ประจำเดือนตุลำคม 2562

อัพเดทภำวะตลำด
ดัชนี

Fed มีมติลดดอกเบี้ยอีก 0.25% ในขณะที่อังกฤษและญี่ปุ่น

ก.ย.-19

MoM Chg.

YTD Chg.

1 Year

(%)

(%)

Chg. (%)

คงนโยบำยกำรเงิน

MSCI WORLD (หุน
้ โลก)

2,180.02

1.94

15.72

ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีมติ 7 ต่อ 3 ให้ปรับลดดอกเบี้ย

S&P 500 (หุน
้ สหรัฐ)

2,976.74

1.72

18.74

2.15

นโยบายลง 0.25% สู่ 1.75–2.00% ตามที่ตลาดคาด โดยระบุว่า

MSCI EUROPE (หุน
้ ยุโรป)

132.51

3.67

16.03

2.52

21,755.84

5.08

8.70

-9.80

1,001.00

1.69

3.65

-4.48

10,200.97

1.17

0.75

-7.41

3,814.53

0.39

26.70

10.92

ตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง กิจกรรมทางเศรษฐกิจขยายตัว
ในระดับปานกลาง และเงินเฟ้ออยู่ใกล้ระดับเป้าหมายที่ 2% แต่

NIKKEI 225 (หุน
้ ญีป
่ น
ุ่ )
MSCI EM (หุน
้ กลุม
่ ประเทศเกิด ใหม่)
HSCEI (หุน
้ จีน H-share)

-0.18

ยั งคงมี ความเสี ่ ยงเกี ่ ย วกั บแนวโน้ มเศรษฐกิ จในอนาคต

CSI 300 (หุน
้ จีน A-share)

อย่ างไรก็ด ี ดูเหมือนจะมีความเห็นต่ างระหว่างกรรมการใน

SET Index (หุน
้ ไทย)

1,637.22

-1.07

4.69

-6.79

SET50 Index (หุน
้ ไทยขนาดใหญ่)

1,090.31

-0.56

4.34

-5.91

2,666.97

2.54

3.94

3.51

104,745.30

3.57

19.18

32.02

Fed โดยกรรมการ 7 ท่ า นลงมติ ใ ห้ ล ดดอกเบี ้ ย 0.25%
กรรมการ 2 ท่ านให้ คงดอกเบี ้ ย และกรรมการ 1 ท่ านให้ ลด
ดอกเบี้ยมากกว่า 0.25%
ทางด้านธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) และธนาคารกลางญีป
่ น
ุ่
(BOJ) มีมติคงนโยบายการเงิน โดย BOJ คงเป้าหมายอัตรา
ดอกเบี้ยระยะสั้นไว้ที่ -0.1% และคงเป้าหมายอัตราผลตอบแทน

MSCI EM LATAM (หุน
้ ลาตินฯ)
BRAZIL IBOVESPA (หุน
้ บราซิล)
อัตราดอกเบี้ย

1 Year

(bps)

Chg. (%)

1.62

12

-87

-120

1.66

17

-102

-140

พันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 2 ปี

1.34

-1

-41

-54

พันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 10 ปี

1.47

2

-102

-134

อาจมีมาตรการเพิ่มเติมในการประชุมในเดือน ต.ค. เนื่องจาก

แลกเปลีย
่ น

เป็นการปรับตัวลดลงเป็นเดือนที่ 9 ติดต่อกัน

YTD Chg.

(bps)

พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี

สินค้าโภคภัณ ฑ์และอัตรา

ส่งออกเดือน ส.ค. ร่วงลง 8.2% จากช่วงเดียวกันปีก่อน โดย

MoM Chg.

พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี

พันธบัตรอายุ 10 ปีไว้ที่ใกล้ 0.0% พร้อมทั้งส่งสัญญาณว่า
เงิ นเฟ้ อมี แนวโน้ มอยู ่ ในระดั บต ่ ากว่ าที ่ คาด ทางด้ านยอด

ก.ย.-19

ทองคา ($/Ounce)

ก.ย.-19

MoM Chg.

YTD Chg.

1 Year

(%)

(%)

Chg. (%)

1,472.49

-3.15

14.81

23.65

น้ามัน WTI ($/Barrel)

54.07

-1.49

12.13

-22.86

ค่าเงินบาท (Bt/$)

