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สวัสดีครับท่านนักลงทุนกลับมาพบกันอีกครัง้ กับการพูดคุยถึงประเด็นการลงทุนในเดือนมีนาคม ในช่วงนี้ประเด็นที่เรียกว่า
ร้อนแรงทีส่ ดุ คงไม่พน้ เรื่องสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนซึง่ ได้สง่ ผลกระทบไปทัวโลกรวมไปถึ
่
งตลาดการเงินและตลาดทุนทีม่ คี วามผัน
ผวนอย่างต่อเนื่องตัง้ แต่สถานการณ์เริม่ มีความตึงเครียด โดยสินทรัพย์ทไ่ี ด้รบั ผลกระทบมากทีส่ ุดคงไม่พน้ สินค้าโภคภัณฑ์อย่างทองคํา
และนํ้ ามัน ทัง้ นี้ตงั ้ แต่ปัญหาระหว่างรัสเซียและยูเครนเริม่ เกิดความตึงเครียดในเดือนพฤศจิกายน 2564 จนถึงปั จจุบนั ราคาทองคําได้
ปรับตัวเพิม่ ขึน้ ไปแล้วกว่า 12% ในขณะทีร่ าคานํ้ามันในตลาดโลกได้ปรับตัวเพิม่ ขึน้ ไปแล้วกว่า 70% จากปริมาณอุปทานของการผลิต
นํ้ามันในตลาดโลกทีล่ ดลงอย่างมีนัยสําคัญจากการควํ่าบาตรรัสเซียส่งผลให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคปรับตัวเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว และ
กดดันอัตราเงินเฟ้ อให้เร่งตัวขึน้ อย่างต่อเนื่อง
รัสเซียเป็ นผูผ้ ลิตนํ้ามันดิบอันดับสามของโลกรองจากประเทศซาอุดอิ าระเบีย
และประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีความสามารถในการผลิตนํ้ามันได้ 11.3 ล้านบาร์เรล
ต่อวัน (ข้อมูล ณ มกราคม 2565) และเป็ นผู้ส่งออกนํ้ ามันอันดับหนึ่งของโลก ทัง้ นี้
ข้อมูลล่าสุดของเดือนธันวาคม 2564 รัสเซียเป็ นผูส้ ่งออกนํ้ามันดิบอันดับสองของโลก
รองจากซาอุดอิ าระเบียที่ 7.8 ล้านบาร์เรลต่อวัน โดย 60% ของปริมาณนํ้ามันทีร่ สั เซีย
ส่งออก หรือประมาณ 4.5 ล้านบาร์เรลต่อวันถูกส่งไปยังสหภาพยุโรป ในขณะที่อีก
20% ถู ก ส่ ง ไปยัง จีน นอกจากนี้ จ ากข้อ มู ล สถิติล่ า สุด ในเดือ นพฤศจิก ายน 2564
Source: https://www.matichon.co.th/economy/news_2578835
ปริมาณนํ้ามันทีส่ หภาพยุโรปนําเข้าจากรัสเซียนันคิ
่ ดเป็ น 34% ของปริมาณนําเข้า
นํ้ามันทัง้ หมด โดย 3.1 ล้านบาร์เรลเป็ นนํ้ามันดิบ (crude oil) และวัตถุดบิ ตัง้ ต้น (feedstock) ในขณะทีอ่ กี 1.3 ล้านบาร์เรลเป็ นผลิตภัณฑ์
แปรรูป (oil products) ในขณะทีส่ หรัฐฯ นําเข้านํ้ามันจากรัสเซีย 6.25 แสนบาร์เรลต่อวัน (คิดเป็ น 17% ของปริมาณนํ้าเข้าทัง้ หมด) และ
ประเทศในเอเชียแปซิฟิกนําเข้านํ้ามันจากรัสเซีย 4.4 แสนบาร์เรลต่อวัน หรือคิดเป็ น 5% ของปริมาณนํ้าเข้าทัง้ หมด
ทั ง้ นี้ ส หรั ฐ ฯ และกลุ่ ม ชาติ พ ั น ธมิ ต รรวม 31 ประเทศ (The 31 Member Countries of the Governing Board of the
International Energy Agency) ได้มคี วามพยายามในการฉุดรัง้ ราคานํ้ามันทีเ่ ร่งตัวขึน้ อย่างรวดเร็วด้วยการปล่อยนํ้ามันสํารองในคลังของ
ตนเอง (Strategic Petroleum Reserve or SPR) ออกสู่ตลาดโลกปริมาณรวมกว่า 60 ล้านบาร์เรล โดย 30 ล้านบาร์เรลจะมาจากคลัง
นํ้ามันสํารองทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ ซึง่ ถูกเก็บไว้ในโดมเกลือใต้ดนิ ตามแนวชายฝั ง่ ของลุยเซียนา (Louisiana) และเท็กซัส (Texas)
ซึง่ มีอยู่ทงั ้ สิน้ 600 ล้านบาร์เรล ในขณะทีอ่ กี ครึง่ หนึ่งจะมาจากพันธมิตรในยุโรปและเอเชีย โดยครัง้ สุดท้ายทีก่ ลุ่มชาติพนั ธมิตรมีการ
