AT the Market (#ATM)

Most Active Stocks : BDMS

SET Index ปิ ดที่ 1,687.76(-1.52 จุด) มูลค่าซื้อขาย 2.41 หมื่นลบ.

แนวรับ 21.10

แนวต้าน 22.30

ตัดขาดทุน20.80

BDMS: ราคาฟ้ ื นตัวจากกรอบล่างบวกกับ MACD ที่เริ่มตัด
เส้น Signal ขึ้นเป็ นอีกสัญญาณหน ุน

แนวรับ 1675, 1660

SET INDEX

แนวต้าน:1690, 1700

มุมมอง : ดัชนีทดสอบแนวรับสาคัญ 1685 ระหว่างวันลุน้ ยืนเหนือให้ได้
กลยุทธ์: มีหนุ้ หากปิ ดหลุด 1675 แนะนาลดพอร์ต
ไม่มีหนุ้ รอดูแนวโน้มที่แนวรับ 1675 จุด
นักเทคนิค : กฤษณ์พงศ์ ปาทาน / นักกลย ุทธ์ : วิจิตร อารยะพิศิษฐ

STOCK

แนวรับ

แนวต้าน

ม ุมมอง

AOT

57.00

60.00

-

TOP

90.50

97.25

-

PTT

409.00

418.00

-

BEAUTY

18.60

16.90

+
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AT theIn-Trend
Market (#ATM)
Tiger
#ATM