30.59

0.03

-6.03

-5.43

ทีม
่ า: Bloomberg

ECB ประกำศทำ QE รอบใหม่โดยยังไม่มีกำหนดเวลำสิ้นสุดโครงกำร
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) เพิ่มมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เนื่องจากการเติบโตของเศรษฐกิจและเงินเฟ้อมีแนวโน้มชะลอตัวลง
โดย ECB ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลงจาก -0.4% เหลือ -0.5% และสื่อสารทิศทางการด าเนินนโยบายการเงิน (forward
guidance) ออกมาว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับต ่าไปจนกว่าอัตราเงินเฟ้อจะขยับมาใกล้ 2% ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ อีกทั้งยัง
กลับมาเริ่มการซื้อสินทรัพย์เดือนละ 2 หมื่นล้านยูโรโดยไม่มีกาหนด และใช้ระบบอัตราดอกเบี้ยเงินฝากติดลบแบบลาดับขั้นเพื่อลด
ภาระของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ นายดรากี (Draghi) ประธาน ECB จะดารงต าแหน่งครบวาระในเดือน ต.ค. นี้ก่อนที่ นางคริสตีน
ลาการ์ด (Christian Lagarde) ผู้อานวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) จะเข้ารับตาแหน่งต่อ
เหตุโจมตีโรงแยกน้ำมันในซำอุดีอำระเบียส่งผลให้รำคำน้ำมันพุ่งระหว่ำงเดือนก่อนที่จะผ่อนคลำยลงในช่วงปลำยเดือน
การโจมตีโรงแยกน้ามันของซาอุดีอาระเบียด้วยโดรน ทาให้การผลิตน้ามันของประเทศลดลงไปประมาณครึ่งหนึ่ง (ลดลงเกือบ
5.7 ล้ านบาร์ เรลต่ อ วั น ) หรื อ ราว 5% ของอุ ปทานน ้ ามันทั ่ วโลก กลุ ่มกบฏฮูต ี (Houthi) ในเยเมนซึ ่ งเป็ นกลุ ่มที ่ ได้ ร ั บการ
สนับสนุนจากอิหร่านอ้างว่าเป็นผู้ลงมือ แต่สหรัฐฯ ระบุว่าเป็นฝีมือของอิหร่าน อย่างไรก็ตาม ทันทีที่เกิดเหตุการณ์ ราคา
น้ามันดิบได้ทะยานขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยราคาน้ามันดิบ WTI ได้เพิ่มจาก 55 ดอลลาร์สหรัฐฯ/บาร์เรล มาแตะระดับ 65 ดอลลาร์
สหรัฐฯ/บาร์เรล (+18%) ก่อนที่จะค่อยๆ ปรับลดลงมาปิดเดือน ก.ย. ที่ 54 ดอลลาร์สหรัฐฯ/บาร์เรล หลังจากที่ได้มีการฟื้นฟู
กาลังการผลิต
คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เงื่อนไขผลตอบแทน ควำมเสี่ยง และสิทธิประโยชน์ทำงภำษีในคู่มือกำรลงทุน ก่อนตัดสินใจ
ลงทุน ทั้งนี้ ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดาเนินงานในอนาคต
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สภำผู้แทนรำษฎรสหรัฐฯ เผยว่ำได้เริ่มกระบวนกำรถอดถอนประธำนำธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์อย่ำงเป็นทำงกำร
นางแนนซี เพโลซี (Nancy Pelosi) ประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐฯ ประกาศว่าจะเริ่มกระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์
หลังจากมีรายงานแจ้งเบาะแสว่ามีการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างประธานาธิบดีกับนายกฯ ยูเครน โดยทรัมป์ได้ขอให้นายกฯ ยูเครน
ตรวจสอบคดีลูกชายของนายโจ ไบเดน (Joe Biden) แม้ว่าโอกาสที่จะถอดถอนได้ส าเร็จจะมีไม่มากนัก เนื่องจากจะต้องได้คะแนน
สนั บสนุน 2 ใน 3 จากวุ ฒ ิสภา ที่ มีพรรครี พ ับลิก ัน (Republican) ครองเสี ยงข้างมากอยู ่ แต่ กระบวนการนี้ ก็จะก่ อให้เกิดความ
ไม่แน่นอนทางการเมืองและความวิตกต่อตลาด
Brexit ยังคงออกได้ทุกทำง
ทางด้ านสหราชอาณาจั กร ความไม่ แน่ นอนจากการถอนตั วออกจากสหภาพยุ โรปของสหราชอาณาจั กร (Brexit) ยั งคงอยู่
หลังจากที่ศาลสูงตัดสินว่า การปิดสมัยประชุมสภายาวนานกว่าที่กาหนดของนายบอริส จอห์นสัน เป็นการกระทาที่ผิดกฎหมาย
แต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป ซึ่งยังคงเป็นไปได้ที่เส้นตายของ Brexit จะเลื่อนออกไปจากปลายเดือนตุลาคมไปเป็น
ปลายเดือนมกราคม หรือจะเกิดการ Brexit แบบไร้ข้อตกลง (no deal) อย่างที่นายบอริสมีความพยายามที่จะให้เกิดขึ้น
กำรเจรจำกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯ กับจีนยังคงดำเนินต่อไปท่ำมกลำงควำมไม่แน่นอน
หลังจากการประชุมในระดับปฏิบัติการได้ข ้อสรุป ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ออกมากล่าวโจมตีจีนที่สหประชาชาติ โดยเน้นว่าสหรัฐฯ
ไม่จ าเป็นต้ องท าข้ อตกลงกับจี น แต่ หลังจากนั ้นไม่ก ี่ วั น ก็ กล่ าวว่ า ข้ อตกลงทางการค้ าอาจเกิ ดขึ้ นเร็ วกว่ าที ่หลายฝ่ายคาด
เนื่องจากจีนต้องการทาข้อตกลง นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่ารัฐบาลสหรัฐฯ ได้พิจารณามาตรการจากัดการลงทุนของสหรัฐฯ ใน
จีน ซึ่งอาจรวมถึงการเพิกถอนหุ้นจีน หรือจากัดการลงทุนในจีนของกองทุนบาเหน็จบานาญสหรัฐฯ แม้ว่าอาจจะไม่ได้ข้อตกลงที่
ครบถ้วน
กนง. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงดอกเบี้ยนโยบำยไว้ที่ 1.50% ท่ำมกลำงข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนตัวต่อเนื่อง
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ย้าว่าเศรษฐกิจไทยมีโอกาสโตต่ากว่าระดับศักยภาพและคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะกลับเข้าสู่
เป้าหมายที่ 1-4% ในปี 2563 ทั้งนี้ ธปท. ได้ปรับลดคาดการณ์ GDP ปีนี้ลงสู่ 2.8% จากคาดการณ์เดิมเมื่อเดือน มิ.ย. ที่ 3.3% และ
ปรับลดคาดการณ์ GDP ปี 2563 ลงสู่ 3.3% จาก 3.7% ทางด้านดัชนีผลผลิตภาคการผลิตลดลง 4.4% จากช่วงเดียวกันปีก่อนใน
เดือน ส.ค. ตามการลดลงของผลผลิตรถยนต์ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ยาง เหล็ก และน ้าตาล โดยดัชนีออกมาต ่ากว่าที่
ตลาดคาด และต ่ากว่าเดือน ก.ค. ที่ลดลง 3.32% ส าหรับยอดส่งออกของไทยในเดือน ส.ค. ลดลง 4% ซึ่งหากไม่รวมทองค า การ
ส่งออกจะลดลง 9.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