ปล่อยนํ้ามันสํารองในคลังของตนเองออกมานัน้ คือเมื่อปี 2554 ในปริมาณ 60 ล้านบาร์เรล เมื่อครัง้ เหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศ
ลิเบีย (Libya) ในปี 2011 อย่างไรก็ตามเรามองว่าปริมาณนํ้ามันดิบที่ถูกเพิม่ เข้ามาดังกล่าวนัน้ จะไม่สามารถทําให้ราคานํ้ ามันปรับตัว
ลดลงได้อ ย่ า งมีนัย สํา คัญ แต่ จ ะเป็ น เพีย งการแสดงจุ ด ยืน ทางการเมือ งของสหรัฐ ฯ และกลุ่ ม ชาติพ ัน ธมิต ร โดยเฉพาะจุ ด ยืน ของ
ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ในการเผชิญหน้ากับปั ญหาทีเ่ กิดขึน้
นอกจากนี้ยงั มีความพยายามอื่นจากนานาชาติท่จี ะเพิม่ ปริมาณนํ้ ามันดิบเข้ามาทดแทนส่วนที่ขาดหายไป ไม่ว่าจะเป็ นการ
เจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์ของอิหร่านที่ดูเหมือนว่าใกล้จะได้ขอ้ สรุป ซึ่งจะส่งผลให้มปี ริมาณนํ้ามันดิบจากอิหร่านเข้าสู่ตลาดโลกเพิม่ ขึน้
โดยทางองค์กร EIA ของสหรัฐฯได้มกี ารประเมินกําลังการผลิตของอิหร่านไว้ถงึ 3.8 ล้านบาร์เรลต่อวัน การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับ
เวเนซุเอลาเรื่องการควํ่าบาตรของสหรัฐฯ ต่อภาคอุตสาหกรรมนํ้ามันของเวเนซุเอลาซึง่ อาจจะทําให้เวเนซุเอลากลับมาผลิตนํ้ามันได้มาก
ถึง 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน ปริมาณนํ้ามันสํารองจากประเทศสมาชิกองค์กรพลังงานระหว่างประเทศ (International Energy Agency: IEA)
ซึง่ ไม่รวมถึงรัสเซียและจีน ปริมาณรวมกว่า 1.5 พันล้านบาเรล รวมถึงปริมาณนํ้ามันดิบจากสมาชิก OPEC ทีค่ าดการณ์ว่าจะสามารถ
เพิ่มกําลังการผลิตได้อีก 1.6 ล้านบาร์เรลต่ อวันในระยะสัน้ ทัง้ นี้เมื่อรวมกับปริมาณนํ้ ามันดิบ จากคลังนํ้ ามันสํารองทางยุทธศาสตร์
(Strategic Petroleum Reserve: SPR) ของสหรัฐฯ และชาติพนั ธมิตรที่ 60 ล้านบาเรล หรือประมาณ 1.9 ล้านบาเรลต่อวันโดยประมาณ
ก็จะอยู่ในระดับทีส่ ามารถชดเชยปริมาณนํ้ามันดิบส่วนใหญ่ทห่ี ายไปจากการส่งออกของรัสเซียได้
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด
44 อาคาร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถ. หลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2686-9500 www.principal.th
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อย่างไรก็ตามราคาพลังงานทีเ่ ร่งตัวขึน้ อย่างรวดเร็วได้กลายเป็ นปั จจัยทีก่ ดดันอัตราเงินเฟ้ อของไทยเป็ นอย่างมาก โดยอัตราเงิน
เฟ้ อทัวไปของไทยในเดื
่
อนกุมภาพันธ์เร่งตัวสูงขึน้ กว่า 5.28% เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า จาก 3.23% ในเดือนมกราคม สูงทีส่ ดุ ตัง้ แต่เดือน
กันยายน 2551 และสูงกว่าทีน่ กั วิเคราะห์สว่ นใหญ่คาดการณ์ไว้ท่ี 4.0% โดยสาเหตุหลักมาจากปั ญหาราคาเนื้อสัตว์ทเ่ี ร่งตัวสูงขึน้ เป็ นรอบ
ทีส่ องและส่งผลไปยังผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์อ่นื ๆ โดยเฉพาะสินค้าอาหารแปรรูป นอกจากนี้ยงั เป็ นผลมาจากราคาพลังงานทีเ่ ร่งตัวขึน้ ตาม
ราคาตลาดโลก ในเดือนทีผ่ ่านมาราคาพลังงานปรับตัวขึน้ กว่า 26.86% เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ทผ่ี ่านมา และราคาไฟฟ้ าทีป่ รับขึน้
