ผลประชุม Fed

"สะเทือน" โลกการลงทุน
Weekly Wealth Update

20 ธันวาคม 2021

01

H
•

02

ot Issue
ประเด็นร้อน

ทาอย่างไรเมื่อบริษัทประกัน
ถูกเพิกถอนฯ

W
•
•
•

•
•

03

eekly
Investment Views

ภาพรวมการลงทุน
Fed เร่งลดวงเงินซื้อสินทรัพย์
รับมือเงินเฟ้อ
ผลตอบแทนพันธบัตรเสี่ยงปรับขึ้น
กระทบการลงทุนตราสารหนี้
จานวนผู้ติดเชื้อเริ่มสูงขึ้น
กดดันตลาดหุน
้ เวียดนาม
ประเด็นเด่นที่ตอ
้ งจับตา

W
•

04

ealth
Management

ซื้ออสังหาฯ ราคาย่อมเยา
ด้วย NPA

P

roduct
Highlight & Promotion

• กองทุน KFF1YM-BR
• ประกันอัคคีภัยบ้านอยูอ
่ าศัย
• สมัคร GrabPay Wallet ปั๊บ จ่ายปุ๊ป
รับ 3 คุม
้

01 Hot Issue

ทาอย่างไรเมื่อบริษัทประกันถูกเพิกถอนฯ
13 ธ.ค. 21 บริษัทประกันวินาศภัย
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นแห่งที่ 2

(ในรอบ 3 เดือน)

• อีก 2 บริษัทอยู่ในระหว่างการผ่อนผันกับ คปภ.
เพื่อเสริมสภาพคล่องในการดาเนินกิจการ
• มีบริษัทที่ขายประกัน COVID-19 เจอ จ่าย จบ
รวม 16 บริษัทจาก 55 บริษัท (ข้อมูล ณ ปี 21)

ผู้ถือกรมธรรม์ มีตัวช่วยอะไร
มีกองทุนประกันวินาศภัยเป็น “คนกลาง” ช่วยเหลือ

• กรณีได้รับความเสียหาย
• กรณียังไม่ได้รับความเสียหาย

ตัวอย่าง

ชดเชยส่วนต่างแต่เมื่อรวมกับเงินที่ได้
จากชาระบัญชีบริษัทแล้ว ไม่เกิน 1 ล้านบาท

ยอดเบิกเคลม 1.5 ล้านบาท แต่ ชดเชยสูงสุด 1 ล้านบาท
- เงิน ที่ได้จากจากการชาระบัญชีบริษท
ั
8 แสนบาท
กองทุน ชดเชย

รับเบี้ยประกันคืนตามระยะเวลาที่เหลือ
หรือ ใช้เป็นส่วนลดในการซื้อประกันบริษัทอืน
่ ตามเงื่อนไข

คาแนะนาสาหรับผู้ถือกรมธรรม์ (บุคคลธรรมดา/ นิติบุคคล)

1

อาทิเช่น ประกันโควิด ประกันภัยบ้าน ประกันภัยรถ ประกันอุบัติเหตุ ฯลฯ

เช็กความมั่นคงของแต่ละบริษัทประกันด้วย
อัตราส่วนความพอเพียงของเงินกองทุน CAR
ในงบการเงิน ของบริษัท หรือ
แบบ ปผว.2 โดยต้องมากกว่า 140%*

* เกณฑ์ขั้นต่า Capital Adequacy Ratio ของ คปภ. มีผล ม.ค 22

2

ทาความเข้าใจสิทธิ
หากบริษัทที่ถืออยู่ได้รับผลกระทบ

2 แสนบาท
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Market Performance
ดัชนี

ตลาดหุ้น

กองทุนอสังหา
โภคภัณฑ์

ตลาด

ล่าสุด

1 สัปดาห์ (%)

1 เดือน (%)

1 ปี (%)

ตั้งแต่ต้นปี (%)