มุมมองกำรลงทุน


ในเชิงกลยุทธ์ (tactical) ในภาวะที่ธนาคารกลางทั่วโลกพร้อมใจกันผ่อนคลายนโยบายการเงิน นอกจากจะทาให้ Discount rate
ลดลงแล้ว สภาพคล่องในตลาดทุนก็สูงขึ้นด้วย สถานการณ์นี้ตรงกันข้ามกับปี 2018 ที่ Fed มีความมุ่งมั่นในการขึ้นดอกเบี้ย
ส่วนฝั่ง ECB ก็มีกาหนดการหยุดการผ่อนคลายการเงินที่ได้ทามาอย่างยาวนาน ดังนั้นแม้เราจะมองว่าอัตราผลตอบแทนของ
UST10Y ที่ลดลงมาต ่ากว่า 2% ค่อนข้างจะสะท้อนความคาดหวังของการลดดอกเบี้ยของ Fed ที่มากเกินไปแล้ว แต่ก็มีโอกาส
สูงที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะอยู่ในระดับต ่าไปจนถึงสิ้นปี 2562 เป็นอย่างน้อย โดยการที่ระดับผลตอบแทน UST10Y ลง
จาก 3% มาอยู่ที่ประมาณ 1.5-1.7% และ UST30Y แตะระดับ 2% จึงเป็นไปได้ว่า ระดับ P/E ของดัชนี S&P500 อาจจะปรับขึ้นไปสูง
กว่า 20x ซึ่งเมื่อราคาสินทรัพย์ได้ถูกปรับสูงขึ้นในระดับหนึ่ง แล้วนักลงทุนจะกลับมาประเมินปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจและ
พื้นฐานของหลักทรัพย์ โดยในระยะนี้ เรำจึงแนะนำให้เพิ่มสัดส่วนกำรลงทุนในหุ้นทั่วโลก ได้แก่กองทุน KFGBRAND-A และ
KFHTECH-A และอำจจะให้น ้ำหนักเป็นพิเศษกับหุ้นจีนในส่วนของ KF-CHINA จำกกำรที่รำคำร่วงลงไปจำกเหตุกำรณ์
ควำมตึงเครียดในฮ่องกงที่ยืดเยื้อและส่งผลกระทบต่อรำคำหุ้นมำพอสมควรแล้ว

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เงื่อนไขผลตอบแทน ควำมเสี่ยง และสิทธิประโยชน์ทำงภำษีในคู่มือกำรลงทุน ก่อนตัดสินใจ
ลงทุน ทั้งนี้ ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดาเนินงานในอนาคต
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สาหรับตลาดหุ้นไทยที่พื้นฐานเศรฐกิจประเทศกาลังอ่อนตัว โดยเป็นไปตามที่คาดไว้ก่อนหน้าว่ามีโอกาสค่อนข้างสูงที่เป้า
GDP ปี 62 จะถู ก ปรั บ ลดลงต ่ า กว่ า 3% โดยในตลาดหุ ้ น Sector หลั ก อย่ า งธนาคารและปิ โ ตรเคมี มี ป ั ญ หาในการ
ประคับประคองผลประกอบการ จากความอ่อ นตั วของเศรษฐกิจภายในและเศรษฐกิจภายนอกประเทศตามล าดับ ซึ่งก็
ส่งผลให้ผลประกอบการในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ของบริษัทจดทะเบียนหดตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ผิดจาก
ที่นักวิเคราะห์คาดไว้ โดยควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมืองในประเทศจะยังคงกดดันให้ SET ไม่สำมำรถขึ้นไปได้สูง อย่ำงไร
ก็ต ำม ระดับ ดัชนีที่ร่วงลงมำจำกจุดสูงสุดของปีที่ 1740 เมื่อเดือน ก.ค. จนแตะ 1600 ยังคงเป็นระดับที่ต้องย ้ำ ว่ำ
น่ำสนใจในกำรเพิ่มน้ำหนักหุ้นไทย กองทุนหุ้นไทยที่เรำแนะนำได้แก่ 1AMSET50-RU และสำหรับ กองทุนที่ให้สิทธิกำร
ลดหย่อนภำษีเงินได้ที่ลงทุนหุ้นไทยที่เรำแนะนำได้แก่ MS-CORE LTF และ KFS100RMF



