11 กันยายน 2561
เหตุการณ์ สําคัญ
 ดัชนีผ้ ูจัดการฝ่ ายจัดซือ ภาคการผลิต (PMI Manufacturin) เดือนสิงหาคม 2561 ของประเทศเศรษฐกิจหลัก ได้ แก่ ยูโรโซนและจีนปรั บตัวลง

ในขณะที7สหรัฐฯและญี7ปุ่นปรับตัวเพิ7มขึน
 การจ้ า งงานนอกภาคเกษตรของสหรั ฐ ฯ เดือ นสิ งหาคม 2561 เพิ7 มขึ น มากกว่ า ที7ตลาดคาด โดยมีการจ้ างงานเพิ7ม ขึน 201,000 ตําแหน่ ง

ในขณะที7อัตราการว่ างงานทรงตัวที7 3.9% ของกําลังแรงงาน
 ประเทศแอฟริ กาใต้ เข้ าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ส่ งผลให้ ค่าเงินอ่ อนและถูกปรั บลดอันดับความน่ าเชื7อถือจาก S&P และ Fitch เป็ นระดับตํ7า

กว่ าที7ลงทุนได้ ส่ งผลเชิงลบต่ อความเชื7อมั7นต่ อเศรษฐกิจในตลาดเกิดใหม่
 ดัชนีความเชื7อมั7นผู้บริ โภคของไทยเพิ7มขึน ต่ อเนื7อง จากเศรษฐกิจที7ขยายตัวได้ ดีและราคาสินค้ าเกษตรที7มีแนวโน้ มเพิ7มขึน
 ติดตามการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป ในวันที7 13 กันยายน 2561 คาดว่ าจะคงนโยบายไม่ เปลี7ยนแปลง

และเริ7มลดขนาดการเข้ าซือ สินทรัพย์ เป็ น 15,000 ล้ านยูโรต่ อเดือน ในเดือนตุลาคมนีจ นถึงสิน ปี

สรุปข่ าวเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ

ญี7ปุ่น

 ดัชนีผ้ ูจัดการฝ่ ายจัดซือ ภาคอุตสาหกรรม (ISM Manufacturing
Index) เดือนสิงหาคม 2561 เพิ7มขึน +3.2 จุด เป็ น 63.1 จุด ดีกว่ า
ที7ต ลาดคาดและทําระดับสูงสุด นั บตัง แต่ เ ดือนพฤษภาคม 2547
สะท้ อนภาคการผลิตของสหรั ฐฯ ที7ยังคงขยายตัวอย่ างแข็งแกร่ ง
ต่ อเนื7อง

 นายกรั ฐมนตรี ชินโซะ อาเบะ ยํา ถึงแผนการขึน ภาษีการบริ โภค
จาก 8% เป็ น 10% ในเดือนตุลาคม 2562 และกล่ าวว่ าผลกระทบ
ต่ อเศรษฐกิจจะไม่ รุนแรงเท่ ากับการขึน ภาษีครั ง ก่ อนในปี 2557
ทัง นี  รั ฐ บาลเตรี ย มมาตรการกระตุ้ นเศรษฐกิ จ เพื7 อชดเชยการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจในช่ วงที7มีการขึน ภาษี

 มูลค่ าขาดดุ ล การค้ า เดื อนกรกฎาคม 2561 อยู่ ท7 ี 50.1 พัน ล้ า น
ดอลลาร์ สหรั ฐ เพิ7มขึน จาก 45.7 พันล้ านดอลลาร์ สหรั ฐ จากการ
นําเข้ าสินค้ าที7เพิ7มขึน จากการเร่ งนําเข้ าสินค้ าจากจีนก่ อนที7อัตรา
ภาษีนําเข้ าใหม่ จะมีผลบังคับใช้

 ดัชนี ผ้ ูจัดการฝ่ ายจัด ซือ ภาคอุต สาหกรรม (PMI Manufacturing
Index) ปรั บตัวขึน 0.2 จุด มาที7ระดับ 52.5 จุด เนื7องจากผลผลิต
และยอดคําสั7งซือ สินค้ าภายในประเทศเพิ7มขึน