734.67

-1.55

-2.87

14.45

13.68

4,620.64

-1.94

-1.45

24.13

23.02

MSCI ACWI

โลก

S&P 500

สหรัฐฯ

STOXX 600

ยุโรป

473.90

-0.35

-3.28

19.29

18.76

MSCI Asia ex Japan

เอเชีย

777.95

-2.34

-5.92

-5.78

-7.71

Nikkei 225

ญี่ปุ่น

28,545.68

0.38

-3.85

6.49

4.01

HSCEI

ฮ่องกง

8,218.00

-4.20

-10.61

-22.07

-23.47

China A50

จีน

15,880.96

-2.47

2.02

-6.71

-10.31

Sensex 30

อินเดีย

57,011.74

-3.02

-4.99

21.58

19.39

SET

ไทย

1,641.73

1.45

-0.17

10.64

13.27

VNI

เวียดนาม

1,479.79

1.11

0.27

40.69

34.05

SETPREIT

กองทุนอสังหาฯ ไทย

171.19

-0.15

-2.84

-3.80

-1.32

FTSEREIT

กองทุนอสังหาฯ สิงคโปร์

840.82

-0.86

-3.47

-1.33

-1.28

WTI/USD

น้ามัน WTI

70.86

-1.13

-9.57

46.53

46.04

XAU/USD

ทองคา

1,798.11

0.86

-3.71

-4.63

-5.28

ที่มา : Bloomberg ณ วันที่ 17 ธ.ค. 21

ทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com
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ภาพรวมการลงทุน
สัปดาห์ที่ผ่านมา
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับลง
ถูกกดดันจากผลประชุม Fed ส่งสัญญาณว่า
จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ถึง 3 ครั้ง
ภายในสิ้นปีหน้าเพื่อรับมือกับเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้น
รวมทั้งการแพร่ระบาดรอบใหม่ในสหรัฐฯ

ตลาดหุ้นยุโรป ปรับลง
ถูกกดันจากสถานการณ์การแพร่ระบาดใน
ยุโรปยังน่ากังวล นอกจากนี้ธนาคารกลาง
ยุโรป (ECB) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ตามคาดการณ์ ขณะที่ธนาคารกลางอังกฤษ
(BOE) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู่ระดับ 0.25%
เพื่อสกัดเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง

ตลาดหุ้นญี่ปุ่น ปรับขึ้น
ผลประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ)
ยังคงมาตรการผ่อนคลายทางการเงิน
แม้การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐและ
ยุโรปจะทาให้ค่าเงินเยนอ่อนลง แต่จะส่งผลดี
ต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่น

ตราสารหนี้ไทย แกว่งแคบ
ยังคงถูกกดดันจากการลดวงเงินในโครงการ
ซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลาย
เชิงปริมาณ (QE) และการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย
้

เงินดอลลาร์ ปรับขึ้น
นักลงทุนเข้าซื้อดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัย
ท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์โอไมครอน

ทองคา ปรับขึ้น
ความวิตกเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อและ
ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโอไมครอน ทาให้นักลงทุน
เข้าซื้อทองคาซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย

น้ามัน ปรับลง
IEA เปิดเผยว่า ตลาดน้ามันโลกกาลังเผชิญ
กับภาวะน้ามันล้นตลาด โดยจะรุนแรงขึ้น
ในช่วงต้นปีหน้าจากการแพร่ระบาดของ
โอไมครอน และมาตรการจากัดการเดินทาง
ครั้งใหม่ในบางประเทศ จะส่งผลกระทบต่อ
ความต้องการใช้น้ามันทั่วโลก
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Fed เร่งลดวงเงินซื้อสินทรัพย์รับมือเงินเฟ้อ
Dot plot (มุมมองแนวโน้มดอกเบี้ย) การประชุมเดือน ธ.ค. 21
ความเห็นกรรมการ Fed แต่ละท่าน
ค่ากลางของความเห็น (คาดการณ์ดอกเบี้ยสิ้นปี)

Dot plot

ผลประชุม Fed ท่าทีเข้มงวดขึ้นตามคาด
• คงดอกเบี้ยนโยบายที่ 0-0.25% และปรับคาดการณ์
ขึ้นดอกเบี้ยปี 22 เป็น 3 ครั้ง (ตามรูป)
• เริ่มลดวงเงินซื้อสินทรัพย์ เดือน ม.ค. สองเท่า
(เดือนละ $30,000 ล้าน) สิ้นสุด มี.ค. 22
เพื่อสกัดเงินเฟ้อ
• Fed มองโอไมครอนเป็นความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจ
โดยปรับลด GDP ปี23 เหลือ 2.2% ปรับเพิ่มเงินเฟ้อ
เป็น 2.3% และคงอัตราว่างงานที่ 3.5%
มุมมองต่อผลการประชุม Fed ในครั้งนี้
• ธนาคารกสิกรไทยคาดว่า ปี 22 Fed ขึ้นดอกเบี้ย
เพียง 2 ครั้ง เพราะจะเพิ่มภาระหนี้ภาครัฐ
• บล.กสิกรไทย คาดเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะเติบโตดี
ในปี 22 ช่วงครึ่งปีแรกแต่จะเริ่มแผ่วลงในครึ่งปีหลัง
เพราะมาตรการกระตุ้นทางการคลังเริ่มหมดไป