จำกกำรคำดกำรณ์ว ่ำ อัต รำดอกเบี้ยก ำลังจะต ่ำ ลงอีก กองทุนตรำสำรหนี้ระยะกลำงถึงยำวได้แก่ KF-CSINCOM
และกองทุนผสมที่มีสัดส่วนในตรำสำรหนี้สูง ได้แก่ KFAINCOM-A จึงยังคงมีควำมน่ำสนใจ นอกจากนี้ กองทุนที่มี
นโยบำยลงทุนในกองทุนอสัง หำฯ ทั ่ว โลกอย่ ำ ง KFGPROP-A สามารถสร้า งผลตอบแทนที่ ค่อ นข้างสม ่าเสมอจาก
Yield และมูลค่าเพิ่มของการลงทุนในสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาฯ ทั่วโลก อีกทั้งยัง มี correlation กับสินทรัพย์อื่นที่
ต่ำ จึงเหมำะสมในภำวะที่อัตรำดอกเบี้ยมีแนวโน้มที่จะทรงตัวอยู่ในระดับที่ต่ำ



เหตุกำรณ์สำคัญที่จะต้องติดตำมในเดือน ต.ค. คือ กรณี BREXIT ซึ่งจะถึงเส้นตายในการแยกตัวของอังกฤษออกจาก
อียูในวันที่ 31 ต.ค. โดยนายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีอ ังกฤษ มีท่าทีมาตลอดว่าเลือกที่จะแยกตัวแบบไร้ข้อ ตกลง
(No deal) หากไม่สามารถตกลงเงื่อนไขในสภาได้ และจะไม่ขอ EU เลื่อนเส้นตายออกไปอีก โดยถึงแม้ภายในอังกฤษจะตกลง
กันได้ ก็ยังมองไม่เห็นหนทางที่ EU จะยอมรับเงื่อนไขแบบที่อังกฤษต้องการ เราประเมินว่า BREXIT จะส่งผลลบต่ออังกฤษ
พอสมควรแต่จะไม่ส่งผลมากต่อ EU โดยที่ผ่ำนมำตลำดได้สะท้อนให้เห็นถึงรำคำ (price-in) ในกรณี BREXIT ที่แย่ที่สุด
ไปพอสมควรแล้ว หำกตลำดยุโรปหรือตลำดหุ้นอื่นๆ ร่วงลงมำอีกอย่ำงมีนัยสำคัญ ก็น่ำที่จะเป็น โอกำสดีในกำรเข้ำ
ลงทุน โดยกองทุนที่มีนโยบำยลงทุนในภูมิภำคนี้ที่เรำแนะนำคือ KF-HEUROPE

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เงื่อนไขผลตอบแทน ควำมเสี่ยง และสิทธิประโยชน์ทำงภำษีในคู่มือกำรลงทุน ก่อนตัดสินใจ
ลงทุน ทั้งนี้ ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดาเนินงานในอนาคต
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กลุ่ม

คำแนะนำ

ทรัพย์สิน

กำรลงทุน

หุ้นไทย

Neutral

Underweight Neutral

Overweight

แนวโน้มตลำด และควำมเห็น
 เรำคงน ้ ำหนั กกำรลงทุ นเป็ น Neutral แม้ ระยะสั ้นอำจเป็ นบวกจำกควำมหวังจำกมำตรกำรกระตุ้ นของภำครั ฐ และนโยบำย
กำรเงิ นที ่ ผ่ อนคลำยทั ่ วโลก ซึ ่ งอำจช่ วยให้ หุ ้ นไทยขึ ้ นไปเหนื อ 1700 โดยยั งคงมุ มมองเชิ งลบต่ อปั จจั ยด้ านเสถี ยรภาพทาง
การเมือง ซึ่งจะเป็นอุปสรรคในการที่นโยบายจากภาครัฐจะส่งผลไปยังระบบเศรษฐกิจและผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ไม่สดใส
 เศรษฐกิจส่งสัญญาณชะลอตัวต่อไปอีก อัตราการเติบโตของกาไรบริษัทจดทะเบียนมีโอกาสถูกปรับลดจากระดับที่ไม่สูงอยู่แล้ว
 กองทุนแนะนำ: 1AMSET50-RU
 กองทุนลดหย่อนภำษีแนะนำ: MS-CORE LTF และ KFS100RMF

หุ้น

Overweight

ต่างประเทศ

 เรำเพิ่มน้ำหนักกำรลงทุนเป็น Overweight
 อัตรำผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกที่ลดลงมำและมีแนวโน้มจะลดลงต่อไปตำมแนวทำงของธนำคำรกลำงต่ำงๆ ส่งผลให้อัตรา