 การจ้ างงานนอกภาคเกษตร (Non-Farm Payroll) เดือนสิงหาคม
2561 เพิ7มขึน 201,000 ตําแหน่ ง และอัตราการว่ างงานทรงตัวที7
3.9% ของกําลังแรงงาน ค่ าจ้ างรายชั7วโมงโดยเฉลี7ยของแรงงาน
เพิ7มขึน 0.4% (mom) และ 2.9% (yoy) ซึ7งเป็ นระดับสูงสุดนับตัง แต่
เดื อ นเมษายน 2552 บ่ ง ชี ถ ึ ง ภาวะตลาดแรงงานในสหรั ฐ ฯ ที7
แข็งแกร่ ง

จีน
 ดัชนี ผ้ ูจัดการฝ่ ายจัดซือ ภาคอุต สาหกรรม (PMI Manufacturing
Index) ที7สาํ รวจโดย Caixin ปรับตัวลง -0.2 จุด มาที7ระดับ 50.6 จุด
เนื7องจากยอดคําสั7งซือ สินค้ าจากต่ างประเทศลดลง ตรงข้ ามกับ
ดัชนีของรัฐบาลที7เพิ7มขึน เป็ นระดับ 51.3 จุด

ไทย

ยูโรโซน
 ดั ช นี ผ้ ู จั ด การฝ่ ายจั ด ซื อ ภาคอุ ต สาหกรรม
(PMI
Manufacturing Index) ปรับตัวลง -0.5 จุด มาที7ระดับ 54.6 จุด
เนื7 องจากยอดคํ า สั7 งซื อ สิ น ค้ าทั ง ภายในประเทศและ
ต่ างประเทศลดลงสู่ระดับตํ7าสุดในรอบ 2 ปี

 อัต ราเงิน เฟ้ อทั7วไปเดื อนสิง หาคม 2561 เร่ งตัว ขึน เป็ น 1.62%
(yoy) จากเดือนก่ อนที7 1.46% (yoy) เนื7องจากราคาอาหารสด
เพิ7มขึน แต่ อัตราเงินเฟ้อพืน ฐาน ไม่ นับรวมอาหารและพลังงาน
ขะลอตัวลงมาที7 0.75% (yoy)
 ดัชนีความเชื7อมั7นผู้บริ โภคเดือนสิงหาคม 2561 เพิ7มขึน มาที7ระดับ
83.2 จุด จากระดับ 82.2 จุดในเดือนก่ อนหน้ า เนื7องจากเศรษฐกิจ
ที7ขยายตัวดีในช่ วงครึ7งแรกของปี นี  และราคาสินค้ าเกษตรที7มีแนว
โมปรับตัวดีขนึ 
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ประเภท
สินทรัพย์

หุ้นไทย

ดัชนี

%
ผลตอบแทน
(สัปดาห์ ท7 ผี ่ าน
มา)

% ผลตอบแทน
(ตัง แต่ ต้นปี )

