
1

LHFund Weekly
ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2562

Asset Allocation 2019 (Q1)

กระจายความเส่ียง...
เพิ่มความมั่งคั่ง

ทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน ความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน

       ภาพรวมตลาดการลงทุนในไตรมาส 4 ป 2561 ท่ีผานมา

ไดรับปจจัยลบจากความกังวลเรื่องเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงและ

ประเด็นกีดกันการคาระหวางสหรัฐฯและจีน สงผลใหนักลงทุน

เล่ียงสินทรัพยเส่ียง (Risk-Off) ทำใหตลาดหุนท่ัวโลกโดยรวม

ปรับตัวลง โดย MSCI World Index -13.2% ตลาดหุนสหรัฐฯ 

S&P 500 -14.3% ตลาดหุนกลุมตลาดเกิดใหม MSCI EM 

-7.7% สวนทองคำปรับตัวขึ ้น 7.7% และตราสารหนี้โลก 

(Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index) 

เพิ่มขึ้น 1.4%

       สำหรับในป 2562 คาดวาธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจ

ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายนอยกวาที่คาด เนื่องจากภาวะ

เศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง ทำใหอัตราเงินเฟอมีแนวโนมต่ำกวาที่

คาดการณไว โดยตลาดคาดวาธนาคารกลางสหรัฐฯ จะข้ึนดอกเบ้ีย

อีก 1-2 คร้ังนอยกวาคาดการณเดิมที่ 3 ครั้ง ซึ่งจะเปนปจจัย

บวกตอตลาดเกิดใหม กอปรกับมูลคาตามปจจัยพื้นฐานของ

ตลาดเกิดใหมอยูในระดับนาสนใจ สงผลใหกระแสเงินทุนมีแนวโนม

ไหลกลับกลุมประเทศเกิดใหม

 

สำหรับกลยุทธการลงทุนท่ีเหมาะสม
ในไตรมาส 1 ป� 2562 
  
1. LHEM โดยมีปจจัยสนับสนุนจากแนวโนมออนคาของเงิน

   ดอลลารสหรัฐฯ และมูลคาจากปจจัยพ้ืนฐานท่ีไมแพง

2. LHPROP-A โดยมีปจจัยสนับสนุนจากความผันผวนของ

   ตลาดหุนท่ีอยูในระดับสูง และอัตราดอกเบ้ียท่ีอยูในระดับต่ำ

 

3. กองทุนที่มีการกระจายลงทุนในสินทรัพยหลายประเภท

   ไดแก LHGMA LHIP LHSMART ซ่ึงสามารถปรับสมดุล

   การลงทุนเลือกผสมสินทรัพยหลากหลายท่ีเหมาะสมและ

   ใหผลตอบแทนที่ดีได



32ทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน ความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลตอบแทนท่ีคาดหวังระยะเวลา 1ป� (% ตอป�)

ความผันผวนของพอรตการลงทุน

ผลขาดทุนสูงสุด

3.34%

2.90%

-2.74%

4.54%

4.00%

-6.36%

6.01%

6.23%

-11.69%

6.74%

6.50%

-13.33% -14.79%

6.80%

7.23%

Plan A Plan B Plan C Plan D Plan E

แบงเงินลงทุนเสริมสราง...
ความมั่งคั่ง

หมายเหตุ อัตราผลตอบแทนคาดหวัง คำนวณโดยใชคาเฉล่ีย 5 ปยอนหลังในชวงป ม.ค. 2557- ธ.ค. 2561, คาความผันผวนคำนวณ จากชวงเวลาเดียวกัน
โดยใชอัตราผลตอบแทนรายสัปดาห, ผลขาดทุนสูงสุด คำนวณจาก maximum drawdown ในชวงป ม.ค. 2557- ธ.ค. 2561, ผลการดำเนินงานในอนาคต 
อาจไมเปนไปตามที่คาดการณไว ซึ่งขึ้นอยูกับสภาวะเศรษฐกิจภาวะตลาดและปจจัยอื่นๆ