Underweight Neutral

Overweight

คิดลด (Discounted rate) ในการประเมินราคาหุ้นลดลงทันที ก่อนที่นักลงทุนจะกลับมาให้ความสาคัญในการประเมินเศรษฐกิจและ
กระแสเงินสดของบริษัทจดทะเบียน
 กองทุนแนะนำ: KFGBRAND-A (หุ้นทั่วโลกที่เน้นบริษัทที่มีตราสินค้าที่แข็งแกร่ง) UGQG (หุ้นทั่วโลกคุณภาพดี เติบโตสูง) และ
KFHTECH-A (หุ้นเทคโนโลยีทั่วโลก)
 กองทุนลดหย่อนภำษีแนะนำ: KFGBRANRMF (หุ้นทั่วโลกที่เน้นบริษัทที่มีตราสินค้าที่แข็งแกร่ง)

หุ้นสหรัฐฯ

Neutral

Underweight Neutral

Overweight

 เรำคงน้ำหนักกำรลงทุนที่ Neutral โดยคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะทรงตัวในระดับต่าไปอีกระยะหนึ่ง ซึ่งทาให้นักลงทุนยอมรับการ
ประเมินมูลค่าหุ้นสูงกว่าในอดีต
 นักลงทุนควรติดตามผลการเจรจาการค้ากับจีนต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจและการคาดการณ์ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน
 กองทุนแนะนำ: KF-HUSINDX

หุ้นยุโรป

Neutral

Underweight Neutral

Overweight

 เรำคงคำแนะนำในกำรลงทุนที่ Neutral แต่มีมุมมองเชิงบวกเพิ่มขึ้นจากแนวโน้มที่ ECB จะผ่อนคลายนโยบายการเงิน และระดับ
ราคาหุ้นยุโรปที่ไม่สูง
 โอกาส Non-deal Brexit สูงขึ้นหลังอังกฤษได้ผู้นาใหม่ที่มีความอนุรักษ์นิยมสูง แต่อย่างไรก็ตาม ตลาดยุโรปซึมซัมประเด็น Brexit
และเสถียรภาพความเป็นสหภาพยุโรปไปพอสมควรแล้ว หำกตลำดยุโรปร่วงแรงเป็นจังหวะซื้อ
 กองทุนแนะนำ: KF-HEUROPE

หุ้น ญี่ปุ่น

Underweight

Underweight Neutral

Overweight

 เรำปรับน้ำหนักกำรลงทุนลงมำที่ Underweight จากข้อมูลเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่กลับมาอยู่ในแดนลบ ตามเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว
และมีแนวโน้มที่จะไม่ดีต่ออีกในไตรมาสที่ 4 ของปี 2562
 ค่าเงินเยนมีทิศทางแข็งขึ้น เป็นปัจจัยกดดันผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน
 กองทุนแนะนำ: UOBSJSM (ลงทุนในหุ้นญี่ปุ่นขนาดกลางและเล็ก)

หุ้น EM

Neutral

Underweight Neutral

Overweight

 เรำปรับน้ำหนักขึ้นเป็น Neutral โดยน่าจะมีแรงส่งจากการกระตุ้นเศรษฐกิจและผ่อนคลายนโยบายการเงินต่อตลาดประเทศ
เกิดใหม่ (EM) ที่ชัดเจนขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาตลาด EM ค่อนข้างตอบสนองล่าช้ากว่ากลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว (DM)
 กองทุนแนะนำ: KFACHINA-A (กองทุนหุ้นจีน A-Share), KF-CHINA (กองทุนหุ้นจีน H-Share)
 กองทุนลดหย่อนภำษีแนะนำ: KFCHINARMF

ตราสารหนี้

Overweight

ไทย

 เรำคงคำแนะนำเป็น Overweight โดยเชื่อว่า มีแรงกดดันให้ กนง. ลดดอกเบี้ยตามสหรัฐฯ และจากเศรษฐกิจไทยที่มิทิศทางแย่ลง
 แต่ในระยะสั้นอัตราผลตอบแทนของกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นดูน่าสนใจกว่าของกองทุนตราสารหนี้ระยะปานกลาง

Underweight Neutral

Overweight

 กองทุนแนะนำ: KFSPLUS (ตราสารหนี้ระยะสั้น)
 กองทุนลดหย่อนภำษีแนะนำ: KFAFIXRMF (ตราสารหนี้ระยะปานกลาง)

ตราสารหนี้

Neutral

ต่างประเทศ

 เรำคงน้ำหนักกำรลงทุนป็น Neutral โดยแนะนำให้ลงทุนในกองทุนตรำสำรหนี้ที่มีนโยบำยกำรลงทุนที่ยืดหยุ่น มีการกระจาย
การลงทุนที่หลากหลาย ทั้งตราสารหนี้ภาครัฐและหุ้นกู้เอกชน รวมถึงมีกำรบริหำรอำยุเฉลี่ยของตรำสำรแบบ Active

Underweight Neutral

Overweight

 กองทุนแนะนำ: KF-CSINCOM/KF-SINCOME (ตราสารหนี้ทั่วโลก)
 กองทุนลดหย่อนภำษีแนะนำ: KFSINCRMF (ตราสารหนี้ทั่วโลก)

กองทุน

Neutral

อสังหาฯ
Underweight Neutral

 เรำคงน้ำหนักกำรลงทุนที่ Neutral
 ภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจและความเสี่ยงที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอย ทาให้อัตราดอกเบี้ยกลับมาต่าอีกครั้ง