อย่างมีนยั สําคัญที่ 39.93% ทัง้ นี้สว่ นหนึ่งเป็ นผลมาจากการทีม่ าตรการอุดหนุนค่าใช้จา่ ยด้านสาธารณูปโภคในปี 2564 ได้ครบกําหนดอายุ
ลง โดยเมื่อพิจารณา 2 เดือนทีผ่ ่านมา อัตราเงินเฟ้ อทัวไปเฉลี
่
ย่ ในปี น้ีอยู่ท่ี 4.25% อย่างไรก็ตามเมือ่ หักราคาอาหารสดและพลังงานออก
พบว่าอัตราเงินเฟ้ อพืน้ ฐาน (Core PCI) เร่งตัวขึน้ 1.8% ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 สูงกว่า 0.52% ในเดือนมกราคม 2565 เราเชื่อว่าการ
เร่งตัวขึน้ ของอัตราเงินเฟ้ อพืน้ ฐานส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจากราคาอาหารแปรรูปทีป่ รับตัวสูงขึน้ อย่างมีนยั สําคัญตามราคาเนื้อสัตว์และอาหาร
สด นอกจากนี้ปัจจัยทีส่ ง่ ผลให้อตั ราเงินเฟ้ อเร่งตัวขึน้ ยังรวมถึงราคายานพาหนะและค่าบริการขนส่งสาธารณะ (+14.13%) ราคาค่าตรวจ
รักษาและการบริการส่วนบุคคล (+0.52%) ซึง่ การเพิม่ ขึน้ ดังกล่าวส่งผลให้อตั ราเงินเฟ้ อพืน้ ฐานเฉลีย่ ในช่วง 2 เดือนแรกของปี เร่งตัวขึน้
1.16%
นอกจากนี้ราคาพลังงานยังเป็ นปั จจัยสําคัญทีส่ ง่ ผลต่อการเร่งตัวของอัตรา
เงินเฟ้ อ โดยเมื่อพิจารณาจากข้อมูลล่าสุดในเดือนธันวาคม 2564 พบว่าประเทศ
ไทยนํ าเข้านํ้ามันประมาณ 8.37 แสนบาร์เรลต่อวัน และประเทศไทยมีการนํ าเข้า
นํ้ ามันถึง 9.04 แสนบาร์เรลต่อวันโดยเฉลี่ยระหว่างช่วงปี 62-64 ซึ่งในช่วงก่อน
หน้านี้ทร่ี าคานํ้ามันในตลาดโลกอยู่ทร่ี ะดับ 70-80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล สัดส่วนการ
นําเข้านํ้ามันต่อ GDP ของไทยจะอยู่ทป่ี ระมาณ 4-5%อย่างไรก็ตามเมื่อราคานํ้ามัน
ปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ สัดส่วนดังกล่าวก็ปรับตัวเพิม่ ขึน้ ตาม โดยในช่วงทีร่ าคานํ้ามันดิบ
Source: https://www.matichon.co.th/article/news_1379589
อยู่ท่ี 100-110 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล สัดส่วนดังกล่าวปรับตัวเพิม่ ขึน้ มาอยู่ท่ี 7%
และหากราคานํ้ามันดีดตัวขึน้ ไปอยู่ทร่ี ะดับ 140 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ไทยจะมีสดั ส่วนการนําเข้านํ้ามันต่อ GDP สูงถึง 9-10% ซึง่ จะส่งผลให้
อัตราเงินเฟ้ อยิง่ เร่งตัวขึน้ กว่าระดับปั จจุบนั ทัง้ นี้เราพบว่าทุกๆ การปรับขึน้ 10% ของราคานํ้ามันจะสะท้อนให้อตั ราเงินเฟ้ อปรับตัวสูงขึน้
0.44% นัน่ หมายความว่ายิง่ ราคานํ้ามันอยู่ในระดับสูงนานเท่าไหร่ โอกาสที่อตั ราเงินเฟ้ อจะเร่งตัวขึน้ จนทะลุกรอบบนตัวเลขคาดการณ์
อัตราเงินเฟ้ อของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ 3% ยิง่ มีมากขึน้ ทัง้ นี้เรามองว่าอัตราเงินเฟ้ อจะเร่งตัวขึน้ อย่างต่อเนื่องตามแนวโน้ม
ราคานํ้ามันจากผลของสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน นอกจากนี้ราคานํ้ามันหน้าปั ม๊ ก๊าซหุงต้ม (LPG) และค่าไฟฟ้ ายังมีแนวโน้มทีจ่ ะ
ปรับสูงขึน้ ได้อกี ภายหลังมาตรการอุดหนุ นราคาพลังงานของภาครัฐครบกําหนดอายุ และด้วยแนวโน้มการควํ่าบาตรรัสเซียทีจ่ ะดําเนิน
ต่อเนื่อง เรามองว่าราคาพลังงานอาจจะเร่งตัวสูงกว่าทีน่ กั วิเคราะห์สว่ นใหญ่คาดการณ์และเป็ นปั จจัยกดดันอัตราเงินเฟ้ อต่อเนื่องในอนาคต

