3 กันยายน 2561
เหตุการณ์ สําคัญ
 การเจรจาการค้ าระหว่ างสหรั ฐฯ กับ แคนาดาไม่ สามารถบรรลุข้อตกลงเช่ นเดียวกับการเจรจาระหว่ างสหรั ฐฯ กับ เม็กซิโก
 เศรษฐกิจสหรั ฐฯ ไตรมาส 2 ปี 2561 รายงานครั ง ที 2 ปรับเพิมขึน เป็ นขยายตัว 4.2% (qoq,saar)
 ยอดปล่ อยสินเชือในกลุ่มยูโรโซนขยายตัวได้ ดีทงั  สินเชือภาคธุรกิจและสินเชือผู้บริโภค
 อัตราเงินเฟ้อของกลุ่มยูโรชะลอตัวลง และอยู่ใกล้ เคียงกับเป้าหมายของธนาคารกลางยุโรป
 เครื องชีภ าวะเศรษฐกิจไทยเดือนกรกฎาคม 2561 ขยายตัวต่ อเนื อง แต่ เริ มมี การชะลอลงในการลงทุนภาคเอกชน การส่ งออก

สินค้ าและการท่ องเทียว
 วันที 6 กั นยายน 2561 ติดตามความคื บหน้ าของสหรั ฐฯ ทีมีแผนจะขึน
 ภาษีการนําเข้ าสินค้ าจากจีนมูลค่ า 2 แสนล้ านดอลลาร์
สหรัฐฯ โดยอาจขึน ภาษี 10% หรือ 25% หลังจากสิน สุดกระบวนการรับฟั งความคิดเห็นจากสาธารณะ
สรุ ปข่ าวเศรษฐกิจ

สหรัฐฯ


GDP ไตรมาส 2 ปี 2561 (รายงานครัง ที 2) ปรับเพิมขึน เป็ น
4.2% (qoq,saar) จากครั ง แรกทีประกาศ 4.1% (qoq,saar)
เป็ นการขยายตั ว ที ดี ขึ น จากไตรมาส 1 ปี 2561 ที 2.2%
(qoq,saar) โดยปั จจัยหนุ นหลักมาจากการส่ งออกสินค้ า
และการใช้ จ่ายภายในประเทศ



ประธานาธิบดีทรั มป์ เตรี ยมทีจะจัดเก็บภาษีสินค้ านําเข้ า
จากจีน ในวงเงิน 2 แสนล้ านดอลลาร์ โดยมีความเป็ นไปได้
ว่ าจะประกาศในสัปดาห์ หน้ า หลังระยะเวลาในการเปิ ดรั บ
ข้ อคิดเห็นเป็ นลายลักษณ์ อักษร สิน สุดในวันที 6 กันยายน
2561 นอกจากนี  ประธานาธิบ ดี ทรั ม ป์ ยัง กล่ า วว่ า จะนํ า
สหรั ฐฯ ออกจากการเป็ นสมาชิก WTO ถ้ าไม่ ป ฏิบั ติต่อ
สหรัฐฯ ให้ ดีกว่ านี 



ประเทศสหรั ฐฯ และแคนาดา ไม่ สามารถบรรลุ ข้ อ ตกลง
การค้ าร่ วมกันได้ ในการเจรจาเมือวันศุกร์ ท ผี ่ านมา ส่ งผลให้
ประธานาธิ บ ดี ท รั ม ป์ เสนอเพี ย งข้ อตกลงการค้ าใหม่
ระหว่ างสหรัฐฯ และเม็กซิโกต่ อสภาคองเกรสเท่ านัน

ญีปุ่น
 ยอดค้ า ปลี ก เดือ นกรกฎาคม 2561 ขยายตัว 0.1% (mom)
ชะลอตัวลงจาก 1.4% (mom) ในเดือนก่ อน จากผลกระทบ
ของสภาพอากาศแปรปรวน โดยยอดขายในกลุ่ มสิ น ค้ า
ทัวไป (General merchandise) หดตัวลงแรง แต่ ยอดขาย
รถยนต์ พลิกกลับมาขยายตัวครัง แรกในรอบ 3 เดือน

