
เมื�อวนัที� 24 ก.พ. 2565 ประธานาธบิดี วลาดิมรี ์ปูติน ได้
ประกาศปฏิบติัการทางทหารในยูเครน โดยให้กองทหาร
รสัเซยีขา้มพรมแดนมาจากหลายทิศทาง และมกีาร
ระเบดิในหลายเมอืงของยูเครน
จากความขดัแยง้ระหวา่งรสัเซยี - ยูเครน ที�ยงัมคีวามไม่
แนน่อน และยดืเยื�อ สง่ผลให้ราคาสนิค้าโภคภัณฑ์ทั�วโลก
ปรบัตัวสงูขึ�น ซึ�งอาจหนนุให้อัตราเงินเฟ�ออยูใ่นระดับสงู
ยาวนานกวา่ที�ตลาดคาด 
ติดตามการแถลงการณต่์อหนา้รฐัสภาของนายเจอโรม
พาวเวล ในวนัที� 2-3 ม.ีค. นี� โดยสิ�งที�ต้องจบัตาคือ
แนวทางการปรบัขึ�นอัตราดอกเบี�ยเพื�อยบัยั�งการเรง่ตัว
ของเงินเฟ�อ ขณะที�เศรษฐกิจเผชญิความไมแ่นน่อนจาก
ความตึงเครยีดระหวา่งรสัเซยีและยูเครน
ป�จจุบนัการปรบัฐาน (correction) ของดัชนี S&P500
มาถึงแนวรบัที�นา่สนใจในเชงิ Valuation ที�บรเิวณค่า
Forward P/E เฉลี�ยยอ้นหลัง 5 ป� คิดเป�นระดับดัชนีที�
ประมาณ 4,100-4,200 จุด

                                                               (อ่านต่อหนา้ 3 - 4)
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Source: Bloomberg as of 25 February 2022

Highlighted Funds

MEURO : หลังประกาศผลประกอบการไตรมาสที� 3 ป� 2564 ตลาดหุน้ยุโรปดัชนี STOXX600 ได้ถกูปรบัประมาณ
การกําไรเพิ�มขึ�นมากกวา่ตลาดหุน้สหรฐัฯดัชนี S&P500 นอกจากนี� ตลาดหุน้ยุโรปยงัมมูีลค่าที�ถกูกวา่ตลาดหุน้
สหรฐัฯ โดย Relative Forward P/E ของดัชนี STOXX600 และดัชนี S&P500 ป�จจุบนัอยูที่�ระดับ -2S.D.

M-BT : กองทนุรวมผสมแบบยดืหยุน่ที�คัดสรรหุน้ไทยที�มศัีกยภาพในการเติบโตสงู ผา่นการวเิคราะหป์�จจยัพื�น
ฐานและป�จจยัทางเทคนิคโดยทีมผูจ้ดัการกองทนุที�มากด้วยประสบการณ์และมกีลยุทธก์ารบรหิารพอรต์ที�ยดืหยุน่
ตามสภาวะตลาด ที�มคีวามผนัผวน

MGF : ลงทนุในหุน้เติบโตคณุภาพดี (Quality Growth Stock) มโีอกาสสรา้งผลตอบแทนได้สงูกวา่ตลาด
เนื�องจากหุน้ประเภทนี�มสีว่นแบง่ทางการตลาดสงู มกํีาไรและรายได้เติบโตสมํ�าเสมอ อีกทั�งยงัทนกับภาวะ
เศรษฐกิจในชว่งที�เงินเฟ�อและดอกเบี�ยเป�นขาขึ�นได้ดี
M-EDGE : โอกาสลงทนุในหุน้ที�มคีวามได้เปรยีบในการแขง่ขนั และเติบโตอยา่งยั�งยนื คัดเลือกลงทนุหุน้คณุภาพ
ดี สามารถสรา้งมูลค่าได้เหนือกวา่ดัชนีหุน้โลก อีกทั�ง กองทนุกระจายการลงทนุไปในธุรกิจที�ม ีbusiness cycle
ต่างกัน และหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เหมาะสมกับภาวะตลาดในป�จจุบนัที�มคีวามผนัผวนสงู