การจัดพอรตการลงทุนในไตรมาสน้ี บลจ. ไดออกแบบแผนการลงทุนออกเปน 5 แผน โดยยึดจากความคาดหวังของผลตอบแทน

ที่ตองการเปนเกณฑในการกระจายการลงทุนตามรายละเอียดดังตอไปนี้

“ ผูลงทุนควรรูทราบความเส่ียง ความผันผวนท่ีตนเองยอมรับไดรวมถึงอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังในการลงทุน
เพ่ือท่ีจะวางแผนในการลงทุนไดอยางเหมาะสม การกระจายความเส่ียงจะชวยใหเราไดผลตอบแทนเปนไปตามเปาหมาย
บนความเส่ียงที่รับได ”
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ความผันผวน
ผลขาดทุนสูงสุด

  6.23%
-11.69%6.01%65%       35%

กองทุนหุน
ตางประเทศ

กองทุนตราสารหนี้
ตางประเทศ กองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย
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อัตราผลตอบแทนคาดหวัง 
ระยะเวลาลงทุน 1 ป� (%ตอป�)

ความผันผวน
ผลขาดทุนสูงสุด

 2.90%
-2.74%3.34%

70%

9%
10%

11%

กองทุนตราสารหนี้ไทย

กองทุนหุน
ตางประเทศ

กองทุนตราสารหนี้
ตางประเทศ

กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย

LHSTPLUS
15%

LHGEQ
5%

LHGMA
15%LHPROP-A

10%

LHMM
15%

LHDEBT
40%

อัตราผลตอบแทนคาดหวัง 
ระยะเวลาลงทุน 1 ป� (%ตอป�)

ความผันผวน
ผลขาดทุนสูงสุด

 4.00%
-6.36%4.54%70%       30%

20%

45%

9%

10% 16%

กองทุนตราสารหนี้ไทย

กองทุนหุน
ในประเทศ

กองทุนหุน
ตางประเทศ

กองทุนตราสารหนี้
ตางประเทศ กองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย

Plan A

Plan B

Plan C

74%       26%

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ประเภททรัพยสิน
ที่ลงทุน

กองทุนที่แนะนำ

ประเภททรัพยสิน
ที่ลงทุน

กองทุนที่แนะนำ

ประเภททรัพยสิน
ที่ลงทุน

กองทุนที่แนะนำ

กองทุนตราสารหนี้ไทย กองทุนหุน
ในประเทศ
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กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย

อัตราผลตอบแทนคาดหวัง 
ระยะเวลาลงทุน 1 ป� (%ตอป�)

ความผันผวน
ผลขาดทุนสูงสุด

  6.80%
-14.79%7.23%45%       55%

LHSELECT
38%

LHGEQ
12%

LHGMA
2%

LHPROP-A
15%

LHDEBT
10%

LHTPROP
5%

LHGINCOME
3% LHDIGITAL

10%

LHEM-E
5%

อัตราผลตอบแทนคาดหวัง 
ระยะเวลาลงทุน 1 ป� (%ตอป�)

ความผันผวน
ผลขาดทุนสูงสุด

  6.50%
-13.33%6.74%58%       42%

38%

10%

28%

4% 20%

กองทุนตราสารหนี้ไทย

กองทุนหุน
ตางประเทศ

กองทุนหุน
ในประเทศ

กองทุนตราสารหนี้
ตางประเทศ กองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย
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Plan D

Plan E

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ : 