กองทุน
แนะนํา

นํา หนักการ
ลงทุน

SET

-1.84%

-3.66%

M-S50
M-BT
HiDiv
HiDivPlus

Slightly
Overweight

มุมมองการลงทุน
SET Index ปิ ดสัปดาห์ที 1,689.49 จุด ลดลง -1.84% WoW ดัชนีปรับตัวลดลง
เนืองจากสงครามการค้ ายังคงกดดันตลาดหุ้นทัว โลก รวมไปถึงความกังวลหลัง
ค่าเงินรูเปี ยของอินโดนีเซียอ่อนค่าแตะระดับตําสุดในรอบ 20 ปี นอกจากนี Jยังมี
ประเด็นอืนได้ แก่
1) ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคม 2561 ขยายตัว +4.64 % YoY
ขยายตัวเป็ นบวกติดต่อกันเป็ นเดือนที 15 โดยที 7 เดือนแรกของปี 2561 ขยายตัว
4.0% ( 7 เดือนแรกของปี 2560 ขยายตัว 0.9%) ส่วนดัชนีความเชือมัน ผู้บริ โภค
เดือนสิงหาคม เพิมขึ Jนเป็ น 83.2 จุด จากความเชือมัน ในเศรษฐกิจในช่วงครึงปี แรก
ทีขยายตัวสูงถึง +4.8% YoY และราคาผลผลิตทางการเกษตรทีมีแนวโน้ มปรับตัวดี
ขึ Jน
2) กระทรวงการคลังวางแผนใช้ งบประมาณให้ ผ้ ถู ือบัตรสวัสดิการโดยมีความพร้ อม
ทีจะดําเนินการโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสําหรับช่วยเหลือผู้มีรายได้ น้อย (ราย
ได้ ตํากว่า 1 แสนบาทต่อปี ) ต่อเนืองเป็ นปี ทีสอง หลังได้ รับการจัดสรรงบประมาณ
ประจําปี 2562 เข้ ากองทุนประชารัฐเพือ เศรษฐกิจฐานรากเพิมเติมอีก 40,000 ล้ าน
บาท ซึง เพียงพอสําหรับการนําไปใช้ เป็ นสวัสดิการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการได้
ตลอดทังปี
J งบประมาณ 2562
3) วัน ที 12 - 13 กัน ยายน นี J จะมีก ารโปรดเกล้ าฯพระราชบัญ ญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญการได้ มาซึง สว. และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญการเลือกตังJ
สส. จะเป็ นการเปิ ดเส้ นทางการเลือกตังJ ในปี 2562 อย่างเป็ นทางการ และเป็ นที
คาดหมายกันว่าในช่วงเวลาเดี ยวกัน คสช. จะประกาศแก้ คําสัง คสช. 53/2560
เปิ ดให้ พรรคการเมืองสามารถประชุมพรรคได้ แต่ยังไม่อนุญาตให้ จัดกิจกรรมหา
เสี ย ง หลัง จากการประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา พระราชบัญ ญั ติ ป ระกอบ
รั ฐ ธรรมนู ญ การได้ มาซึ ง สว. จะประกาศใช้ เป็ นกฎหมายได้ เลย ส่ ว น
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ การเลือกตังJ สส. ต้ องรอกลางเดือน ธันวาคม
หลังจากนันJ คสช.และ กกต. จะประชุมร่ วมกันเพือกํ าหนดวันเลือ กตังJ โดยการ
เลือกตังที
J ใกล้ เปิ ดขึ Jนอย่างเป็ นทางการนีเJ ชือว่าตลาดจะตอบสนองในเชิงบวกและ
สร้ างความเชือมัน ให้ กบั นักลงทุนต่างประเทศเพิมโอกาสการไหลกลับเงินทุนเข้ าสู่
ตลาดในระยะถัดไป
ประเด็นติดตามสัปดาห์นี Jคือ
1) 10 กันยายน ตัวเลขเงินเฟ้ อจีน 2) 13 กันยายน การประชุมธนาคารกลางยุโรป
(ECB) 3) 14 กันยายน คาด พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ทีมา ส.ว. จะ
ได้ รับการโปรดเกล้ าฯ
สําหรับแนวโน้ ม SET index สัปดาห์นี J คาดดัชนีมีแนวรับทีระดับ 1,670 จุด และ
แนวต้ านทีระดับ 1,695 จุด

ตราสาร
หนี (ไทย

Thai Govt
10Y
(07/09/2018
@ 2.75%)

+0.01%
(ผลตอบแทนที;
เปลี;ยนแปลง)

+0.21%
(ผลตอบแทนที;
เปลี;ยนแปลง)

US
Treasury
10Y
(7/09/2018
@ 2.94 %)

+0.09%
(ผลตอบแทนที;
เปลี;ยนแปลง)

+0.54%
(ผลตอบแทนที;
เปลี;ยนแปลง)