M-EUBANK : หุน้กลุ่มธนาคารได้รบัประโยชน์จากอัตราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลที�ปรบัตัวสงูขึ�น โดยหุน้กลุ่ม
ธนาคารยุโรปม ีValuation ค่อนขา้งถกู ม ีP/BV Ratio 0.75 เท่า เมื�อเทียบกับหุน้กลุ่มธนาคารสหรฐัฯ ที�ม ีP/BV
Ratio 1.45 เท่า นอกจากนี�หุน้กลุ่มธนาคารยุโรปได้รบัการปรบัประมาณการกําไรมากกวา่หุน้กลุ่มธนาคารสหรฐัฯ

https://dict.longdo.com/search/correction
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Source: Bloomberg as of 25 February 2022

Source: Bloomberg as of 25 February 2022

Thematic ETF



ภาพที� 1 : This map shows where explosions
have been reported    เมื�อวนัที� 24 ก.พ. 2565 ประธานาธบิด ีวลาดมิรี ์ปู

ติน ไดป้ระกาศปฏิบติัการทางทหารในยูเครน โดยให้
กองทหารรสัเซยีขา้มพรมแดนมาจากหลายทิศทาง และ
มกีารระเบดิในหลายเมอืงตั�งแต่ เมอืงเคียฟ (Kyiv)
เมอืงหลวงของประเทศยูเครน เมอืงคารคี์ฟ (Kharkiv)
เมอืงใหญอั่นดบั 2 ที�ตั�งอยูท่างตะวนัออกเฉียงเหนอื
เมอืงออแดซา (Odessa) ซึ�งเป�นเมอืงใหญอั่นดบั 3
และเป�นเมอืงท่าสาํคัญในทะเลดาํ และเมอืงมารอูีปอล
(Mariupol) เมอืงท่าและเมอืงอุตสาหกรรมที�สาํคัญ
ทางตะวนัออกเฉียงใต้  (ภาพที� 1) ซึ�งจากสถานการณ์
ดงักล่าวทําใหส้หรฐัฯ และกลุ่มประเทศสมาชกิ NATO
ออกมาตรการควํ�าบาตรทางเศรษฐกิจกับรสัเซยีใน
หลายชอ่งทาง เชน่ การยกเลิกธุรกรรมโอนเงิน
ระหวา่งประเทศ (SWIFT) ของธนาคารขนาดใหญใ่น
รสัเซยีอยา่ง Sberbank และ VTB, ประกาศระงับการ
อนมุติัการเป�ดใชท่้อสง่ก๊าซ Nord Stream 2, อายดั
ทรพัยส์นิของบุคคลชาวรสัเซยีที�เกี�ยวขอ้ง รวมถึงการ
จาํกัดการเดนิทางไมใ่หใ้ชน้า่นฟ�าจากสายการบนิรสัเซยี 

   จากความขดัแยง้ระหวา่งรสัเซยี - ยูเครน ที�ยงัมคีวาม
ไมแ่นน่อน และยดืเยื�อกินระยะเวลาเป�นวนัที� 5 สง่ผลให้
ราคาสนิค้าโภคภัณฑ์ทั�วโลกปรบัตัวสงูขึ�น (ภาพที� 2)
เนื�องจากรสัเซยีเป�นผูผ้ลิตนํ�ามนัและก๊าซธรรมชาติราย
ใหญข่องโลก รวมถึงแพลเลเดยีม แพลตินั�ม นกิเกิล
ขณะที�ยูเครนเป�นผูผ้ลิตรายสาํคัญในสว่นของขา้วโพด
และขา้วสาลี ซึ�งอาจหนนุใหอั้ตราเงินเฟ�ออยูใ่นระดบัสงู
ยาวนานกวา่ที�ตลาดคาด อยา่งไรก็ตาม เราแนะนาํให้
จบัตาการเจรจาระหวา่งรสัเซยี-ยูเครน ที�จะเกิดขึ�น
บรเิวณชายแดนประเทศเบลารสุในชว่งต้นสปัดาหน์ี�
 