หน้ ุ ฟันธง

แนวรับ 82.00

แนวต้าน 70.00

ROBINS

ตัดขาดท ุน 66.00
Trading Idea: คาดไตรมาส 4 ได้รบั ประโยชน์ทงั้ จากช่วง High
Season และมาตรการกระตุน้ จากภาครัฐ และการขยายสาขาที่
เพิ่มขึน้
มุมมองเทคนิค: ราคาทา Flag พักตัวหลังขึน้ มาในช่วงก่อนหน้า รอ
Break กรอบบนอีกครัง้ เสริมด้วย MACD ที่ใกล้ตดั เส้น Signal อีก
ครัง้ เป็ นอีกปั จจัยหนุน
นักเทคนิค : กฤษณ์พงศ์ ปาทาน / นักกลย ุทธ์ : วิจิตร อารยะพิศิษฐ
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APPENDIX I:TERMS FOR PROVISION OF REPORT, DISCLOSURES AND DISCLAIMERS
รายงานนี ้ ถูกจัดทาขึ ้นเพื่อเผยแพร่ และเพื่อเป็ นการให้ ข้อมูลเท่านั ้น มิใช่การชักจูงให้ ซื ้อหรือขายหุ้นที่กล่าวถึงในรายงานนี ้ นักลงทุนควรพึงตระหนักไว้ เสมอว่า มูลค่าของหุ้นอาจมีความผันผวน มีการเพิ่มขึ ้นและลดลงได้ ตลอดเวลา ความเห็น หรือคาแนะนาต่างๆ จัดทาขึ ้นบนพื ้นฐานของเทคนิค และปั จจัยพื ้นฐาน ซึง่ อาจมีความแตกต่างกัน การประเมินมูลค่าที่
เหมาะสมทางเทคนิค อาจใช้ วิธีการที่แตกต่างจากการวิเคราะห์เชิงปั จจัยพื ้นฐาน โดยขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยทางด้ านราคา และมูลค่าการซื ้อขาย ซึง่ แตกต่างไปจากการวิเคราะห์เชิงปั จจัยพื ้นฐาน ดังนั ้นผลตอบแทนของนักลงทุนจึงอาจต่ากว่าต้ นทุนได้ และผลตอบแทนจากการลงทุนในอดีตไม่สามารถสะท้ อนถึงผลตอบแทนในอนาคตได้ บทวิเคราะห์นี ้ไม่ได้ มีจดุ ประสงค์
เพื่อแนะนาการลงทุนเพื่อบุคคลใดเป็ นการเฉพาะ และเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงต่อการลงทุน ฐานะทางการเงิน และความต้ องการส่วนบุคคลของนักลงทุนที่ได้ รับหรืออ่านบทวิเคราะห์ฉบับนี ้ เพราะฉะนั ้น นักลงทุนจึงควรใช้ วิจารณญาณ ในการอ่านบทวิเคราะห์ฉบับนี ้
การจัดทารายงานฉบับนี ้ ได้ อ้างอิงมาจากแหล่งข้ อมูลที่ได้ รับการยอมรับว่ามีความน่าเชื่อถือ แต่ไมได้ เป็ นการรับรองจาก Maybank Investment Bank Berhad และบริษัทย่อยและในเครือ( รวมเรียก “Maybank Kim Eng”) ผลที่ตามมาทั ้งในส่วนของความแม่นยา หรือเรียบร้ อยสมบูรณ์จึงไม่ได้ เป็ นความรับผิดชอบจากทางMaybank Kim Eng ดังนั ้น Maybank
Kim Eng และ เจ้ าหน้ าที่ ,กรรมการ ,บริษัทร่วม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และ/หรือพนักงาน( รวมเรียกว่า “Representatives”) จะไม่มีสว่ นรับผิดชอบต่อการสูญเสียต่างๆ ที่เกิดขึ ้นทั ้งทางตรงหรือทางอ้ อมจากการใช้ รายงานฉบับนี ้ ข้ อมูล , ความเห็น และคาแนะนาที่ปรากฏอยู่ในบทวิเคราะห์ฉบับนี ้อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ า
บทวิเคราะห์นี ้อาจมีการคาดการณ์ผลการดาเนินงานล่วงหน้ า ซึง่ ส่วนใหญ่จะเห็นได้ จากการใช้ คาต่างๆ เหล่านี ้ เช่น“คาดว่า” “เชื่อว่า” “คาดการณ์ว่า” “มีแนวโน้ มว่า” “มีแผนว่า” “ประมาณการ” หรือ การอธิบายว่า เหตุการณ์นี ้ “อาจ” เกิดขึ ้น หรือ เหตุการณ์นี ้ “เป็ นไปได้ ” ที่จะเกิดขึ ้น เป็ นต้ น การคาดการณ์ลว่ งหน้ า จะอยู่บนพื ้นฐานของสมมติฐานที่ตั ้งขึ ้นและอ้ างอิง