MMGOV,
MMM,
MMM-Plus

Slightly
Underweight

เส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยปรับตัวชันขึ Jน โดยมีแรงซื Jอจากนักลงทุนต่างชาติ
ในพันธบัตรอายุ 2-5 ปี เป็ นส่วนมาก ขณะทีการประมูลพันธบัตรรัฐบาลไทยรุ่นอ้ างอิง
20 ปี (LB366A) ได้ รับการตอบรับจากนักลงทุนอย่างดี Bid Coverage 1.91 เท่า
ทังนี
J Jนักลงทุนยังคงให้ ความสนใจกับประเด็นการจัดเก็บภาษี เพิมจากจีน, การเจรจา
NAFTA ฉบับ ใหม่ร ะหว่า งสหรั ฐ ฯและแคนาดารวมถึ งความกังวลในวิ กฤตกลุ่ม
ประเทศเศรษฐกิจเกิ ดใหม่(Emerging Markets) โดยเฉพาะประเทศอาร์ เจนตินา
และตุรกีซงึ มีผลต่อความต้ องการลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัย
นักลงทุนต่างชาติมีสถานะซื Jอสุทธิ ในตลาดตราสารหนีไJ ทย จํานวน 5,024 ล้ านบาท
โดยขายสุทธิในตราสารหนี J <= 1 ปี จํานวน 13,710 ล้ านบาท และซื Jอสุทธิในตราสาร
หนีไJ ทยทีมีอายุ > 1 ปี จํานวน 18,734 ล้ านบาท สัปดาห์นีคJ าด Yield ตราสารหนี J
ไทยเคลือนไหวในกรอบแคบๆ ตาม Fund Flows ต่างชาติ โดยนักลงทุนในประเทศ
ส่วนใหญ่ชะลอการซื อJ ขายเพือรอการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิ นช่ว ง
กลางเดือน และ FOMC ในช่วงปลายเดือนนี J
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แนะนํา