   ขณะที�การปรบัฐาน (correction) ของดชันี
S&P500 ในรอบนี�  เรามองวา่ไดป้รบัตัวลงมาถึงแนว
รบัที�นา่สนใจในเชงิ Valuation บรเิวณค่า Forward
P/E เฉลี�ยยอ้นหลัง 5 ป� ที�ระดบัดชันปีระมาณ 4,100-
4,200 จุดแล้ว (ภาพที� 3)  ซึ�งหากสถานการณค์วามขดั
แยง้ระหวา่งรสัเซยี - ยูเครน ไมไ่ดม้คีวามรนุแรงเพิ�มขึ�น
มากกวา่ป�จจุบนั ก็มโีอกาสที�ดชันจีะสรา้งฐานและค่อย ๆ
ฟ�� นตัวไดใ้นชว่งกลางเดอืน ม.ีค. หลังผลการประชุม
FOMC วนัที� 16 ม.ีค.2565 นี� Source : Bloomberg as of 25 Feb 2022 
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Source : Bloomberg as of 28 Feb 2022

ภาพที� 3 : S&P500 Forward P/E Band

Source : CNN reporting graphic as of 24 Feb 2022

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
https://dict.longdo.com/search/correction


          หากวเิคราะหข์อ้มูลทางสถิติยอ้นหลัง ระหวา่งอัตราดอกเบี�ยนโยบายของเฟด (เสน้สนีํ�าเงิน) และอัตราผล
ตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัฯ อายุ 2 ป� (เสน้สขีาว) ตั�งแต่ป� พ.ศ. 2523 ถึงป�จจุบนั พบวา่ สว่นใหญเ่ฟดจะ
ปรบัขึ�นอัตราดอกเบี�ยนโยบายไมเ่กินอัตราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัฯ อายุ 2 ป� แต่จะมชีว่งป�พ.ศ. 2523
และพ.ศ. 2524 ที�อัตราดอกเบี�ยนโยบายสงูเกินกวา่อัตราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลอายุ 2 ป� เนื�องจากในชว่ง
เวลานั�นเกิดป�ญหาภาวะเงินเฟ�อที�รนุแรงจากเหตกุารณว์กิฤตนํ�ามนั (Oil Shock) ทําใหเ้ฟดต้องปรบัขึ�นอัตรา
ดอกเบี�ยนโยบายที�มากเพื�อควบคมุเงินเฟ�อ 

         ซึ�งป�จจุบนัอัตราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัฯ อายุ 2 ป� อยูที่� 1.47% ซึ�งสอดคล้องกับ FED Fund
Futures ณ วนัที� 28 ก.พ. 2565 ที�คาดการณว์า่อัตราดอกเบี�ยนโยบายจะอยูที่� 1.50-1.75% ณ สิ�นป� 2565 จงึ
เป�นไปได้วา่ตลาดหุน้ไดม้กีารรบัรู ้(Priced-In) ประเดน็การปรบัขึ�นอัตราดอกเบี�ยไปแล้วระดบัหนึ�ง แต่ยงัรอความ
ชดัเจนเพิ�มเติมในการแถลงการณต่์อหนา้รฐัสภาของนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ในวนัที� 2-3 ม.ีค. นี�  โดย
สิ�งที�น่าจบัตาคือการสง่สญัญาณถึงแนวทางการปรบัขึ�นอัตราดอกเบี�ยเพื�อยบัยั�งการเรง่ตัวขึ�นของเงินเฟ�อ ขณะที�
เศรษฐกิจเผชญิความไมแ่นน่อนจากประเดน็ความตึงเครยีดระหวา่งรสัเซยีและยูเครน โดยล่าสดุตลาดคาดวา่เฟด
จะปรบัขึ�นอัตราดอกเบี�ยครั�งแรกในเดอืน ม.ีค.2565 แต่ลดนํ�าหนกัการปรบัขึ�นถึง 0.50% ลงเหลือ 0.25% 