บนข้ อมูลในปั จจุบนั และยังขึ ้นอยู่กบั ความเสีย่ งและความไม่แน่นอนที่จะทาให้ ผลการดาเนินงานที่แท้ จริงแตกต่างไปจากที่คาดการณ์ได้ อย่างมีนยั ยะสาคัญ นักลงทุนจึงไม่ควรใช้ การคาดการณ์ ลว่ งหน้ านี ้เป็ นหลักในการตัดสินใจลงทุนหลังจากวันที่บทวิเคราะห์ถกู เผยแพร่ออกไป Maybank Kim Eng ไม่ถือเป็ นภาระผูกพันในการปรับประมาณการ หากมีข้อมูลใหม่
หรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ ้น
Maybank Kim Eng รวมถึงเจ้ าหน้ าที่ ,กรรมการ และพนักงาน ซึง่ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการจัดทา หรือการเผยแพร่บทวิเคราะห์นี ้ อาจมีสว่ นร่วม หรือมีสทิ ธิ ลงทุนในหุ้นตัวนี ้ หรือ มีสว่ นได้ เสียต่างๆ กับผู้ที่ออกหลักทรัพย์นี ้ นอกจากนี ้ราคาหุ้นอาจเคลือ่ นไหวไปตามสิ่งที่เสนอในบทวิเคราะห์นี M้ aybank Kim Eng มีสทิ ธิใช้ ข้อมูลในรายงานนี ้ ก่อนที่รายงาน
นี ้จะถูกเผยแพร่ออกไปภายใต้ ขอบเขตที่กฎหมายรับรองเท่านั ้น กรรมการ ,เจ้ าหน้ า และ/หรือพนักงานของ Maybank Kim Eng ท่านหนึง่ ท่านใด หรือมากกว่าหนึง่ ท่าน สามารถเป็ นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนนี ้ได้
บทวิเคราะห์นี ้ถูกทาขึ ้นมาเพื่อลูกค้ าของ Maybank Kim Eng และห้ ามนาไปแก้ ไข ดัดแปลง แจกจ่าย และนาไปจัดทาใหม่ ไม่ว่าจะเป็ นบางส่วน หรือเต็มฉบับ หากไม่ได้ รับอนุญาตจาก Maybank Kim Eng เป็ นการล่วงหน้ า ทั ้งนี ้ Maybank Kim Eng และตัวแทนที่เกี่ยวข้ อง จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่ตามมาจากการกระทาของบุคคลที่ 3 ที่กระทาสิง่ ที่ถกู ห้ าม
ดังกล่าว
บทวิเคราะห์นี ้ไม่ได้ ทาขึ ้นมาโดยตรง หรือมีจดุ ประสงค์เพื่อการแจกจ่าย หรือถูกใช้ โดยสาธารณะชนทัว่ ไป หรือประชาชนทั ้งหมดที่อาศัยในประเทศท้ องถิ่นที่ออกหลักทรัพย์นี ้ หรือในท้ องถิ่น เมือง หรือ ประเทศอื่นๆ ที่กฎหมายในประเทศนั ้นไม่อนุญาต บทวิเคราะห์นี ้ทาขึ ้นมาเพื่อการใช้ ในประเทศที่กฎหมายอนุญาตเท่านั ้นหลักทรัพย์นี ้อาจจะไม่ได้ ถกู รับรองการซื ้อ
ขายโดยกฎหมายทุกกฎหมาย หรือทาการซื ้อขายได้ สาหรับนักลงทุนทุกประเภท นักลงทุนควรใช้ วิจารณญาณอย่างยิ่งในการนาคาแนะนา หรือคาเตือนต่างๆ ที่ได้ กล่าวไว้ ข้างต้ นมาใช้ เนื่องจากความแตกต่างทางด้ านภูมิศาสตร์ ของแต่ละบุคคล และระยะเวลาในการได้ รับบทวิเคราะห์นี ้
มาเลเซีย
ความเห็นหรือคาแนะนาที่ปรากฏในบทวิเคราะห์ฉบับนี ้เป็ นการประเมินจากด้ านเทคนิก และปั จจัยพื ้นฐาน โดยความเห็นทางด้ านเทคนิกอาจมีความแตกต่างจากปั จจัยพื ้นฐาน เนื่องจากการประเมินด้ านเทคนิกได้ ใช้ วิธีที่แตกต่างกัน โดยมุ่งเน้ นข้ อมูลด้ านราคา และปริมาณการซื ้อขายของหลักทรัพย์ที่ Bursa Malaysia Securities Berhad วิเคราะห์หลักทรัพย์
สิงคโปร์
รายงานฉบับนี ้จะทาขึ ้นบนวันและข้ อมูลที่เกิดขึ ้น ซึง่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ บริษัท Maybank Kim Eng Research จากัด (“Maybank KERPL”) ในสิงคโปร์ ไม่มีเงื่อนไขที่จะต้ องปรับปรุงข้ อมูลต่างๆ ให้ แก่ผ้ รู ับข้ อมูลนี ้ การเผยแพร่ ในสิงคโปร์ ผู้รับรายงานฉบับนี ้จะติดต่อกับ Maybank KERPL ในสิงคโปร์ ทั ้งในแง่ของการแนะนา หรือเกี่ยวข้ องกับรายงานฉบับนี ้