- การจัดสรรสัดสวนการลงทุนขางตนเปนเพียงตัวอยางคำแนะนำเบ้ืองตนในการจัดสรรสัดสวนการลงทุนตามผลตอบแทนท่ีผูลงทุนคาดหวัง ท้ังน้ี กอนการตัดสินใจลงทุน ผูลงทุน
  ควรพิจารณาปจจัยอื่นประกอบ เชน ฐานะทางการเงิน วัตุประสงค ในการลงทุน ระยะเวลาที่ตองการใชเงิน เปนตน
- อัตราผลตอบแทนคาดหวัง คำนวณโดยใชคาเฉล่ีย 5 ปยอนหลังในชวงป ม.ค. 2557- ธ.ค. 2561, คาความผันผวนคำนวณ จากชวงเวลาเดียวกันโดยใชอัตราผลตอบแทนราย
  สัปดาห, ผลขาดทุนสูงสุด คำนวณจาก maximum drawdown ในชวงป ม.ค. 2557- ธ.ค. 2561, ผลการดำเนินงานในอนาคตอาจไมเปนไปตามท่ีคาดการณไว ซึ่งขึ้นอยูกับ
  สภาวะเศรษฐกิจภาวะตลาดและปจจัยอื่นๆ และมีความเส่ียงของการลงทุน
- กองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศและไมไดปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนผูลงทุนอาจขาดทุนหรือไดกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรืออาจไดรับเงินคืนต่ำกวา
  เงินลงทุนเริ่มแรกได

ประเภททรัพยสิน
ที่ลงทุน

กองทุนที่แนะนำ

ประเภททรัพยสิน
ที่ลงทุน

กองทุนที่แนะนำ



5ทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน ความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน

“ O ” = คงน้ำหนักการลงทุน, “ + ” =  ซ้ือ,  “ ++ ” =  ซ้ือทันที, “ - ” =  ขาย,  “-- ” =  ขายทันที

LHROBOT-E คงน้ำหนัก

การลงทุน

LHDIGITAL คงน้ำหนัก

การลงทุน

กองทุนหลักเนนลงทุนในกลุมเทคโนโลยี ท่ีเก่ียวกับการใชชีวิต
ประจำวันซึ่งสอดคลองกับวิถีชิวิตสมัยใหมในปจจุบัน โดย
หุนสวนใหญอยูในสหรัฐฯ ผลกำไรบริษัทยังเติบโต

LHFund Weekly

กองทุนAsset Class
-- - o +++

LHGEQ

LHJAP-E

Equity Fund 
(Foreign)