Weekly Investment Strategy
28 กมุภาพนัธ ์2565

Chart of the week

4

Whenever FED Funds Rate Tops U.S. 2 Year Yield, Hiking Is Over

Source: Bloomberg as of 28 Feb 2022

กองทนุแนะนาํ :  M-EDGE, MGF, MEURO, M-EUBANK, M-BT
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Other Recommended Funds
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หมายเหต ุ:
1
2
3
4
5

Underweight/Bearish View.
Slightly Underweight/Bearish View.
Neutral View.
Slightly Overweight/Bullish View.
Overweight/Bullish View.

Asset Class กองทนุMFC Analysis
มุมมอง

3-6
เดือน

มุมมอง
6-12
เดือน

ตราสารหนี�ใน
ประเทศ

ตราสารหนี�ต่าง
ประเทศ

2 2

2 2

MMM-
PLUS,

SMART

SMINCO, 
I-SMART

     อัตราผลตอบแทนพนัธบตัรไทยผนัผวนตาม Global Yields หลังจาก
รสัเซยีประกาศบุกยูเครน โดย UST10 ป� หลดุ 1.90% ลดลงจากระดบั
สงูสดุมากกวา่ 10bps แต่หลังจากมาตรการ Sanctions ของนานาชาติ
ต่อรสัเซยีไมรุ่นแรง ทําใหนั้กลงทนุกลับมาลงทนุในสนิทรพัยเ์สี�ยงในวนั
ถัดไปทันที (Risk on Correction) โดยหลังจากนี�โอกาสที�ผลตอบแทน
พนัธบตัรไทยจะปรบัตัวลงมากๆ มค่ีอนขา้งยากเนื�องจากแรงกดดนัจาก
Bond supply ในเดือนมนีาคม ทั�งนี�ยงัไมน่บัรวมการประชุม Fed 15-16
มนีาคมนี�ที�ตลาดบางสว่นยงัมองถึงโอกาส 50bps hike ดว้ย
     คาดอัตราผลตอบแทนพนัธบตัรจะผนัผวนตาม 
1. สถานการณค์วามตึงเครยีดระหวา่งรสัเซยีกับยูเครน 
2. การเขา้สูว่ฏัจกัรของดอกเบี�ยขาขึ�นตามการสง่สญัญาณของธนาคาร
กลางสหรฐั (FED) และการเคลื�อนไหวของอัตราผลตอบแทนพนัธบตัร
สหรฐั (UST) 
3. อุปทานพนัธบตัร (LB Supply) ที�ผนัผวนและมแีนวโนม้เพิ�มขึ�นตาม
ความจาํเป�นของภาครฐัโดยการลงทนุในหุน้กู้ภาคเอกชนยงัเป�นที�ต้องการ
ของนกัลงทนุเนื�องจากใหผ้ลตอบแทนที�สงูกวา่พนัธบตัรรฐับาล

     อัตราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัฯ 10 ป� ปรบัเพิ�มขึ�น 3bps สูร่ะดบั
1.96% เนื�องด้วยตัวเลขเศรษฐกิจสหรฐัฯออกมาแขง็แกรง่ สว่นตัวเลข
เงินเฟ�อสว่นบุคคล (PCE) เพิ�มขึ�น 0.5% ตามคาดการณข์องนกัวเิคราะห์
     สาํหรบัระยะกลางและระยะยาวเชื�อวา่อัตราผลตอบแทนพนัธบตัร
รฐับาลเป�นขาขึ�น จากธนาคารกลางสหรฐัฯ ดําเนนินโยบายที�เขม้งวดมาก
ขึ�น เนื�องจากตัวเลขเงินเฟ�อที�อยูร่ะดบัสงูและยาวนานกวา่ที�คาดการณไ์ว้
แนะนาํลงทนุตราสารหนี�ที�มอีายุสั�น (low duration)
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Asset Class กองทนุMFC Analysis
มุมมอง