ระยะยาว
ขึ้นดอกเบี้ย
3 ครั้ง

ขึ้นดอกเบี้ย
3 ครั้ง

ที่มา : Bloomberg ณ วันที่ 16 ธ.ค. 21
ทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com

ขึ้นดอกเบี้ย
2 ครั้ง

คาแนะนา: ทยอยสะสม K-GINCOME
นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น กดดันบรรยากาศ
การลงทุนในหุ้น โดย K-GINCOME มีการ
ปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์
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ผลตอบแทนพันธบัตรเสี่ยงปรับขึ้นกระทบการลงทุนตราสารหนี้
การเคลื่อนไหวกองทุนรวมตราสารหนี้และผลตอบแทนพันธบัตร

K-CBOND
(แกนซ้าย)

ผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปี มีโอกาสปรับขึ้นปีหน้า
• ธนาคารกสิกรไทยประเมินนโยบายการเงินที่
เข้มงวดจะกดดันตราสารหนี้ โดยคาดการณ์ปี 22
 ผลตอบแทนพันธบัตรไทย 10 ปี ที่ 2.2%
 ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ 10 ปี ที่ 1.9%

K-FIXEDPLUS-A
(แกนขวา)

แนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยส่งผลกระทบตราสารหนี้
• ผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับสูงขึ้นส่งผลต่อราคา
กองทุนตราสารหนี้ที่อาจปรับตัวลดลง โดยเฉพาะ
กองทุนที่อายุเฉลี่ยตราสารยาว (มากกว่า5 ปี)
ตราสารหนี้ไทยยังมีความน่าสนใจในการลงทุน

อัตราผลตอบแทน
พันธบัตรไทย 10 ปี

• เงินเฟ้อไทยยังไม่สูง - กนง. จะไม่เร่งขึ้นดอกเบี้ย
• เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวเด่นปีหน้าจากฐานที่ต่าปีนี้

คาแนะนา: ลงทุนตราสารหนี้
ตามระยเวลาถือครอง
ที่มา : Bloomberg ณ วันที่ 16 ธ.ค. 21
ทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com

ลงทุน > 9 เดือน
ลงทุน > 1 ปี

K-CBOND
K-FIXEDPLUS-A
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จานวนผู้ติดเชื้อเริ่มสูงขึ้นกดดันตลาดหุ้นเวียดนาม
ตลาดหุ้นเวียดนามถูกดดันจากจานวนผู้ติดเชื้อรายวัน
VNI INDEX

จานวนผู้ติดเชื้อ
รายวัน

เริ่มใช้
มาตรการ

ทยอยผ่อนคลาย

กลับมาใช้
มาตรการ

ตลาดหุ้นเวียดนามถูกกดดันจากมาตรการเข้มงวด
• ผู้ติดเชื้อ ก.ค. สูงขึ้น รัฐบาลตั้งจุดตรวจและ
จากัดเวลาออกนอกบ้าน กดดันตลาดหุ้นปรับลง
• ส.ค. รัฐบาลคุมเข้มมากขึ้นโดยให้ทหารคุมและ
ห้ามออกจากบ้าน
• ก.ย. จานวนลดลงจึงทยอยผ่อนคลาย เช่น
เปิดตลาดสด และ 1 ต.ค. เปิดเมือง ตลาดหุ้นฟื้นตัว
• พ.ย. ผู้ติดเชื้อกลับมาสูงขึ้น รัฐบาลเริ่มกลับมา
เข้มงวดขึ้น เช่น ห้ามทานในร้านและการตรวจตรา
ที่เข้มข้นขึ้น
จานวนผู้ติดเชื้อที่สูงขึ้น รัฐบาลอาจใช้มาตรการ
ที่เข้มงวดขึ้น เช่น การจากัดเวลาออกนอกบ้าน
อาจส่งผลลบต่อเศรษฐกิจและดัชนีหุ้นระยะสั้นได้