ยูโรโซน
 ยอดปล่ อยสิ น เชื อ ของภาคเอกชนเดื อ นกรกฎาคม 2561
ขยายตัวดีต่อเนื องที 3.4 (yoy) โดยสินเชื อ ภาคธุรกิจและ
สินเชือภาคครั วเรื อนขยายตัวในอั ตราคงทีจากเดือนก่ อนที
4.1% (yoy) และ 3.0% (yoy) ตามลําดับ ยอดปล่ อยสินเชือที
ขยายตั ว ได้ ป ระโยชน์ จากดอกเบี ย ที อ ยู่ ใ นระดั บ ตํ า และ
แนวโน้ มทีดีขึน จะช่ วยสนั บ สนุ นการบริ โภคเอกชนและการ
ลงทุนต่ อไปในปี นี 
 อัตราเงินเฟ้อทัวไปเดือนสิงหาคม 2561 ขะลอลงเป็ น 2.0%
(yoy) เนื องจากราคาพลังงานลดลง ในทํานองเดียวกันอัตรา
เงินเฟ้อพืน ฐานชะลอลงเป็ น 1.0% (yoy) จากการลดลงของ
ราคาสินค้ าในหมวดบริการ
ไทย
 ธนาคารแห่ งประเทศไทยรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยเดือ น
กรกฎาคม 2561 ขยายตั ว ดี ต่ อ เนื องโดยการบริ โ ภคภาค
ครัวเรือนปรับตัวเพิมขึน สอดคล้ องกับรายได้ ท ีดีขึน ในขณะที
การลงทุนชะลอลง จากการลงทุนในกลุ่มเครื องจักรอุปกรณ์
ลดลง ด้ านอุปสงค์ จากต่ างประเทศขยายตัวในอัตราทีชะลอ
ลงทัง การส่ งออกสินค้ าและภาคการท่ องเทียว โดยเฉพาะการ
ท่ อ งเที ย วชะลอลงมากจากผลกระทบเหตุ ก ารณ์ เรื อ ล่ มที
ภูเก็ต
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3 กันยายน 2561
ประเภท
สินทรัพย์

หุ้นไทย

ดัชนี

%
ผลตอบแทน
(สัปดาห์ ท ผี ่ าน
มา)

% ผลตอบแทน
(ตัง แต่ ต้นปี )