Overweight

 กองทุนอสังหาฯ มีการจ่ายเงินปันผลค่อนข้างดี เมื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทนจากตราสารหนี้ที่ย่อต่าลงมา
 กองทุนแนะนำ: KFGPROP-A (ลงทุนใน REIT และหุ้นอสังหาฯ ทั่วโลก)
 กองทุนลดหย่อนภำษีแนะนำ: PRINCIPAL iPROPRMF (ลงทุนใน REIT ไทยและในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก)

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เงื่อนไขผลตอบแทน ควำมเสี่ยง และสิทธิประโยชน์ทำงภำษีในคู่มือกำรลงทุน ก่อนตัดสินใจ
ลงทุน ทั้งนี้ ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดาเนินงานในอนาคต
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พอร์ตกำรลงทุน และกองทุนแนะนำ
ประเภท
นักลงทุน

A
ปลอดภัยไว้ก่อน

B
ช้าๆ ได้พร้าเล่มงาม

C
รักความสมดุล

D
พร้อมรับทุกสถานการณ์

E
ยืดหยุ่นสูง

ยอมรับ
ความเสี่ยง
ได้...

ต่ามาก
(Very Conservative)

ต่า
(Conservative)

ปานกลาง
(Moderate)

สูง
(Aggressive)

สูงมาก
(Very Aggressive)

ตราสารหนี้

ประเภท
ทรัพย์สิน

ลงทุน
แบบ
จัดพอร์ต

KFSPLUS

100%

ตราสารหนี้
หุ้น
ทรัพย์สินทางเลือก

100%

KFSPLUS

80%
15%
5%

KFAFIXRMF 100%

ลงทุน
กองทุนเดียว

KFSPLUS

100%

55%
40%
5%

ตราสารหนี้
หุ้น
ทรัพย์สินทางเลือก

KFSPLUS

40%

KFSPLUS

10%

KF-CSINCOM

15%

KF-CSINCOM

20%

75%

KF-CSINCOM

ลงทุน
แบบ
จัดพอร์ต
พร้อมสิทธิ
ลดหย่อน
ภาษี

ตราสารหนี้
หุ้น
ทรัพย์สินทางเลือก

5%

1AMSET50-RU 10%

1AMSET50-RU 30%

1AMSET50-RU 45%

KFGBRAND-A

5%

KFGBRAND-A

KFGBRAND-A

15%

KFGPROP-A

5%

KFGPROP-A

KFGPROP-A

10%

KFAFIXRMF

75%

KFAFIXRMF

40%

KFAFIXRMF

10%

KFSINCRMF

5%

KFSINCRMF

15%

KFSINCRMF

20%

MS-CORE LTF

30%

MS-CORE LTF

45%

10%
5%

MS-CORE LTF

10%

KFGBRANRMF

5%

KFGBRANRMF 10%

KFGBRANRMF 15%

PRINCIPAL
iPROPRMF

5%

PRINCIPAL
iPROPRMF

PRINCIPAL
iPROPRMF

KFHAPPY /
KFHAPPYRMF

100%

5%

KFGOOD /
KFGOODRMF

อัตรำผลตอบแทนที่ได้รับ เมี่อลงทุนตำมพอร์ตแนะนำ

20%
75%
5%

KF-CSINCOM

20%

1AMSET50-RU 35%
KFGBRAND-A 10%
KFACHINA-A
KFGPROP-A

10%
5%

KF-HEUROPE
KFHTECH-A
UGQG
KF-CHINA

5%
5%
5%
5%

10%

KFSUPER /
KFSUPERRMF

100%

ตราสารหนี้
หุ้น
ทรัพย์สินทางเลือก

30%
60%
10%

100%

อัตรำผลตอบแทนที่ได้รับ เมี่อลงทุนตำมพอร์ตแนะนำ
(พอร์ตลดหย่อนภำษี )

18.00%
15.00%

12.00%

12.00%

9.00%

9.00%

6.00%
3.00%

6.00%

0.00%

3.00%

ปานกลาง (Moderate)
หมำยเหตุ:

ต่า (Conservative)

ต่ามาก (Very conservative)

ต่า (Conservative)

สูง (Aggressive)

ปานกลาง (Moderate)

สูง (Aggressive)

ส.ค.-19

มิ . ย.-19

เม.ย.-19

ก.พ.-19

ธ.ค.-18

ต.ค.-18

ส.ค.-18

มิ . ย.-18

เม.ย.-18

ก.พ.-18

ธ.ค.-17

ต.ค.-17

ส.ค.-17

ส.ค.-19

มิ . ย.-19

เม.ย.-19

ก.พ.-19

ธ.ค.-18

ต.ค.-18

ส.ค.-18

มิ . ย.-18

เม.ย.-18

ก.พ.-18

ธ.ค.-17

ต.ค.-17

ส.ค.-17

มิ . ย.-17

ต่ามาก (Very conservative)

-6.00%

มิ . ย.-17

-3.00%

0.00%

อัตราผลตอบแทนที่ได้รับเมื่อลงทุนตามพอร์ตแนะนา ประกอบด้วยผลตอบแทนจาลองย้อนหลัง (Backtesting) ของกองทุนตั้งแต่ มิ.ย. 60 ถึง ก.ค. 61 ตามสัดส่วนพอร์ตการ
ลงทุนแนะนาเดือน ส.ค. 61 และผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริง (Forward testing) ของกองทุน ตั้งแต่ ส.ค. 61 จนถึงปัจจุบัน ตามสัดส่วนพอร์ตการลงทุนที่แนะนาตั้งแต่เดือน ส.ค. 61
เป็นต้นไป โดยสัดส่วนพอร์ตการลงทุนที่แนะนาอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะกับสภาวะตลาด ณ เวลานั้นๆ • เนื่องจากพอร์ตการลงทุนสาหรับนักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้
สูงมาก (Very Aggressive) มีการปรับเปลี่ยนกองทุนแนะนาทุกเดือน จึงไม่มีการคานวณผลตอบแทนย้อนหลัง (Backtesting) ของพอร์ตการลงทุนดังกล่าว