3-6
เดือน

มุมมอง
6-12
เดือน

ตราสารทนุใน
ประเทศ

ตราสารทนุต่าง
ประเทศ

3 3

4 4

M-
MIDSMAL,
M-FOCUS,

M-S50,
M-MEGA

M-ATECH, 
M-EM,

MCHINA,
MRENEW,
MEURO,

MGF,
MCHEVO,
M-EDGE

     ดชันีตราสารทนุต่างประเทศสปัดาหที์�ผา่นมาผนัผวน ดชัน ีMSCI
World ปรบัลง -0.11% (WoW) ดัชน ีMSCI Emerging ปรบัตัวลง
-4.85% (WoW) แรงกดดนัจากสถานการณค์วามตึงเครยีดรสัเซยีบุก
โจมตีทางทหารกับยูเครน กดดนัใหห้ลายชาติมหาอํานาจควํ�าบาตรรสัเซยี
ทั�งดา้นการเงิน และธุรกิจ
     แนวโน้มตราสารทนุต่างประเทศเผชญิความผนัผวนท่ามกลางความ
ไมส่งบสถานการณ์ตึงเครยีดยูเครนและรสัเซยี ซึ�งทําใหเ้ป�นอีกสปัดาหที์�
คาดวา่ตลาดหุน้ทั�วโลกจะผนัผวนและอยูร่ะหวา่งปรบัฐาน (Correction) 
ด้านกลยุทธก์ารลงทนุแนะนําทยอยสะสมกลุ่มหุน้ที�มปี�จจยัพื�นฐาน
แขง็แกรง่ ได้ประโยชนจ์ากการเป�ดเศรษฐกิจ และราคาไมอ่ยูร่ะดบัที�แพง
เกินป�จจยัพื�นฐาน

     สปัดาหที์�ผา่นมา SET ปรบัตัวลงจากประเดน็แรงกดดนัจาก
Geopolitical risks จากทางรสัเซยี ยูเครน ที�ตึงเครยีดขึ�นหลังรสัเซยี
ประกาศเริ�มปฏิบติัการทางทหารพเิศษในยูเครน  สง่ผลใหร้าคานํ�ามนัดบิ
เบรนท์พุง่ขึ�นมาทะล ุ100 ดอลลารส์หรฐัฯต่อบารเ์รล รวมถึง ท่าทีการขึ�น
ดอกเบี�ยของ FED นักลงทนุต่างชาติซื�อสทุธต่ิอเนื�องเป�นสปัดาหที์�หา้ ที�
มูลค่ารวม 3.87 พนัลบ. สว่นนกัลงทนุสถาบนัขายสทุธต่ิอเนื�องเป�น
สปัดาหที์�สาม ที�มูลค่ารวม 8.41 พนัลบ.
     คาดการเคลื�อนไหวของดชันใีนสปัดาหน์ี� ยงัคงมองความตึงเครยีด
ระหวา่งยูเครนและรสัเซยีที�รนุแรงขึ�น และจาํนวนผูติ้ดเชื�อ COVID-19
รายวนัในประเทศที�พุง่ทําสถิติสงูสดุต่อเนื�องจะเป�นประเดน็ที�กดดนัสภาวะ
การลงทนุ เรามองวา่ตลาดจะลงมาพกัตัวแถวบรเิวณ 1,630-1,640 จุด
และมแีนวรบัถัดไปที� 1,610 จุด สว่นแนวต้านอยูที่�บรเิวณ 1,700-1,710
จุด 
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Asset Class กองทนุMFC Analysis
มุมมอง