คาแนะนา: ทยอยสะสม K-VIETNAM
เมื่อตลาดหุน
้ ปรับตัวลดลง
ที่มา : Bloomberg, www.vietnam-briefing.com ณ วันที่ 16 ธ.ค. 21
ทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com

จานวนผู้ติดเชื้อเริ่มสูงขึ้น รัฐบาลอาจใช้มาตรการที่
เข้มงวดขึ้นและอาจกระทบเศรษฐกิจได้
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ประเด็นเด่น

ที่ต้องจับตาสัปดาห์นี้
1

กนง.คาดคงดอกเบี้ย 0.5% ปลายปีมีลน
ุ้
มาตรการ กระตุ้นเศรษฐกิจ ช้อปดีมีคืน

• ผลสารวจคาดคงดอกเบีย
้ 0.5% จากเศรษฐกิจไทยฟืน
้ ตัวแต่ยังมี
ความเสี่ยงที่ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจ ติดตามการประชุม กนง. วันที่ 22 ธ.ค. นี้
• รัฐบาลเตรียมพิจารณาช้อปดีมีคืน สามารถนาค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและ
บริการไม่เกิน 3 หมื่นบาทมาหักลดหย่อนภาษีได้
การประชุมมาตรการมีวันที่ 21 ธ.ค.นี้
• ลดการใช้มาตรการโครงการคนละครึ่ง จากการบริโภคภายในประเทศดีขน
ึ้
เน้นกระตุ้นการบริโภคกลุ่มผูม
้ ีกาลังซื้อนาไปลดหย่อนภาษี

• ศูนย์วิจัยกสิกรคาดการณ์ปี 22 เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ 3.7%

2

โอไมครอนแผลงฤทธิ์ อังกฤษตาย 1 ราย
สหรัฐฯ ยอดผู้ติดเชื้อพุ่งทะลุแสนรายต่อวัน

• กระทรวงสาธารณสุขอังกฤษเปิดเผยว่า จานวนผู้ติดเชือ
้ พุง
่ เป็นระดับสูงสุด
นับตั้งแต่ต้นปี 2021 ( ณ 15 ธ.ค. 21) เร่งนโยบายฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น
ภายในสิ้นเดือนธันวาคม

• สหรัฐฯ เผยยอดตาย COVID-19 สะสมทะลุ 8 แสน จานวนผู้ติดเชือ
้ สะสม
ทะลุ 50 ล้านราย ผู้เสียชีวต
ิ ส่วนใหญ่เป็นกลุม
่ ผูท
้ ี่ยังไม่ได้รับวัคซีนและ
กลุ่มสูงวัย ทั้งนี้สหรัฐฯ มียอดเสียชีวิตจาก COVID-19 ในปีนี้
มากกว่าปีที่ผา่ นมา
• ความกังวลที่เพิม
่ ขึน
้ หลายประเทศอาจจะใช้มาตรการเข้มงวดมากขึ้น
เพื่อรับมือควบคุมการระบาด

มาตรการกระตุ้นจะส่งผลให้เกิดเงินหมุนเวียน
ในระบบเศรษฐกิจ

การเพิ่มขึ้นของอัตราการเสียชีวิตอยู่ในระดับที่น่ากังวล
สาหรับตลาดหุ้นยุโรป-สหรัฐฯ

แนะนาทยอยสะสม K-PLAN2

ยังไม่แนะนาให้สะสมเพิ่ม (ผู้ลงทุนเดิม)
รอประเมินสถานการณ์ (ผู้ลงทุนใหม่)

ทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com

03 Wealth Management

ซื้ออสังหาฯ ราคาย่อมเยาด้วย NPA
ทาไมบ้านเดี่ยวมือสองน่าสนใจ

โปรโมชันแคมเปญ NPA ร่วมด้วยช่วยลด

• แม้ราคาคอนโดใหม่ในครึง
่ ปีแรกลดลง
10%-15% จากปีก่อนแต่ราคาบ้านเดีย
่ ว
• ลดราคาสูงสุด 60%
กลับสูงขึ้น 20%
• ฟรีค่าโอน สูงสุด 300,000 บาท
• บ้านมือสอง มีทาเลและราคาหลากหลาย
• ดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 6 เดือน
ต่างจากโครงการบ้านเดี่ยวเปิดใหม่
กู้เต็ม 100% (ยื่นกู้ภายใน 31 ธ.ค. 21)
ที่มักอยู่ชานเมือง
เช่น บ้าน NPA ราคาต่ากว่าตลาด 10%-20%