Source: https://www.prachachat.net/finance/news-822753

อย่างไรก็ตามเราคาดว่า ธปท. จะยังคงสงวนท่าทีกบั การเร่งตัวของราคา
พลัง งานและอัต ราเงิน เฟ้ อ โดยจะให้ความสํา คัญ กับ แนวโน้ ม การขยายตัว ของ
เศรษฐกิจเป็ นหลักเนื่องจากเศรษฐกิจไทยยังไม่สามารถฟื้ นตัวไปอยู่ในระดับก่อน
การแพร่ระบาดของ Covid-19 ได้ ทัง้ นี้คาดว่าการเร่งตัวของอัตราเงินเฟ้ อ ส่วนต่าง
อัตราดอกเบีย้ การขาดดุลบัญชีเดินสะพัด และความผันผวนของค่าเงินบาทจะเป็ น
ปั จจัยสําคัญทีก่ ดดันแนวโน้มการดําเนินนโยบายการเงินของ ธปท. โดยเราประเมิน
ว่า ธปท. จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ท่รี ะดับปั จจุบนั จนกว่าจะเศรษฐกิจจะฟื้ น
ตัวอย่างเป็ นรูปธรรม
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CIO’s View: March 2022
รับมืออย่างไรกับวิ กฤตราคาพลังงานและสิ นค้าโภคภัณฑ์ขาขึ้น
โดย คุณศุภกร ตุลยธัญ, CFA - ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุน และ
คุณกฤษติยา ศิรวิ าลย์ ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายค้าหลักทรัพย์

14 มีนาคม 2565

โดยในระยะนี้เราแนะนําให้นกั ลงทุนทีต่ อ้ งการลงทุนในสินทรัพย์เพื่อป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราเงินเฟ้ อทีเ่ ร่งตัวทัวโลก
่
และราคา
สินค้าโภคภัณฑ์ทอ่ี ยู่ในระดับสูง รวมถึงความผันผวนของตลาดทีม่ มี ากขึน้ เข้าลงทุนในกองทุนรวมกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ซง่ึ ได้แก่
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล คอมมอดิ ตี้ (PRINCIPAL GCF) (กองทุนทีม่ คี วามเสีย่ งสูงหรือซับซ้อน) โดยเป็ นกองทุนทีเ่ น้นลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุน Merrill Lynch MLCX Commodity Enhanced Beta Fund ทีม่ ุ่งลงทุนเพื่อให้ผลตอบแทนเป็ นไปตามดัชนีอา้ งอิง
ICE BofAML Commodity Index eXtra 03 Index Total Return และ กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลด์ อิ นคัม (PRINCIPAL iGOLD)
ซึง่ เป็ นกองทุนทีเ่ น้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ทีม่ ุ่งลงทุนเพื่อให้ผลตอบแทนเป็ นไปตามราคาทองคําโลกโดย
กองทุนมีการอ้างอิงราคาทองคําตามดัชนี LBMA Gold Price PM