กองทุน
แนะนํา

นํา หนักการ
ลงทุน

SET

+0.25%

-1.83%

M-S50
M-BT
HiDiv
HiDivPlus

Neutral

มุมมองการลงทุน

SET Index ปิ ดสัปดาห์ 1,721.58 จุด เพิมขึ !น 0.25% WoW ปั จจัยใน
ประเทศเริมปรับตัวดีขึ !นทังการบริ
!
โภคและการเลือกตังที
! มีแนวโน้ มจะเกิด
ขึ !นต้ นปี หน้ า ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ !นได้ ดเี ทียบกับตลาดหุ้นเอเชียอืนๆ
ประเด็นอืนได้ แก่
1) สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) รายงานดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคมขยายตัว 4.6%YoY สูงกว่าประมาณการของ
รอยเตอร์ ที 4.24%YoY แต่ตํากว่าเดือนมิถนุ ายทีข ยายตัว 5%YoY นําโดย
การผลิตรถยนต์ นํ !าตาลและเครื องใช้ ไฟฟ้า อัตราการใช้ กําลังการผลิตของ
ภาคอุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคมอยู่ที 67.23% ลดลงเมือเทียบกับเดือน
มิถนุ ายนที 69.04%
2) รั ฐบาลตังเป
! ้ าเพิมสัดส่วนมูลค่าทางเศรษฐกิ จของธุรกิ จ SMEs จาก
36% ของ GDP สู่ระดับ 50% ซึงอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคม
แห่งชาติฉบับที 13 (ปี 2564-2568) ขับเคลือน SMEs สูย่ คุ 4.0 โดยปั จจุบนั
มีผ้ ปู ระกอบการจดทะเบียน SMEs กว่า 3 ล้ านบริ ษัท มีการจ้ างงานกว่า 10
ล้ านคน โดย 99.7% เป็ นผู้ประกอบการไทย
3) กรมท่าอากาศยานเตรี ยมขึ !นค่าธรรมเนียมการใช้ สนามบินจากผู้โดยสาร
ระหว่างประเทศอีก 50% ทีราคา 600 บาท โดยมีผลบังคับใช้ กับสนามบิน
ทัง! 22 แห่งทัว ประเทศ ในส่วนค่าธรรมเนียมการใช้ สนามบินของเทียวบินใน
ประเทศจะยัง คงเก็ บ ทีอัตราเดิม ราคา 50 บาท ซึง ค่า ธรรมเนี ย มการใช้
สนามบินทีเก็ บจากผู้โดยสารระหว่างประเทศในอัตรา 400 บาท และใน
ประเทศอัตรา 50 บาท นันยั
! งตํากว่าสนามบินในต่างประเทศ
ประเด็นติดตามสัปดาห์นี !คือ
1) 3 กันยายน ตัวเลขเงินเฟ้อไทย / ตัวเลขเงินเฟ้อตุรกี / แผนลดการขาดดุล
การคลังของอาร์ เจนตินา 2) 6 กันยายน สหรั ฐฯเสร็ จสิ !นขัน! ตอนการทํา
ประชาพิ จ ารณ์ ก ารเก็ บ ภาษี สิ นค้ า นํ า เข้ า จากจี น เพิ ม อี ก สองแสนล้ า น
ดอลลาร์ ประธานาธิบดีทรัมป์ ขู่จะประกาศใช้ นโยบายดังกล่าวทันที 3) 9
กันยายน มีการเลือกตังทั
! ว ไปสวีเดน

ตราสาร
หนี -ไทย

Thai Govt
10Y
(31/08/2018
@ 2.74%)

-0.01%
(ผลตอบแทนที=
เปลี=ยนแปลง)

+0.20%
(ผลตอบแทนที=
เปลี=ยนแปลง)

US
Treasury
10Y
(31/08/2018
@ 2.85 %)

+0.02%
(ผลตอบแทนที=
เปลี=ยนแปลง)

+0.45%
(ผลตอบแทนที=
เปลี=ยนแปลง)

MMGOV,
MMM,
MMM-Plus

Slightly
Underweight

คาดดัชนี SET index มีแนวรับทีระดับ1,710จุด แนวต้ านทีระดับ 1,725 จุด
สัปดาห์ทีแล้ ว Yield พันธบัตรไทยเคลือนไหวในกรอบแคบ โดยพันธบัตร < 1 ปี
ทรงตัว พันธบัตรอายุ 1-5 ปี อัตราผลตอบแทนเพิมขึ !นเล็กน้ อย 0-2 bps ขณะที
พันธบัตรทีอายุมากกว่า อัตราผลตอบแทนกลับลดลง 0-2 bps บรรยากาศการ
ซื !อขายเป็ นไปอย่างคึกคัก ยังคงเห็นแรงซื !อจากนักลงทุนต่างชาติอย่างชัดเจน
โดยเฉพาะรุ่นอายุ >10 ปี ทําให้ Yield curve มีลกั ษณะทีแบนราบมากขึ !น (Bear
Steepening ) สวนทางนักลงทุนในประเทศบางส่วนที คาดการณ์ ว่า กนง.มี
โอกาสปรับเพิมอัตราดอกเบี !ยนโยบายไทยในการประชุมวันที 19 กันยายน นี !
ขณะทีผลกระทบจากที คณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้ มีการเก็บภาษี ในอัตรา 15%
จากการลงทุนในตราสารหนี !ผ่านกองทุนรวมตามข้ อเสนอของกระทรวงการคลัง
ส่งผลให้ มแี รงขายพันธบัตรรัฐบาลไทยออกมาจากนักลงทุนในแทบทุกช่วงอายุ
อย่างไรก็ตามแรงขายดังกล่าวเป็ นไปอย่างจํากัด
นักลงทุนต่างชาติซื !อสุทธิ จํานวน 25,070 ล้ านบาท โดยส่วนใหญ่เป็ นตราสาร
หนี ! < 1 ปี สัปดาห์นี !คาด Yield ตราสารหนี !ไทยเคลือนไหวในกรอบแคบๆ ตาม
Fund Flows ต่างชาติ โดยนักลงทุนในประเทศส่วนใหญ่ชะลอการซื !อขายเพือรอ
การประชุม กนง. ในช่วงกลางเดือนและ FOMC ในช่วงปลายเดือนนี !
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ประเภท
สินทรั พย์
ตราสาร
ทุนต่าง
ประเทศ