3-6
เดือน

มุมมอง
6-12
เดือน

อสงัหารมิทรพัย์
ในประเทศ

อสงัหารมิทรพัย์
ต่างประเทศ

3 4

3 3

MPDIVMF

I-REIT,
MPII

     ดชันี SETPREIT (total return) ปรบัตัวลงจากอาทิตยที์�ผา่นมา
-0.97% (WoW) รบัแรงขายหุน้จากขา่ว FTSE ประกาศลดนํ�าหนกัหุน้ไทย
และการยกระดบัการคมุเขม้ของรฐับาลมาระดบั 4 จาก 3 คาดวา่ความเขม้
ขน้จะไมรุ่นแรงเท่ากับชว่งระบาดของสายพนัธุเ์ดลต้า ทําใหด้ชันี
SETPREIT ลดลงเล็กนอ้ย นอกนี�อัตราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลไทย
10 ป� ปรบัขึ�นมากมาอยูที่� 2.20% จากต้นป� 1.89% กดดนั Dividend
Yield (Sector Yield) ที� 5.07% และทําให ้Yield Spread อยูที่� 2.8%
ซึ�งตํ�ากวา่ค่าเฉลี�ยที� 3% เล็กนอ้ย
     ตลาดอสงัหารมิทรพัยไ์ทยปรบัตัวลงใกล้จุดตํ�าสดุ เมื�อเดอืน
กมุภาพนัธ ์2564 ป�ที�แล้ว  จะสง่ผลใหป้�จจยัราคานา่สนใจ จาํนวนผูติ้ดเชื�อ
ใหมย่งัอยูใ่นระดับที�ควบคมุได้โดยการติดเชื�อแต่อาการไมรุ่นแรง จะสง่ผล
ใหร้ฐับาลไทยเริ�มผอ่นปรนมาตรการควบคมุซึ�งจะเป�นป�จจยัหนนุต่อ
กิจกรรมเศรษฐกิจไทยฟ�� นตัว นอกจากนี�ธนาคารกลางแหง่ประเทศไทยนา่
จะคงอัตราดอกเบี�ยนโยบายในป�นี�เป�นป�จจยับวกต่อ REIT 

     ดชันี REITs ต่างประเทศปรบัตัวขึ�น +0.71% (WoW) สปัดาหที์�ผา่น
มา หลายประเทศประกาศเตรยีมเป�ดเศรษฐกิจ อาทิ นายบอรสิ จอหน์สนั
นายกรฐัมนตรอัีงกฤษประกาศใหป้ระชาชนอยูร่ว่มกับโควดิ-19 และการ
ปรบัคาดการณ์ดอกเบี�ยธนาคารกลางสหรฐัฯ เป�นป�จจยัหนนุการฟ�� นตัว
ของดัชน ีREITs ต่างประเทศสปัดาหที์�แล้ว
     ทิศทางนโยบายการเงินเขม้งวดของสหรฐัฯ การปรบัขึ�นของอัตราผล
ตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลทั�วโลก อัตราเงินเฟ�อและการแพรร่ะบาดของ
ไวรสัโควดิ-19 ยงัคงอยูทั่�วโลกเป�นป�จจยัเชงิลบกดดนั Yield Spread
แคบลง แมดั้ชน ีREITs ต่างประเทศมแีนวโนม้ฟ�� นตัวแต่คาดวา่กรอบการ
ฟ�� นตัวยงัคงมจีาํกัด  ขณะที�ประเทศในเอเชยีที�เริ�มเป�ดเศรษฐกิจมากขึ�น
เป�นอานิสงค์ต่อ REITs ในประเทศแถบเอเชยี
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Asset Class กองทนุMFC Analysis
มุมมอง