มุมมองการลงทุนในไตรมาส 1/2562

มุมมองการลงทุนไตรมาส 1 ป� 2562คำแนะนำ น้ำหนักการลงทุน

คงน้ำหนัก

การลงทุน

ลดน้ำหนัก

การลงทุน

คงน้ำหนัก

การลงทุน

LHEM-E เพิ่มน้ำหนัก

การลงทุน

ลดน้ำหนัก

การลงทุน

ผลการดำเนินงานในตลาดหุนญี่ปุนปรับตัวดีขึ้น มูลคาหุนใน

ตลาดอยูในระดับท่ีนาสนใจ แตยังอาจผันผวนจากคาเงินที่มี

โอกาสแข็งคาเมื่อเทียบสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ

ตลาดเกิดใหมปรับตัวดีข้ึน หลังจากแนวโนมคาเงินดอลลารสหรัฐฯ

ออนคาลง เน่ืองจากตลาดคาดการณการปรับเพ่ิมอัตราดอกเบ้ีย

นโยบายของสหรัฐฯ จะเหลือเพียง 2 คร้ังจากเดิมท่ีคาดวาจะ

ปรับเพ่ิม 3 คร้ัง ทำใหเกิดการไหลเวียนเงินลงทุนกลับเขากลุม

ประเทศตลาดเกิดใหม ซ่ึงระดับราคา ณ ปจจุบัน คอนขางนา

สนใจหลังปรับฐานกำไรบริษัทยังมีโอกาสเติบโตและหลาย

ประเทศในกลุม เชน เอเชียมีฐานะการเงินมั่นคงและมีจะมี

การเลือกตั้งรัฐบาลในหลายประเทศ

ตลาดอินเดียมีความออนไหวถูกกระทบจากคาเงินดอลลารสหรัฐฯ 

และราคาน้ำมัน ในชวงปลายป 2561 มีการปรับตัวข้ึนหลังจาก

ปรับฐานแรงไปกอนหนา เนื่องจากตลาดคาดการณการปรับ

ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในสหรัฐฯลดลง ประกอบกับการ

ลดลงของราคาน้ำมัน แมระยะยาว อินเดียเปนประเทศที่มี

แนวโนมเติบโตสูง ลกัษณะประชากรเปนผูอายุนอย มีโอกาส

สรางผลกำไรระยะยาว แตระยะสั้นความเสี่ยงจากนโยบาย

การคาระหวางประเทศคาดวายังจะทำใหตลาดผันผวน

กองทุนอาจผันผวนในระยะส้ัน จากการท่ีน้ำหนักลงทุนสวนใหญ

อยูในสหรัฐฯ และกลุมอุตสาหกรรมผูบริโภคซึ่งมีการเติบโต

ท่ีชะลอลง ประกอบกับการกีดกันการคายังเปนปจจัยเส่ียงแฝง

สำหรับธุรกิจสินคาอุปโภค บริโภค อาจทำใหผันผวนในระยะกลาง

เศรษฐกิจโลกเติบโตชาลง แต กำไรบริษัทฯ ยังเติบโต ประเด็น

การคายังคงอาจสงผลกระทบเปนระยะ กลยุทธกระจายการ

ลงทุนใหหุนท่ัวโลกยังเหมาะสม สามารถเลือกใหน้ำหนักลงทุน

ในตลาดหุนท่ียังมีแนวโนมดี สอดคลองกับสถานะการณตลาด 

LHINDIA-E

LHGLIFE-E

กลยุทธเนนการลงทุนในกลุมธุรกิจเทคโนโลยีล้ำหนา ท่ีสอด
คลองกับวิถีชิวิตที่เปลี่ยนไปของประชากรโลกสมัยใหม ใน
ระยะยาวยังมีแนวโนมดี

ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2562
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กองทุนAsset Class
-- - o +++

มุมมองการลงทุนไตรมาส 1 ป� 2562คำแนะนำ น้ำหนักการลงทุน

เพิ่มน้ำหนัก

การลงทุน

เพิ่มน้ำหนัก

การลงทุน

LHTOPPICK

LHSTRATEGY

LHGROWTH

LHEQD

LHFL

LHMSFL

LHSELECT

Equity Fund 
(Local)

ไตรมาสท่ี 1 ป 2562 ตลาดหุนมีโอกาสท่ีจะกลับมาปรับตัว
เพิ่มขึ้นไดหลังจากที่ตลาดหุนปรับตัวลดลงอยางมากใน
ไตรมาส 4 ป 2561 ท่ีปรับลดลงถึงเกือบ 9% แตดวยในตนป
ราคาน้ำมันดิบมีแนวโนมที่จะปรับเพ่ิมขึ้นไดจากการปรับลด
กำลังการผลิตของกลุม OPEC และประเด็นการคว่ำบาตร
ประเทศอิหราน รวมถึงการท่ีจีนกับสหรัฐฯ ท่ีจะตองเจรจา
ดานการคาใหเสร็จกอนเดือนมีนาคม 2562 และมีแนวโนม
ผอนคลายมากข้ึนหลังจากจีนเร่ิมทยอยลดภาษีสินคานำเขา
จากสหรัฐฯ รวมถึงการนำเขาสินคาเกษตรจากสหรัฐฯเพิ่ม
มากข้ึน ประกอบกับหลังจากท่ีธนาคารกลางสหรัฐฯ ไดปรับ
เพ่ิมอัตราดอกเบ้ียนโยบายอีกคร้ังในวันท่ี 19 ธันวาคม 2561 
และเร่ิมมีทาทีท่ีจะผอนคลายในการใชมาตราการทางการเงิน
แบบเขมงวดมากข้ึนซ่ึงสงผลใหตลาดคาดวาในป 2562 การ
ปรับเพ่ิมอัตราดอกเบ้ียนโยบายของสหรัฐฯ จะเหลือเพียง 2 
ครั้งจากเดิมที่คาดวาจะปรับเพิ่ม 3 ครั้ง ดวยปจจัยตางๆ 
ขางตนรวมกับปจจัยการเมืองในประเทศที่คาดวาจะมีการ
เลือกตั้งไมเกินไตรมาสที่ 2 ป 2562 จะทำใหปจจัยดาน
การเมืองผอนคลายมากข้ึน ซ่ึงอาจจะทำใหมีเงินทุนจากตาง
ชาติไหลเขามาในตลาดหุนไทยไดบาง