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เงื่อนไขผลตอบแทน ควำมเสี่ยง และสิทธิประโยชน์ทำงภำษีในคู่มือกำรลงทุน ก่อนตัดสินใจ
ลงทุน ทั้งนี้ ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดาเนินงานในอนาคต
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ข้อมูลกองทุน
กองทุน
กองทุนที่ลงทุนในประเทศ
กองทุนตราสารหนี้

ความเสี่ยง

KFSPLUS

4

KFAFIXRMF

4

กองทุนผสม
KFHAPPY
KFHAPPYRMF
KFGOOD
KFGOODRMF
KFSUPER
KFSUPERRMF
กองทุนตราสารทุน
1AMSET50-RU
MS-CORE LTF
KFS100RMF
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
ตราสารหนี้ต่างประเทศ
KF-CSINCOM
KFSINCRMF
หลากหลายสินทรัพย์
KFAINCOM-A
หุ้นทั่วโลก
KFGBRAND-A
KFGBRANRMF

5
5
5

6
6
6

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงินหรือบริษัทเอกชนในประเทศทีม
่ ีอันดับความน่าเชื่อถือ Aขึ้นไป หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงินต่างประเทศ
ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงินหรือบริษัทเอกชนในประเทศ ตราสารหนี้ที่ออกโดย
สถาบันการเงินหรือบริษัทเอกชนต่างประเทศ โดยไม่กาหนดสัดส่วนการลงทุนในแต่ละประเภทตราสาร
ลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชนทัง
้ ในและต่างประเทศ 75 - 100% ของ NAV และอาจลงทุนในหุ้น หรือ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ REITs กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 0 - 25% ของ NAV
ลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชนทัง
้ ในและต่างประเทศ 50 - 100% ของ NAV และลงทุนในหุ้น หรือกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์ REITs กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 0 - 50% ของ NAV
ลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชนทัง
้ ในและต่างประเทศ 25 - 100% ของ NAV และลงทุนในหุ้น หรือกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์ REITs กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 0 - 75% ของ NAV
ลงทุนในตราสารทุนเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยเน้นลงทุนหุ้นสามัญประมาณ 25-30 บริษัทที่เป็น
ส่วนประกอบของดัชนี SET50
ลงทุนในหุ้นเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV เน้นหุ้นดัชนี SET50
ลงทุนในหุ้นเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV เน้นหุ้น SET100

5

ลงทุนในตราสารหนี้หลากหลายประเภททั่วโลก ผ่านกองทุนรวมต่างประเทศ PIMCO GIS Income Fund (Class I-Acc)
เฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

5

ลงทุนในตราสารหนี้ หุ้น และหน่วยลงทุน REITs ในเอเชีย ผ่านกองทุนรวมต่างประเทศ Schroder Asian Income Funds
เฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ลงทุนในหุ้นบริษัทที่ประสบความสาเร็จ/มีชื่อเสียงใน BRAND ผ่านกองทุนรวมต่างประเทศ Morgan Stanley Investment
Fund - Global Brands Fund เฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
ลงทุนในหุ้นของบริษัทชัน
้ นาที่มีการเติบโตของส่วนแบ่งทางการตลาด มีฐานะการเงินดี และมีทีมผู้บริหารที่แข็งแกร่ง
UGQG
6
ผ่านกองทุนรวมต่างประเทศ United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc) ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
ลงทุนในหุ้นทั่วโลก ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ หรือกองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ทั่วโลก ผ่าน
KFGPROP-A
7
กองทุนรวมต่างประเทศ Janus Henderson - Global Real Estate Fund, Class I $ Inc เฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
ลงทุนในหุ้นของบริษัททัว
่ โลกที่มีธุรกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ในหมวดเทคโนโลยี ผ่านกองทุนรวมต่างประเทศ BGF
KFHTECH-A
7
World Technology Fund (Class D2 USD) เฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
หุ้นประเทศพัฒนาแล้ว (Developed Market)
ลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี S&P 500 Index ผ่านกองทุนรวมต่างประเทศ iShares Core S&P 500 ETF
KF-HUSINDX
6
(กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
ลงทุนในหุ้นบริษัทจดทะเบียนในสหภาพยุโรป ผ่านกองทุนรวมต่างประเทศ Allianz Europe Equity Growth Fund
KF-HEUROPE
6
(กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
ลงทุนในหุ้นบริษัทจดทะเบียนในญีป
่ ุ่นที่มีมล
ู ค่าตลาดขนาดเล็กถึงกลาง ผ่านกองทุนรวมต่างประเทศ United Japan Small
UOBSJSM
6
and Mid Cap Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
หุ้นประเทศกาลังพัฒนา (Emerging Market)
ลงทุนในหุ้นบริษัทที่ดาเนินกิจการในประเทศจีน ซึ่งจดทะเบียนในฮ่องกง ผ่านกองทุนรวมต่างประเทศ Hang Seng HKF-CHINA
6
Share Index ETF เฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
ลงทุนในหุ้น A-shares ของจีน ผ่านกองทุนรวมต่างประเทศ UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity
KFACHINA-A
6
(USD) (Class P - acc) เฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
ลงทุนในหุ้นบริษัทที่มแี หล่งรายได้จาก จีน ฮ่องกง และไต้หวัน ผ่านกองทุนรวมต่างประเทศ First State Greater China
KFCHINARMF
6
Growth Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
กองทุนที่ลงทุนในทรัพย์สน
ิ ทางเลือก (Alternative Investment)
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในและต่างประเทศ เช่น หน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ กองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (”REITs”) หรือ ตราสารทางการเงินอื่นใดที่ให้
PRINCIPAL iPROPRMF
8
ผลตอบแทนเชื่อมโยงกับอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
6

