกลุ่มสถาบันการเงินคุณภาพสูง จึงช่วย
ชดเชยการปรับขึน> ของเส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ประกอบกับ
กระจายการลงทุนในตราสารที6ให้ ดอกเบี >ยลอยตัว และกึ6งลอยตัว เพื6อรองรับ
ภาวะดอกเบี >ยขาขึ >นของสหรัฐฯ
หน้ า 3
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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) ซึง6 จัดทําขึน> เพื6อให้ ผ้ ูสนใจได้ รับทราบเกี6 ยวกับสินค้ าและ
บริ การของเอ็มเอฟซี และใช้ สําหรับการนําเสนอภายในประเทศไทยเท่านัน>

 การลงทุนมีความเสี6ยง ผู้ลงทุนต้ องศึกษาข้ อมูลเพื6อทําความเข้ าใจลักษณะสินค้ า
เงื6อนไขผลตอบแทน และความเสี6ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดําเนินงาน
ในอดีตของกองทุนมิได้ เป็ นสิง6 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 ามกระทําการอื6นใดที6ทําให้
สาระสําคัญของเอกสารฉบับนี >เปลี6ยนไปจากเดิม โดยไม่ได้ รับอนุญาตเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรจากเอ็มเอฟซี

 กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชั6นแนล สมาร์ ท ฟั นด์ (I-SMART), กองทุน
เปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน6 แนล ดีเวลลอป มาร์ เก็ต (I-DEVELOP) , กองทุน
เปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน6 แนล ออยล์ ฟั นด์ (I-OIL) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี
อินเตอร์ เนชัน6 แนล โกลด์ ฟั นด์ (I-GOLD) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน6
แนล เรี ย ลเอสเตท ฟั นด์ (I-REITs) อาจลงทุนในสัญ ญาซื อ> ขายล่ว งหน้ า
(Derivatives) เพื6อป้องกันความเสี6ยงที6เกี6 ยวข้ องกับอัตราแลกเปลี6ยนเงินตราที6
อาจเกิดขึ >นได้ จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยขึ >นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จดั การ
กองทุน

 ข้ อมูลบางส่วนในเอกสารนี >ได้ อ้างอิงจากแหล่งที6มาของข้ อมูลที6เชื6อถื อได้ แต่มิได้
หมายความว่ า เอ็ ม เอฟซี ได้ รั บ รองในความถูก ต้ อ งและครบถ้ ว นของข้ อ มู ล
ดังกล่าวเนื6องจากข้ อมูลอาจมีการเปลี6ยนแปลงได้ ขึ >นอยู่กับช่วงเวลาที6นําข้ อมูล
มาใช้ ในการอ้ างอิง
 ข้ อมูลและความเห็นที6ปรากฏในเอกสารนี เ> ป็ นเพี ยงความเห็นเบื อ> งต้ นเท่านัน>
มิใช่คํามัน6 สัญญาหรื อการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด
 เอกสารนี ไ> ม่ได้ ผ่านการตรวจสอบหรื อรั บรองจากหน่วยงานทางการใดๆ ทังสิ
> >น
การตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี >จะต้ องทําด้ วยความระมัดระวังและรอบคอบ
หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี6ยวกับเอกสารฉบับนี >กรุ ณาสอบถามจากเจ้ าหน้ าที6โดยตรง

 กองทุนป้องกันความเสี6ยงด้ านอัตราแลกเปลี6ยนเงินตราต่างประเทศบางส่วนหรื อ
ทังหมด
>
ตามแต่สภาวการณ์ ในแต่ละขณะ ดังนัน> จึงมี โอกาสได้ รับผลกํ าไรหรื อ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี6ยนได้
 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี6ยงของการลงทุน ผู้ลงทุน
ควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื6อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี6ยงที6อาจเกิ ดขึ >นจาก
การลงทุนดังกล่าวได้
 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดัง กล่า วเมื6 อมี ความเข้ า ใจในความเสี6ยงของ
สัญญาซื >อขายล่วงหน้ า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน
โดยคํานึงถึงประสบการณ์ การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงิน
ของผู้ลงทุนเอง
 กรณี ที6ลกู ค้ าปฏิเสธการให้ ข้อมูลเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร (Customer profile) ให้
บริ ษัทจัดการกองทุนสามารถแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบว่าการเสนอนโยบายการลงทุน
ให้ ลกู ค้ านัน> บริ ษัทได้ พิจารณาข้ อมูลเพียงเท่าที6ลกู ค้ าให้ บริ ษัทเท่านัน>
 ขอรับหนังสือชี >ชวนได้ ที6บริ ษัทฯ หรื อตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื >อคืน
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