Mixed Fund 
(Local)

มุมมองการลงทุนในไตรมาส 1/2562

LHGINCOMEMixed Fund 
(Foreign)

แนวโนมการปรับการปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียนโยบายในสหรัฐฯ 

จะเหลือเพียง 2 ครั้งจากเดิมที่คาดวาจะปรับเพิ่ม 3 ครั้ง
ทำใหโอกาสในการสรางผลกำไรในตลาดตราสารหนี้ทั่วโลก
ท่ีมากข้ึน โดยท่ีมีเสถียรภาพสูงกวาการลงทุนในสินทรัพยอ่ืนๆ 

เพิ่มน้ำหนัก

การลงทุน

LHGMA ในสภาวะท่ีตลาดยังกังวลตอความผันผวนในตลาดหุน กลยุทธ
กระจายการลงทุนในสินทรัพยหลายประเภท สามารถผสม
สินทรัพยหลากหลายในสัดสวนที่เหมาะสม ลดทอนความ
ผันผวนและสรางผลตอบแทนท่ีมีเสถียรภาพ 

เพิ่มน้ำหนัก

การลงทุน

LHPROP-AFund of Property 
Fund (Foreign)

เพิ่มน้ำหนัก

การลงทุน

ระยะส้ันการปรับข้ึนดอกเบ้ียนโยบายสหรัฐฯ ท่ีมีโอกาสนอยลง
ยังเปนปจจัยบวก แมในชวงครึ่งปหลังและป 2562 มีความ
เปนไปไดท่ี REIT อาจจะมีความผันผวนจากการข้ึนดอกเบ้ีย
ของสหรัฐฯ รวมถึงปจจัยอ่ืนๆ เชน ความกังวลเร่ืองสงคราม
การคา อยางไรก็ดีคาดวานาจะยังเปนสินทรัพยท่ีมีเสถียรภาพ
สูงกวาการลงทุนหุน

เพิ่มน้ำหนัก

การลงทุน
LHSMART

LHIP

จากภาพตลาดหุนท่ียังคงมีปจจัยกดดันอยู จึงเห็นวากองทุน
ท่ีมีการกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพยหลากหลายประเภท 
ไมวาจะเปนกองทุนอสังหาริมทรัพย ทรัสตเพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย และตราสารหนี้ ที่มีกระแสเงินสดใหแก
กองทุนอยางตอเนื่องไดแก เงินปนผลและดอกเบี้ยรับ ซึ่งจะ
เปนแหลงที่มารายไดหลักสำหรับกองทุน จะใหผลตอบแทน
ท่ีมีความผันผวนนอยกวาการลงทุนในกองทุนหุน กองทุนเชน 
LHIP ท่ีสามารถทนตอความผันวนของตลาดไดคอนขางดีกวา
กองทุนผสมหุนอ่ืน โดยมีคาความผันผวนดานอื่นคอนขางต่ำ 
แตถาตลาดหุนกลับมา perform อีกครั้ง ดวยสัดสวนหุนที่
ไมเกิน 20% จะสามารถทำใหกองทุนถึงเปาหมาย 2%-4% 
ไดมั่นใจข้ึน

Mixed Fund 
(Local)
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LHTPROPFund of Property 
Fund (Local)

จากภาวะตลาดหุนท่ียังคงมีความผันผวน ในขณะท่ีอัตราเงิน
เฟอของไทยที่อยูในระดับต่ำ ทำใหอัตราผลตอบแทนจาก
ตราสารหน้ียังอยูในระดับต่ำ ในขณะท่ี Property Fund & REIT 
ใหผลตอบแทนจากเงินปนผลประมาณ 5-6% ซึ่งมีความนา
สนใจกวาตราสารหน้ีรัฐบาลอายุ 10 ป ท่ีใหผลตอบแทนต่ำกวา 
และเหมาะกับการลงทุนในสภาวะตลาดท่ียังคงมีความผันผวน
ในป 2562 ซ่ึงกลุม Property Fund & REIT จะยังเปนท่ีพัก
เงินท่ีคอนขางปลอดภัย จากเงินปนผลท่ีคอนขางสูงและจาย
สม่ำเสมอ 