วิธีเลือกบ้านมือสอง
•
•
•
•

ค้นหาด้วยตนเอง
ทรัพย์ฝากขาย กับผู้อื่น เช่น นายหน้า ธนาคาร
ทรัพย์รอการขาย (NPA) ของธนาคาร
ทรัพย์กรมบังคับคดี

ซื้ออะไรได้บ้าง?
• ทรัพย์ฝากขาย
• ทรัพย์รอการขาย (NPA)

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.kasikornbank.com/th/propertyforsale/promotion/pages/npa-chuay-lod.aspx

ซื้ออย่างไร?
เสนอซื้อทาง Website
ชาระเงิน 1% ของราคาเสนอซื้อ
รอผลทาง SMS ใน 5 วันทาการ
วางมัดจาให้ครบ 10%
ของราคาอนุมัติขาย ใน 15 วัน
• โอนกรรมสิทธิ์ภายใน 30 วัน
•
•
•
•

สอบถามรายละเอียดโปรโมชันได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา

04 Product Highlight & Promotion

กองทุน สัปดาห์นี้

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YM
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย KFF1YM-BR
อายุ: 1 ปี

ประมาณการผลตอบแทน: 0.50% ต่อปี
เริ่มต้นลงทุน: 500,000 บาท
เสนอขาย: 16-21 ธ.ค. 64
ระดับความเสี่ยง: 4
ซื้อง่ายผ่าน:
ทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com
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ประกันอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัย
New! เพิ่มความคุ้มครองน้าท่วม

• ยังผ่อนสินเชื่อบ้าน เช็กประกันฯ ที่มีว่าครอบคลุมหรือยัง
• ผ่อนหมดแล้ว ควรมีประกันฯ ให้พร้อมรับมือกับภัยที่ไม่คาดคิด

เช็กค่าเบี้ยประกัน ได้ที่ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา

ตัวอย่างความคุ้มครอง เช่น
NEW!

ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด
การเฉี่ยว/ชนของยานพาหนะ

การแตกร้าวของกระจก
ทีเ่ สมือนฝาผนังอาคาร

น้าท่วม

ตามความเสียหายจริง
ไม่เกินเงินเอาประกันภัย

≤ 10% ของเงินเอาประกัน
และไม่เกิน 50,000 บาท

≤ 10% ของเงินเอาประกัน
และไม่เกิน 200,000 บาท

ลมพายุ / แผ่นดินไหว
/ สึนามิ / ลูกเห็บ

ทรัพย์สินส่วนบุคคล

ค่าใช้จ่ายที่พักชั่วคราว

≤ 10% ของเงินเอาประกัน

ไม่เกิน 20,000 บาท

วันละ 500 - 1,000 บาท

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.kasikornbank.com/th/personal/Insure/non-life/Pages/fire.aspx
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สมัครง่ายๆ ด้วย
(กรณีไม่มี K+ สมัครได้ใน 30 นาที)

สมัคร GrabPay Wallet ปั๊บ จ่ายปุ๊ป รับ 3 คุ้ม (ถึง 31 ธ.ค. 21)
• คุ้ม 1 จากัด 1 สิทธิต
์ ่อผู้ใช้
• คุ้ม 2 จากัด 2 สิทธิต
์ ่อผู้ใช้ ต่อเดือน
• คุ้ม 3 ลด ทุกพุธ 40-100 บาท
เหมาะกับผู้ที่มี
และใช้ Grab เป็นประจาเพื่อรับส่วนลด และโปรโมชันอื่นๆ
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.kasikornbank.com/th/promotion/pages/grabpaywallet-cvp.aspx

รายชื่อคณะผู้จัดทา
ปริวรรตน์ ธีระดุสิตศิลป์ CFP®

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพืน
้ ฐานด้านหลักทรัพย์

ราชันย์ ตันติจินดา CFP®

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

กฤษณ์ ประพฤทธิ์วงศ์ AFPT™

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

ณรงศักดิ์ สถิรชอบพุทธ AFPT™

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

วรสุดา ใช้เทียมวงศ์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

วันวิสาข์ อรุมชูตี AFPT™

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

ทัตเทพ วีระทัต AFPT™

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

กานต์พิชชา แดงพิบูลย์สกุล AFPT™

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

Disclaimer


เอกสารฉบับนี้จัดทาเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทาขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความ
น่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด



บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น



บริษัทฯจะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้
ความเห็นหรือคาแนะนาในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น



ทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