หมายเหตุ: (1) กองทุน KFGBRAND-A, KFGBRANRMF, KFGPROP-A, KFACHINA-A, KFHTECH-A, KF-CHINA, PRINCIPAL iPROPRMF, UOBSJSM, UGQG มีนโยบายป้องกันความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ KFGBRAND-A, KFGPROP-A, KFACHINA-A โดยปกติจะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
(2) กองทุน KF-CSINCOM, KFSINCRMF, KFHAPPY, KFGOOD, KF-CSINCOM, KFAINCOM-A, KFMINCOM-A, KF-HUSINDX, KF-HCHINAD, KFHASIA-A, KFCHINARMF,
KF-HEUROPE มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจานวน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เงื่อนไขผลตอบแทน ควำมเสี่ยง และสิทธิประโยชน์ทำงภำษีในคู่มือกำรลงทุน ก่อนตัดสินใจ
ลงทุน ทั้งนี้ ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดาเนินงานในอนาคต
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คำเตือน


ผู้ลงทุนควรทำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เงื่อนไขผลตอบแทน ควำมเสี่ยง และศึกษำสิทธิประโยชน์ทำง
ภำษี ในคู่มือกำรลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน



KFAFIXRMF, KFHAPPY, KFHAPPYRMF, KFGOOD, KFGOODRMF, KFSUPER, KFSUPERRMF,
KF-SINCOME, KF-CSINCOM, KFSINCRMF อาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชือ
่ ถือตา
่ กว่า
อันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) หรือที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond)
ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วน
หรือทั้งจานวนได้ และในการขายคืนหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินคืนตามที่ระบุไว้ในโครงการ



KFGBRAND-A, KFGBRANRMF, KFGPROP-A, KFHTECH-A, KF-CHINA, PRINCIPAL iPROPRMF, UOBSJSM,
UGQG มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ผู้จัดการกองทุนอาจเข้า
ทาสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยขึ้นอยูก
่ ับดุลยพินิจของบริษท
ั จัดการ ซึ่งอาจมีต้นทุนสาหรับ
การทาธุรกรรมฯ โดยทาให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น และในกรณีที่ไม่ได้ทาสัญญา
ป้องกันความเสี่ยงฯ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับผลกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินหรือได้รับเงินคืนต่ากว่าเงินลงทุน
เริ่มแรกได้



LTF เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการลงทุนระยะยาวในหุ้น และ RMF ลงทุนเพื่อเกษียณอายุ ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์
ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน



KFACHINA-A, KF-CHINA ลงทุนกระจุกตัวในตราสารผู้ออกจึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจานวน
มาก



KFACHINA-A, KF-CHINA, KFCHINARMF, KF-HUSINDX, KFHTECH-A, PRINCIPAL iPROPRMF, UGQG เป็น
กองทุนที่ลงทุนกระจุกตัวในประเทศ ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของ
ตนเองด้วย



KFGPROP-A, KFHTECH-A, PRINCIPAL iPROPRMF ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่
ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจานวนมาก



KFGPROP-A, KFHTECH-A, PRINCIPAL iPROPRMF ผู้ลงทุนควรขอคาแนะนาเพิ่มเติมก่อนทาการลงทุน

เอกสำรฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยฝ่ำยบริหำรผลิตภัณฑ์กำรลงทุน ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน) ("ธนำคำร")
ข้อมูล และบทควำม รวมถึงกำรแสดงควำมเห็นทั้งหลำยที่ปรำกฏในเอกสำรฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูล
เบื้องต้นในกำรวำงแผนกำรลงทุน โดยจัดทำบนพื้นฐำนแหล่งข้อมูลที่เปิดเผย และพิจำรณำแล้วว่ำน่ำเชื่อถือ ณ วันที่
แสดงข้อมูล แต่ธนำคำรมิอำจรับรองควำมถูกต้องของข้อมูลได้อย่ำงสมบูรณ์ และอำจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่
จำเป็นต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ ห้ำมมิให้นำเอกสำรฉบับนี้อันเป็นลิขสิทธิ์ของธนำคำร ไปเผยแพร่ทำงสื่อมวลชน
หรือโดยทำงอื่นใด ทั้งนี้ ธนำคำรไม่ต้องรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจำกกำรใช้
เนื้อหำของเอกสำรฉบับนี้
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