หากผู้รับรายงานฉบับนี ้ไม่ได้ เป็ นนักลงทุน, ผู้เชี่ยวชาญทางการลงทุน หรือนักลงทุนประเภทสถาบัน (จากัดความใน Section 4A ตามกฎหมาย Singapore Securities and Futures) ทั ้งนี ้ Maybank KERPL จะรับผิดชอบบนเนื ้อหาที่ปรากฏในรายงานฉบับนี ้ แต่เป็ นการรับผิดชอบที่จากัดความเขตตามกฎหมายที่กาหนด
ไทย
การเปิ ดเผยผลการสารวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) ในเรื่องการกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) นี ้ เป็ นการดาเนินการตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสารวจของ IOD เป็ นการสารวจและประเมินจากข้ อมูล ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ ที่มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณะ และเป็ นข้ อมูลที่ผ้ ลู งทุนทัว่ ไปสามารถเข้ าถึงได้ ดังนั ้น ผลสารวจดังกล่าวจึงเป็ นการนาเสนอในมุมมองของบุคคลภายนอก โดยไม่ได้ เป็ นการประเมินการปฏิบตั ิ และมิได้ มีการใช้ ข้อมูลภายใน ในการประเมิน
อนึง่ ผลการสารวจดังกล่าว เป็ นผลการสารวจ ณ วันที่ปรากกฎในรายงานการกากับดูแลกิจการ บริษัทจดทะเบียนไทยเท่านั ้น ดังนั ้น ผลการสารวจ จึงอาจเปลีย่ นแปลงได้ ภายหลังวันดังกล่าว ทั ้งนี ้ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) มิได้ ยืนยันหรือรับรองถึงความถูกต้ องของ ผลการสารวจดังกล่าวแต่อย่างใด
สหรั ฐอเมริ กา
บทวิเคราะห์ฉบับนี ้จัดทาขึ ้นโดย MKE เพื่อเผยแพร่ในสหรัฐฯ (“US”) สาหรับลูกค้ าสถาบันในสหรัฐฯ เป็ นสาคัญ (ตามคานิยามใน Rule 15a-6 ภายใต้ กฎหมาย Securities Exchange Act of 1934) โดย Maybank Kim Eng Securities USA Inc (“Maybank KESUSA”) เท่านั ้น ซึง่ ถือเป็ น Broker-Dealer ที่ได้ จดทะเบียนในสหรัฐฯ (ตามกฎหมาย Section 15 ของ
Securities Exchange Act of 1934) ทั ้งนี ้ความรับผิดชอบในการเผยแพร่รายงานฉบับนี ้ อยู่ภายใต้ Maybank KESUSA ในสหรัฐฯ เท่านั ้น รายงานฉบับนี ้ไม่สามารถจัดส่งถึงท่านได้ หาก MKE ไม่อนุญาต หรือภายใต้ ข้อจากัดของกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่ไม่สามารถจัดส่งถึงท่านได้ ทั ้งนี ้ผู้ได้ รับรายงานฉบับนี ้จะต้ องทาความเข้ าใจด้ วยว่า Maybank KESUSA ได้
นาเสนอบทวิเคราะห์นี ้ภายใต้ หลักเกณฑ์ของการลงทุนที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย และหลักเกณฑ์การกากับ
อังกฤษ
เอกสารฉบับนี ้ได้ ถกู เผยแพร่ โดย บริษัท Maybank Kim Eng Securities (London) จากัด (“Maybank KESL”) ซึง่ ได้ รับอนุญาตและอยู่ภายใต้ การกากับดูแลของ The Financial Services Authority และ Informational Purposes เท่านั ้น เอกสารฉบับนี ้ไม่ได้ มีเจตนาที่จะเผยแพร่แก่บคุ คลที่ถกู จากัดความเป็ นนักลงทุนรายย่อย (Retail Client) ตามความหมายของ
The Financial Services and Markets Act 2000 ภายในประเทศอังกฤษ ข้ อสรุปใดๆ ที่เกิดจากบุคคลที่ 3 เพื่อเป็ นความสะดวกแก่ผ้ ไู ด้ รับเอกสารฉบับนี ้เท่านั ้น ทั ้งนี ้บริษัทฯ ไม่มีสว่ นรับผิดชอบต่อความเห็น หรือความถูกต้ องดังกล่าว และการเข้ าถึงข้ อมูลดังกล่าวเป็ นความเสีย่ งของผู้รับเอกสารเท่านั ้น นอกจากนี ้ผู้รับเอกสารฉบับนี ้ควรปรึกษาที่ปรึกษาทางภาษี