ทัง้ นี้จากการสํารวจการคาดการณ์ราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์โลกล่าสุด นักวิเคราะห์ในตลาดยังคงมีการปรับการคาดการณ์
ราคาในระยะสามเดือนข้างหน้าขึน้ อย่างต่อเนื่อง และราคาคาดการณ์สน้ิ ไตรมาสทีส่ องในสินค้าบางประเภททีเ่ ราเก็บรวบรวมไว้ในตาราง
ข้างต้นก็ยงั บ่งชีถ้ งึ ความเป็ นไปได้ในการปรับตัวขึน้ สูงต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตามนักลงทุนไม่ควรจัดสรรนํ้าหนักการลงทุนในสินทรัพย์กลุ่มดังกล่าวมากเกินไปนักจากลักษณะของสินทรัพย์ทม่ี คี วาม
ผันผวนค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับการลงทุนในตราสารประเภทอื่น และความผันผวนทีส่ งู ของสินทรัพย์ทางเลือกนัน้ หมายถึงความเสีย่ งที่
อาจจะขาดทุนในจํานวนที่สูงด้วยเช่นกันหากสถานการณ์ ความขัดแย้งทางภูมิรฐั ศาสตร์นัน้ มีการคลี่คลายลง หรืออาจจะเป็ นไปได้ว่า
สถานการณ์ความตึงตัวทางด้านอุปทานของสินทรัพย์ทางเลือกประเภทต่างๆนัน้ สามารถคลีค่ ลายได้เร็ว โดยอาจจะสังเกตได้ว่าขณะนี้ราคา
กลางของนักวิเคราะห์ในตลาดก็อยู่ในระดับทีต่ ่าํ กว่าราคาปั จจุบนั ของสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาด ซึง่ อาจจะตีความได้ว่านักวิเคราะห์ได้มกี าร
คาดการณ์ถึงการคลี่คลายของสถานการณ์ ในอนาคตข้างหน้าที่จะนํ าไปสู่การปรับตัวลดลงของราคา อย่างไรก็ตามสําหรับนักลงทุนที่
ต้องการป้ องกันความเสีย่ งจากสถานการณ์ความขัดแย้งและผลกระทบต่อภาคพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ เราแนะนํ าให้มสี ดั ส่วนการ
ลงทุนโดยรวมในสินค้าพลังงานและโภคภัณฑ์ไม่เกิน 10% ของพอร์ตการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนส่วนเพิม่ ให้กบั พอร์ตการลงทุนใน
ระดับความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม และจําเป็ นจะต้องติดตามข่าวและปั จจัยทีก่ ระทบกับสินค้าพลังงานและโภคภัณฑ์อย่างใกล้ชดิ
กองทุนแนะนํา

ศึกษาข้อมูล

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิต้ี
Principal Global Commodities Fund (PRINCIPAL GCF)
(กองทุนทีม่ คี วามเสีย่ งสูงหรือซับซ้อน)

https://www.principal.th/th/principal/GCF

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม
Principal Gold Income Fund (PRINCIPAL iGOLD)

https://www.principal.th/th/principal/iGOLD-A

คําเตือน: ผูล้ งทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเสีย่ งก่อนตัดสินใจลงทุน/ เนื่องจากกองทุน PRINCIPAL GCF เป็ นกองทุนทีเ่ น้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศ จึงอาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ น
ของราคา หลักทรัพย์ทก่ี องทุนหลักลงทุน ซึง่ เป็ น ปัจจัยหลักทีม่ ผี ลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อเงินลงทุนของผูล้ งทุน/ กองทุน PRINCIPAL GCF กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนซึง่ อิงกับดัชนี ICE BofAML Commodity Index eXtra 03 Index
Total Return จากการเข้าทําสัญญา Swap ดังนัน้ กองทุนหลักจึงมีความเสีย่ งทีม่ อี ยูก่ บั การลงทุนในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั ่วไป ดังนัน้ ผูถ้ อื หน่วย ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ
ลงทุนด้วย/ กองทุน PRINCIPAL GCF กองทุนนี้มคี วามเสีย่ งสูงและซับซ้อน ผูล้ งทุนควรขอคําแนะนําเพิม่ เติมจากเจ้าหน้าทีก่ ่อนตัดสินใจลงทุน/ กองทุน PRINCIPAL GCF กองทุนนี้มคี วามเสีย่ งสูงกว่ากองทุนทั ่วไป ผู้ลงทุนควรขอคําแนะนํา
เพิม่ เติมจากบริษทั จัดการก่อนทําการลงทุน/ กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ ผูล้ งทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รบั กําไรจากอัตราแลกเปลีย่ น/หรือได้รบั เงินคืนตํ่ากว่าเงินทุนเริม่ แรกได้/ บริษทั จัดการใช้สญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อเป็ นเครื่องมือ
ในการป้ องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ นของกองทุน (Hedging) ขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน/ ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
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