นํา หนักการ
ลงทุน

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

-1.03 %

+7.40%

I-Develop
M-VI

Slightly
Underweight

-2.93%

-6.01%

-2.44%

-2.01%

-3.12%

-11.69%

-0.35%

-8.12%

I-GOLD

-2.93%

+15.83%

I-OIL

Neutral
Neutral

iBoxx
Liquid
Investment
Grade
Corporate
JPMorgan
Emerging
Bond

-0.53%

-3.36%

-0.33%

-5.63%

iBoxx High
Yield Index

-0.18%

2.11%

Bloomberg
Barclays
US MBS
Index

-0.39%

-0.85%

I-SMART

Slightly
Underweight

M-SMART
INCOME

Slightly
Underweight
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ตลาดหุ้น ทั;ว โลกสหรั ฐ ยุ โ รป และญี; ปุ่ นปรั บ ตัว ลงในสัป ดาห์ ที; ผ่ า นมา
ท่ามกลางความกังวลในประเด็นการค้ าระหว่างระหว่างสหรัฐฯและประเทศคู่
ค้ า ธนาคารกลางสหรั ฐ ฯเตรี ยมขึน( ดอกเบี ย( ในการประชุม FOMC เดือ น
กันยายน กดดันภาพรวมการเคลื;อนไหวของเงินทุนเคลื;อนย้ ายและกดดันเซน
ติเมนท์ตลาดหุ้น EM นอกจากนี (ตลาดยังวิตกกังวลต่อค่าเงินในตลาดเกิ ด
ใหม่ที;อาจอ่อนค่า หากภาพรวมต่างๆคลี;คลาย ตลาดพร้ อมที;จะตอบรั บใน
เชิ ง บวกจากที; ทยอยรั บ รู้ ปั จจัย เสี; ย งเรื; อ ง Trade War และ Emerging
Markets มาตลอดทาง
ราคาทองคํ ามี แนวโน้ ม ทรงตัวระหว่ าง 1,200 เหรี ย ญต่อออนซ์ นัก ลงทุน
ติดตามเทรนด์ดอลลาร์ สหรัฐฯที;ตลาดยังติดตามการประชุม Fed วันที; 26
กันยายน ที;ตลาดคาดว่า Fed จะขึ (นดอกเบี (ย 25bp ในประชุมครัง( นี (
แนวโน้ มราคานํ า( มันในระยะสันเผชิ
( ญกับความผันผวน สิ;งที;จับตา 1) การ
ผลิตนํ (ามันของสหรัฐฯมีแนวโน้ มเพิ;มขึ (น 2) จับตาประชุมระหว่างผู้ผลิตทังใน
(
และนอกโอเปกเดือนกันยายน ว่าจะมี การเพิ;มปริ มาณการผลิตเพื; อชดเชย
ปริ มาณการผลิตนํ (ามันดิบของอิหร่ านที;หายไปหรื อไม่
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตัวขึ (น 2.94%
จากรายงานตัวเลขการจ้ างงานนอก ภาคการเกษตรปรั บสูงขึ (น 201,000
ตําแหน่ง สูงกว่าที; ตลาดคาดที; 190,000 แสนตําแหน่งและสูงกว่าในเดือน
ก่อนที; 147,000 แสนตําแหน่งในเดือนก่อน สะท้ อนตลาดแรงงานสหรัฐฯ
ยังคงแข็งแกร่ งและค่าจ้ างแรงงานปรับตัวเร่ งขึ (น และคาดว่าธนาคารกลาง
สหรัฐฯ จะขึ (นดอกเบี (ยนโยบายในการประชุมเดือนกันยายน แม้ ว่ายังคงถูก
กดดันโดยความเสี; ย งสงครามการค้ า จี น-สหรั ฐ ฯที;ยัง ยื ดเยื อ( โดยทรั ม ป์
ประกาศว่าจะกํ าหนดภาษี นําเข้ าเพิ;มเติมอีกจากสินค้ ามูลค่า 267 พันล้ าน
ดอลลาร์ สหรัฐ ถือเป็ นรอบที;สามในปี นี ( จากปั จจัยดังกล่าวส่งผลให้ เส้ นอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวสูงขึ (น และค่าเงินดอลลาร์ สรอ. แข็งค่า
ขึ (น ส่งผลเชิงลบต่อกลุ่มตลาดตราสารหนี (ต่างประเทศ และตลาดเกิ ดใหม่
สําหรับ I-SMART มีการลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูงจึงได้ รับเชิง
ลบระยะสัน( ทังนี
( (กองทุนเน้ นการวางสถานะ Duration ที;ตํ;ากว่าเกณฑ์อ้างอิง
เพื;อรองรับการปรับขึ (นของ Yield และกระจายความเสี;ยงในตลาดยูโรรวมทัง(
ตลาดเกิดใหม่บางประเทศ รวมทังได้
( รับผลประโยชน์จากค่าเงิน
ตราสารหนี (เอกชนสหรัฐที;ให้ ผลตอบแทนสูง High Yield มีมูลค่าปรับลดลง
เช่ นกัน ตามสินทรั พย์ เ สี; ยง และตลาดสินเชื; อบ้ า นสหรั ฐ มูลค่า ปรั บ ลดลง
เช่นกัน จากการปรับขึ (นของเส้ นอัตราผลตอบแทนสหรัฐ สําหรับ M-SMART
INCOME ให้ ผลตอบแทนจาก กลุ่ม High Yield ที;เป็ นตราสารหนี (ประเภท
ด้ อ ยสิทธิz และตราสารแปลงสภาพที;ใ ห้ ผลตอบแทนสูง โดยเน้ นจากอัตรา
ดอกเบี (ยรับที;สงู (coupon) ออกโดยกลุม่ สถาบันการเงินคุณภาพสูง จึงช่วย
ชดเชยการปรับขึน( ของเส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ประกอบกับ
กระจายการลงทุนในตราสารที;ให้ ดอกเบี (ยลอยตัว และกึ;งลอยตัว เพื;อรองรับ
ภาวะดอกเบี (ยขาขึ (นของสหรัฐฯ
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คําเตือน

 เอกสารนี เ( ป็ นลิ ข สิ ท ธิz 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 ธิz 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 นเท่านัน(
มิใช่คํามัน; 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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