ของตนเองเพื่อให้ เกิดความถูกต้ องในการแนวทางดังกล่าว เพราะเอกสารฉบับนี ้ไม่ได้ ประเมินถึงกฎหมายเฉพาะทาง, บัญชี หรือที่ปรึกษาทางด้ านภาษี
DISCLOSURES
Legal Entities Disclosures
มาเลเซีย: เอกสารฉบับนี ้ได้ จดั ทาและเผยแพร่ในประเทศมาเลเซีย โดย Maybank Investment Bank Berhad (15938-H) ซึง่ เป็ นในกลุม่ เดียวกับ Bursa Malaysia Berhad และเป็ นผู้ถือใบอนุญาต Capital Market and Services ที่ออกโดย The Securities Commission ในประเทศมาเลเซีย
สิงคโปร์ : เอกสารฉบับนี ้จัดทาขึ ้นและเผยแพร่ในประเทศสิงคโปร์ โดย Maybank KERPL (จดทะเบียนเลขที่ 197201256N) ภายใต้ การกากับดูแล Monetary Authority of Singapore
อินโดนีเซีย: PT Kim Eng Securities (“PTKES”) (จดทะเบียนเลขที่ KEP-251/PM/1992) เป็ นสมาชิกของ Indonesia Stock Exchange และอยู่ภายใต้ การกากับของ BAPEPAM LK
ไทย: MBKET (จดทะเบียนเลขที่ 0107545000314) เป็ นสมาชิกของ The Stock Exchange of Thailand และอยู่ภายใต้ การกากับของกระทรวงการคลัง และกลต.
ฟิ ลิปปิ นส์ : MATRKES (จดทะเบียนเลขที่ 01-2004-00019) เป็ นสมาชิกของ The Philippines Stock Exchange และอยู่ภายใต้ การกากับดูแลของ The Securities and Exchange Commission
เวียดนาม: บริษัท Kim Eng Vietnam Securities จากัด (“KEVS”) (ใบอนุญาตเลขที่ 71/UBCK-GP) ซึง่ ใบอนุญาตอยู่ภายใต้ The State Securities Commission of Vietnam
ฮ่ องกง: KESHK (Central Entity No: AAD284) ภายใต้ กากับโดย The Securities and Futures Commission
อินเดีย: บริษัท Kim Eng Securities India Private จากัด (“KESI”) เป็ นส่วนหนึง่ ของ The National Stock Exchange of India Limited (จดทะเบียนเลขที่: INF/INB 231 452435) และ Bombay Stock Exchange (จดทะเบียนเลขที่ INF/INB 011452431) ซึง่ อยู่ภายใต้ การกากับดูแลของ Securities and Exchange Board of India ทั ้งนี ้ KESI ได้ จดทะเบียนกับ
SEBI ประเภท 1 Merchant Broker (จดทะเบียนเลขที่ INM 000011708)
สหรั ฐฯ: Maybank KESUSA เป็ นสมาชิกที่ได้ รับอนุญาต และอยู่ภายใต้ การกากับดูแลของ FINRA – Broker ID 27861
อังกฤษ: Maybank KESL (จดทะเบียนเลขที่ 2377538)เป็ นสมาชิกที่ได้ รับอนุญาต และอยู่ภายใต้ การกากับดูแลของ The Financial Services Authority
Disclosure of Interest
มาเลเซีย: MKE และตัวแทนที่เกี่ยวข้ อง อาจมีสถานะหรือมีความเกี่ยวข้ องกับหลักทรัพย์ในเวลาใดเวลาหนึง่ และอาจมีกิจกรรมที่มากขึ ้นในฐานะ market maker หรือ อาจเป็ นผู้รับประกันการจาหน่าย หรือเกี่ยวข้ องกับหลักทรัพย์นี ้ และอาจเป็ นผู้ให้ บริการด้ านวาณิชธนกิจ, ให้ คาปรึกษา หรือบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับหลักทรัพย์นี ้
สิงคโปร์ : ณ วันที่ 18 กันยายน 2560, Maybank KERPL และนักวิเคราะห์ที่วิเคราะห์หลักทรัพย์นี ้ไม่มีสว่ นได้ เสียกับการให้ คาแนะนาหลักทรัพย์ที่ปรากฎในบทวิเคราะห์ฉบับนี ้