ตราสาร
หนี ต่างประเท
ศ

ดัชนี

% ผลตอบแทน
(สัปดาห์ ท ผี ่ าน
มา)

% ผลตอบแทน
(ตัง แต่ ต้นปี )

กองทุน
แนะนํา

นํา หนักการ
ลงทุน

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

+0.93 %

+8.52%

I-Develop
M-VI

Neutral

-1.00%

-3.17%

+1.17%

+0.44%

+0.55%

-8.85%

-0.32%

-7.61%

I-GOLD

+1.57%

+18.87%

I-OIL

Neutral
Neutral

iBoxx
Liquid
Investment
Grade
Corporate
JPMorgan
Emerging
Bond

-0.28%

-2.76%

I-SMART

Slightly
Underweight

-0.41%

-5.06%

iBoxx High
Yield Index

0.11%

2.35%

M-SMART
INCOME

Slightly
Underweight

Bloomberg
Barclays
US MBS
Index

-0.15%

-0.54%

3 กันยายน 2561
มุมมองการลงทุน

สัปดาห์ทีผ่านมาตลาดหุ้นโลกเคลือนไหวทรงตัว นักลงทุนรอความคืบหน้ า
สถานการณ์ Trade War โดยสหรัฐอาจเก็บภาษี นําเข้ าจากจีนเพิมเติมใน
วันที 6 กันยายน นี ! เป็ นความเสียงทีควรจับตา รวมทังตลาดติ
!
ดตามถ้ อย
แถลงของ BOJ ต้ นสัปดาห์ ว่าจะส่งสัญญาณนโยบายการเงินอย่างไร และ
สถานการณ์ ค่าเงินของตุรกี อาเจนตินาและอินโดนี เซีย ทีกดดันภาพรวม
ค่าเงิน Emerging Market ตลอดจนการประชุม Fed ช่วงปลายเดือนกัน
ยายนี ! ตลาดคาดการณ์ ว่า Fed จะขึ !นดอกเบี !ย 25 bps สัปดาห์นี !ติดตาม
ตัวเลขการจ้ างงานสหรัฐฯ ประจํ าเดือนสิงหาคม การจ้ างงานภาคเอกชน
การจ้ างงานนอกภาคเกษตร และอัตราการว่างงานของสหรัฐฯ
ราคาทองคํ า มี โ อกาสทรงตัว บริ เ วณ 1,200+/- เหรี ย ญสหรั ฐ ต่ อ ออนซ์
หลังจากที Fed ส่งสัญญาณขึ !นดอกเบี !ยอย่างค่อยเป็ นค่อยไป หนุนให้ ราคา
ทองคําฟื !นตัว ปลายสัป ดาห์ทีผ่านมา อย่างไรก็ ตาม ตลาดยังขาดปั จจัย
ใหม่ๆ และนักลงทุนยังรอการประชุม Fed ในเดือนกันยายน กดดันการ
ปรับตัวขึ !นมาของราคาทองคํา รวมทังสั
! ปดาห์นี !ตลาดติดตามตัวเลขการจ้ าง
งานสหรัฐฯทีจะประกาศวันศุกร์ ที 7 กันยายน
แนวโน้ มราคานํ า! มันในระยะสันมี
! โอกาสแกว่งตัว ปั จจัยทีจับตา ได้ แก่ 1)
ปริ มาณการส่งออกนํ !ามันดิบจากเวเนซุเอลามีแนวโน้ มลดลง 2) การส่งออก
นํ !ามันจากอิหร่ านลดลงหลังเผชิญการควําบาตรจากสหรัฐฯ 3) สถานการณ์
ความตึงเครี ยดการค้ าระหว่างสหรัฐฯและจีนกดดันความต้ องการใช้ นํ !ามัน
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบาลรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ยังคงทรงตัวใน