3-6
เดือน

มุมมอง
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เดือน

นํ�ามนั

ทองคํา

4 3

3 3

I-OIL

I-GOLD

     สปัดาหที์�ผา่นมาราคานํ�ามนัดบิ WTI ปรบัตัวขึ�น +0.57% (WoW) โดย
ระหวา่งสปัดาหร์าคานํ�ามนั WTI ปรบัตัวขึ�น มาทําจุดสงูสดุที�
US$100.5/bbl แรงหนนุจากสถานการณตึ์งเครยีดระหวา่งรสัเซยีและ
ยูเครนจะทําใหเ้กิดภาวะตึงตัวอุปทานนํ�ามนั อยา่งไรก็ตามสต็อกนํ�ามนัดบิ
สหรฐัฯที�รายงานโดย EIA ปรบัตัวเพิ�มขึ�นสปัดาหล่์าสดุสวนทางจากนกั
วเิคราะหค์าดการณ ์รวมทั�งความคาดหวงั ปธน.วลาดเิมยีร ์ปูติน ของ
รสัเซยีเตรยีมจะเจรจาสงบศึกบุกยูเครน
     แนวโน้มราคานํ�ามนัมโีอกาสบวกอีกจาํกัด เนื�องดว้ยสถานการณค์วาม
ตึงเครยีดระหวา่งยูเครนและรสัเซยีทวคีวามรนุแรงอาจสง่ผลหนนุราคา
นํ�ามนัในระยะสั�น สว่นป�ญหาด้านอุปทานตึงตัวยงัถกูกดดนัจาก อิรกัระงับ
การผลิตนํ�ามนั 5 แสนบารเ์รลต่อวนั เนื�องจากขอ้จาํกัดกําลังการผลิต
สว่นเงินเฟ�อที�พุง่ขึ�นเป�นป�จจยัหนนุราคานํ�ามนัทรงตัวระดบัสงู

     สปัดาหที์�ผา่นมาราคาทองคําสปอตปรบัตัวลง -0.48% (WoW) โดย
ระหวา่งสปัดาหร์าคาทองคําสปอตผนัผวน ทําระดบัสงูสดุในรอบป�
US$1,974/0z ก่อนที�แรงขายจะทําใหร้าคาทองคําปรบัตัวลงท้ายสปัดาห์
ทั�งนี�ตลอดสปัดาหก์องทนุ SPDR gold trust เพิ�มสดัสว่นทองคําอีก
2.9 ตัน
     แนวโน้มราคาทองคํามปี�จจยัหนนุเนื�องด้วยสถานการณก์ารเมอืงเรง่
ป�จจยัเสี�ยง Geopolitical ตึงตัวขึ�น อยา่งไรก็ตามนกัลงทนุอาจมกีารทํา
กําไรชว่งที�ราคาทองคําปรบัตัวขึ�น โดยคาดการณร์าคาทองคํามโีอกาส
เคลื�อนไหวบรเิวณกรอบ US$1,900/0z สว่นนักลงทนุรอฟ�งโทนเสยีง
นโยบายการเงินของประธานธนาคารกลางสหรฐัฯในสปัดาหน์ี� อาจสง่ผล
ใหร้าคาทองคําแกวง่ตัว
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          การวดัผลการดําเนินงานของกองทนุ จดัทําขึ�นตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานที�
กําหนดโดยสมาคมบรษัิทจดัการลงทนุ
         การลงทนุมคีวามเสี�ยง ผูล้งทนุต้องศึกษาขอ้มูลเพื�อทําความเขา้ใจลักษณะสนิค้า เงื�อนไข
ผลตอบแทนและความเสี�ยงก่อนตัดสนิใจลงทนุ 
         การลงทนุในหน่วยลงทนุมใิชก่ารฝากเงิน และมคีวามเสี�ยงของการลงทนุ ผูล้งทนุควร
ลงทนุในกองทนุรวมดังกล่าวเมื�อเหน็วา่การลงทนุในกองทนุรวมเหมาะสมกับวตัถปุระสงค์การ
ลงทนุของตนและผูล้งทนุยอมรบัความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ�นจากการลงทนุดังกล่าวได ้
        ผูล้งทนุควรลงทนุในกองทนุรวมดังกล่าวเมื�อมคีวามเขา้ใจในความเสี�ยงของสญัญาซื�อขาย
ล่วงหน้า และผูล้งทนุควรพจิารณาความเหมาะสมของการลงทนุ โดยคํานึงถึงประสบการณ์การ
ลงทนุ วตัถปุระสงค์การลงทนุ และฐานะการเงินของผูล้งทนุเอง
        ในกรณีที�ลกูค้าปฏิเสธการใหข้อ้มูลเป�นลายลักษณ์อักษร (Customer profile) ใหบ้รษัิท
จดัการกองทนุสว่นบุคคลสามารถแจง้ใหล้กูค้าทราบวา่การเสนอนโยบายการลงทนุใหล้กูค้านั�น
บรษัิทได้พจิารณาขอ้มูลเพยีงเท่าที�ลกูค้าใหบ้รษัิทเท่านั�น
        กองทนุป�องกันความเสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยนตามดลุยพนิิจของผูจ้ดัการกองทนุบาง
สว่นหรอืทั�งหมดตามแต่สภาวการณ์ ผูล้งทนุอาจขาดทนุหรอืได้รบักําไรจากอัตราแลกเปลี�ยน
หรอืได้รบัเงินคืนตํ�ากวา่เงินลงทนุเริ�มแรกได้