เพิ่มน้ำหนัก

การลงทุน

กองทุนAsset Class
-- - o +++

มุมมองการลงทุนไตรมาส 1 ป� 2562คำแนะนำ น้ำหนักการลงทุน

เนื่องจากการเติบโตของเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟอทั่วโลกมี
แนวโนมชะลอตัวลง ทำใหความเส่ียงของอัตราดอกเบ้ียท่ัวโลก
ท่ีจะปรับเพ่ิมข้ึนมีลดลง นอกจากน้ีอัตราเงินเฟอของไทยยังคง
อยูในระดับต่ำ โดยคาดวาคาเฉล่ียอัตราเงินเฟอท่ัวไปของไทย 
จะอยูที่ระดับประมาณ 1% ในป 2562 ซึ่งอยูในระดับลาง
ของกรอบเปาหมาย 1-4% ทำใหแรงกดดันตออัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลไทยมีนอย กองทุนตราสารหน้ีภายใตการบริหาร
ของ บลจ. มีพอรตดูเรช่ันท่ีไมสูงมาก แตเนนกลยุทธทางดาน
เครดิต โดยลงทุนในตราสารท่ีมีผลตอบแทนสูง โดยมีอันดับ
เครดิตต้ังแต Investment grade ข้ึนไป เพ่ือเพ่ิมผลตอบแทน
รวมของพอรต จึงแนะนำใหลงทุนไดสำหรับนักลงทุนท่ีคาดหวัง
ผลตอบแทนสูงกวาเงินฝากธนาคาร และหลีกเล่ียงความผันผวน
ในตลาดหุน

Fixed Income 
(Local)

คงน้ำหนัก

การลงทุน

คงน้ำหนัก

การลงทุน

คงน้ำหนัก

การลงทุน

LHDEBT

LHGOV

LHSTPLUS

LHMM

เปนหลักทรัพยท่ีควรมีไวเพ่ือการกระจายความเส่ียง แตอาจ
ไดรับผลกระทบบางจากคาเงินดอลลารสหรัฐฯ ท่ีมีแนวโนมแข็ง
คาข้ึนจากการข้ึนดอกเบ้ียของสหรัฐฯ

Gold

ราคาน้ำมันมีแนวโนมเปนไปในทิศทางเดียวกับอัตราการเติบโต
เศรษฐกิจ ทั้งนี้แนวโนมเศรษฐกิจโลกเติบโตอยางชะลอลงมี
โอกาสทำใหราคาน้ำมันอาจทรงตัวไมปรับสูงขึ้นมากนัก 

Oil

มุมมองการลงทุนในไตรมาส 1/2562

คำเตือน
เอกสารนี้จัดทำเพื่อเผยแพรทั่วไป โดยการรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ ที่นาเชื่อถือ ทั้งนี้บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกตอง 
ครบถวนหรือความสมบูรณของขอมูลดังกลาวได และบริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงขอมูลไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ผู ใชขอมูล
ตองใชความระมัดระวังและวิจารณญาณในการใชขอมูลตางๆ ดวยตนเอง ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต รวมถึงอัตราผลตอบแทนการคาดการณ เปน
อัตราผลตอบแทนจากเงินปนผลในอดีต ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดและตัวอยาง Portfolio ขางตนขึ้นขึ้นกับโอกาสในการลงทุนตามภาวะ
ตลาด สำหรับกองทุนรวมท่ีลงทุนในตางประเทศอาจมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน  ผูลงทุนตองศึกษาและทำความเขาใจลักษณะ
สินคา เง่ือนไขผลตอบแทน ความเส่ียง และขอคำแนะนำเพ่ิมเติมจากผูแนะนำการลงทุน กอนตัดสินใจลงทุน หรือติดตอขอรับหนังสือ
ชี้ชวนของกองทุนไดที่ บลจ. แลนด แอนด เฮาส จำกัด โทร 02-286-3484 ตอ 211-215 หรือ ตัวแทนขาย