ไทย: MBKET อาจมีธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ หรือ มีความเป็ นไปได้ ที่จะเป็ นผู้ออกตราสารอนุพนั ธ์ Derivatives Warrants บนหลักทรัพย์ที่ปรากฎอยู่ในบทวิเคราะห์ฉบับนี ้ ดังนั ้นนักลงทุนควรใช้ วิจารณญาณพิจารณาถึงประเด็นนี ้ ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั ้งนี ้ MBKET หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง กรรมการ และ/หรือ พนักงาน อาจมีสว่ นเกี่ยวข้ อง และ/หรือ การเป็ นผู้รับประกัน
การจัดจาหน่ายในหลักทรัพย์ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี ้
ฮ่ องกง: KESHK อาจมีความสนใจด้ านการลงทุนที่เกี่ยวข้ องกับหลักทรัพย์นี ้ หรือเป็ นหลักทรัพย์ใหม่ที่อ้างอิงบน Paragraph 16.5 (a) ของ Hong Kong Code of Conduct for Persons Licenses โดยการกากับของ The Securities and Futures Commission
ณ วันที่ 18 กันยายน 2560, KESHK และนักวิเคราะห์ที่ได้ รับอนุญาต ไม่มีสว่ นได้ เสีย ในการให้ คาแนะนาหลักทรัพย์ที่ปรากฏในบทวิเคราะห์ฉบับนี ้
ช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา MKE อาจมี หรือให้ บริการแก่ผ้ จู ดั การ หรือ ผู้ร่วมจัดการในการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าว หรือ ณ ปั จจุบนั อาจให้ บริการแก่หลักทรัพย์ ในตลาดแรก หรือหน่วยงานที่ได้ มีการอ้ างถึงในบทวิเคราะห์ ฉบับนี ้ หรืออาจให้ บริการดังกล่าวภายใน 12 เดือนข้ างหน้ า ซึง่ เป็ นการให้ คาปรึกษา หรือบริการด้ านการลงทุนที่มีนัยยะสาคัญ ที่อาจเกี่ยวเนื่องกับ
การลงทุนทางตรงหรือทางอ้ อมได้
OTHERS
Analyst Certification of Independence
ความถูกต้ องของมุมมองที่ผ่านบทวิเคราะห์ฉบับนี ้ เป็ นการสะท้ อนถึงแนวความคิด และมุมมองของนักวิเคราะห์ และรวมถึงหลักทรัพย์หรือผู้ออกหลักทรัพย์เท่านั ้น ผลตอบแทนของนักวิเคราะห์ทั ้งทางตรงหรือทางอ้ อมของนักวิเคราะห์ ไมได้ ขึ ้นอยู่กบั การให้ คาแนะนา หรือมุมมองผ่านบทวิเคราะห์ฉบับนี ้
คาเตือน
Structure Securities ซึง่ เป็ นตราสารที่มีความซับซ้ อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของความเสีย่ งที่สงู ขึ ้นนั ้น มีวตั ถุประสงค์ที่จะเสนอขายให้ แก่นกั ลงทุนที่มีความรู้ความเข้ าใจ รวมถึงสามารถรับความเสีย่ งได้ เป็ นอย่างดี ทั ้งนี ้มูลค่าตลาดของตราสารประเภทนี ้ อาจเปลีย่ นแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจ ตลาดเงินตลาดทุน การเมือง (รวมถึงอัตราดอกเบี ้ย Spot /
ล่วงหน้ า และอัตราแลกเปลีย่ น), Time to Maturity, ภาวะตลาด และความผันผวน รวมถึงคุณภาพ/ ความน่าเชื่อถือของผู้ออก หรือหลักทรัพย์อ้างอิงนั ้นๆ นักลงทุนที่ให้ ความสนใจในการลงทุนตราสารประเภทนี ้ จะต้ องเข้ าใจและวิเคราะห์ถงึ ตราสารประเภทนี ้ด้ วยตนเอง และปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญของตนในส่วนของความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ ้นจากการลงทุนในตราสาร
ประเภทนี ้
ทัง้ นีไ้ ม่ ว่าส่ วนใดส่ วนหนึ่งของรายงานฉบับนี ้ ไม่ อนุญาตให้ มีการคัดลอก, จัดทาสาเนา, ลอกเลียน หรื อในความหมายที่ใกล้ เคียง หรื อการเผยแพร่ ด้วยตนเอง โดยไมได้ รับความเห็นชอบจาก MKE