กรอบอยู่ที= 2.86% ถูกกดดดันจากปั จจัยกังวลสงครามการค้ า ทังนี
- -รายงานจี
ดีพีของสหรัฐฯ ในไตรมาสที= 2 ปรับปรุ งเพิ=มขึ -นเป็ น 4.2%QoQ saar จากเดิม
ที= 4.1% และสูงกว่าที=ตลาดคาดไว้ ที= 4.1% ขยายตัวสูงสุดในรอบ 4 ปี จาก
การปรับลดการขยายตัวของการนําเข้ าทําให้ การส่งออกสุทธิขยายตัวเร่ งขึ -น
ทังนี
- - การใช้ จ่ายภาคเอกชนชะลอลงจาก 4.0% มาอยู่ที= 3.8% ตํ=ากว่าที=ตลาด
คาดไว้ ที= 3.9% เมื=อเทียบกับปี ก่อน อย่างไรก็ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
สหรัฐฯที=ดีสะท้ อนแนวโน้ มการขึ -นอัตราดอกเบี -ยนโยบายของธนาคารกลาง
สหรั ฐ ฯในการประชุม เดือ น กันยายน นี - นอกจากนี ค- ่า เงิ นดอลลาร์ สรอ
ระหว่ า งสัป ดาห์ เ คลื= อ นไหวทรงตัว ทิศ ทางอ่ อ นค่ า เล็ ก น้ อ ย และ credit
spread ของหุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูงทรงตัว สําหรับ I-SMART มีการลงทุน
ส่วนใหญ่ในหุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูงจึงได้ รับเชิงบวก ทังนี
- -กองทุนเน้ นการวาง
สถานะ Duration ที=ตํ=ากว่าเกณฑ์อ้างอิง เพื= อรองรับการปรับขึ -นของ Yield
และกระจายความเสี=ยงในตลาดยูโรรวมทังตลาดเกิ
ดใหม่บางประเทศ รวมทังได้ รับผลประโยชน์จากค่าเงิน
ตราสารหนี -เอกชนสหรัฐที=ให้ ผลตอบแทนสูง High Yield มีมูลค่าปรับเพิ=มขึ -น
เช่นกัน โดยได้ ปัจจัยหนุนจากรายงานเศรษฐกิ จสหรั ฐแข็งแกร่ ง และราคา
นํ -ามันที=ปรับตัวสูงขึ -น ส่งผลบวกต่อผลประกอบการของบริ ษัทนํ -ามันสหรัฐฯ
ซึง= ส่วนใหญ่อยู่ในกลุม่ หุ้นกู้เอกชนผลตอบแทนสูง สะท้ อนโอกาสการผิดนัด
ชําระหนี -เอกชนยังอยู่ระดับตํ=า ในขณะทีต= ลาดสินเชื=อบ้ านสหรัฐฯมีมลู ค่าปรับ
ลดลงเล็กน้ อย สําหรับ M-SMART INCOME ให้ ผลตอบแทนจาก กลุม่ High
Yield ที= เ ป็ นตราสารหนี ป- ระเภทด้ อ ยสิทธิy 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
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คําเตือน

 เอกสารนี เ- ป็ นลิ ข สิ ท ธิy 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 ธิy 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 นเท่านันมิใช่คํามัน= 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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