          เอกสารนี�เป�นลิขสทิธิ�ของบรษัิทหลักทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอ็มเอฟซ ีจาํกัด (มหาชน) 
 (เอ็มเอฟซ)ี ซึ�งจดัทําขึ�นเพื�อใหผู้ส้นใจได้รบัทราบเกี�ยวกับสนิค้าและบรกิารของเอ็มเอฟซ ีและใช้
สาํหรบัการนําเสนอภายในประเทศไทยเท่านั�น
         เอ็มเอฟซ ีขอสงวนสทิธิ�ในการหา้มลอกเลียนขอ้มูลในเอกสารนี� หรอืหา้มแจกจา่ยเอกสารนี�
หรอืหา้มทําสาํเนาเอกสารนี� หรอืหา้มกระทําการอื�นใดที�ทําใหส้าระสาํคัญของเอกสารฉบบันี�เปลี�ยน
ไปจากเดิม โดยไมไ่ด้รบัอนุญาตเป�นลายลักษณ์อักษรจากเอ็มเอฟซี
         ขอ้มูลบางสว่นในเอกสารนี�ได้อ้างอิงจากแหล่งที�มาของขอ้มูลที�เชื�อถือได้ แต่มไิด้
หมายความวา่ เอ็มเอฟซไีด้รบัรองในความถกูต้องและครบถ้วนของขอ้มูลดังกล่าวเนื�องจาก
ขอ้มูลอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้ขึ�นอยูกั่บชว่งเวลาที�นําขอ้มูลมาใชใ้นการอ้างอิง
         ขอ้มูลและความเหน็ที�ปรากฏในเอกสารนี�เป�นเพยีงความเหน็เบื�องต้นเท่านั�น มใิชคํ่ามั�น
สญัญาหรอืการรบัประกันผลตอบแทนแต่อยา่งใด
         เอกสารนี�ไมไ่ด้ผา่นการตรวจสอบหรอืรบัรองจากหน่วยงานทางการใดๆ ทั�งสิ�น การตัดสนิ
ใจใดๆ จากเอกสารฉบบันี�จะต้องทําด้วยความระมดัระวงัและรอบคอบ หากมขีอ้สงสยัใดๆ เกี�ยว
กับเอกสารฉบบันี�กรุณาสอบถามจากเจา้หน้าที�โดยตรง

คําเตือน

ขอ้สงวนสทิธิ


