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อัตราผลตอบแทนสะสม

มาตรวัดสะสม

มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ

1,156,618,820.15 บาท

มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ต่อ หน่วย

18.7697 บาทต่อหน่วย

จานวนสมาชิก

มาตรวัด : 46.5% อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจา 1 ปี ทก่ี องทุนสารองเลีย้ งชีพพึงได้รบั วงเงิน 1 ล้านบาทเฉลีย่ ของ
BBL, KBANK, SCB และ KTB + 46.5% ThaiBMA Bond Index (1 – 3 Year) + 7% SET Total Return Index

สรุปภำวะตลำดหุนพฤศจิ กำยน 62
ภาพรวมตลาดหุ้นไทยเดือน พฤศจิกายน เปิ ดตัวที่ระดับ 1601.49 จุด และ
ปิ ดที่ระดับ 1590.59 จุด ลดลง 10.90 จุด (-0.68%) ความคาดหวังต่อการ
เจรจาการค้าระหว่างจีน-สหรัฐฯ ช่วยหนุ นราคาหุน้ โลกผ่านการปรับขึน้ ของ
ดัช นี ผู้จ ดั การฝ่ ายจัด ซื้อ ภาคการผลิต ความน่ า จะเป็ น ต่ อ การเกิ ด ภาวะ
ถดถอยของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ลดลง (ล่าสุดเหลือ 25% จากปลายปี 61 ที่
50%) รวมถึง การไหลกลับ ของเงิน ลงทุ น จากสิน ทรัพ ย์ป ลอดภัย เข้า สู่
สินทรัพย์เสี่ยง ดันดัชนีหุ้นโลกเดือ น พ.ย. เพิม่ ขึ้น 2.30% อย่างไรก็ตาม
ตลาดหุ้นไทยยังคงอ่อนแอเมื่อเทียบกับภูมภิ าค จาก 1) มุมมองกาไรสุทธิ
กลุ่มบริษทั จดทะเบียนที่ยงั เป็ นลบต่อเนื่อง, 2) ความสามารถในการกระตุ้น
เศรษฐกิจผ่านนโยบายการเงิน (Policy space) ที่ต่ ากว่าประเทศอื่นใน
ภูมภิ าค และ 3) ความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพของคณะรัฐบาล ในเดือ น
พ.ย.นี้นกั ลงทุนต่างชาติยงั คงขายสุทธิต่อเป็ นเดือนที่ 4 ที่ 7.7 พันลบ.

7,746

คน

คาเตือน : ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันผล
การดาเนินงานในอนาคต
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ในเดือนธ.ค. คาดว่าดัชนีตลาดหุน้ ไทยจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1550-1650
จุด โดยปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อตลาดยังเป็ นเรื่องข้อตกลงการค้า ซึง่ คาดว่ามี
โอกาสทาข้อตกลงได้บางส่วนเป็ นปั จจัยหนุ นตลาด อย่างไรก็ตาม มอง
การปรับขึน้ ถูกจากัดที่กรอบบน เนื่องจากข้อตกลงการค้าในเฟสถัดไปดู
โอกาสเกิดขึน้ ได้ยาก และ SET มีมลู ค่าทีต่ งึ ตัวแถว 1650 จุด ด้านกรอบ
ล่างมองจุดรองรับอยู่ทบ่ี ริเวณ 1550 - 1580 จุด เนื่องจากมองว่ายังมีเม็ด
เงิน LTF และ RMF รอซือ้ ในช่วงปลายปี ประเด็นสาคัญในเดือนนี้ ได้แก่
1) การประชุมกลุ่ม OPEC วันที่ 5-6 ธ.ค. 2) ประชุม Fed วันที่ 10-11
ธ.ค. 3) ประชุม ECB และวันเลือกตัง้ ทัวไปของ
่
UK วันที่ 12 ธ.ค. 4)
กาหนดขึ้นภาษีสนิ ค้านาเข้าจีนของสหรัฐมูลค่า 1.6 แสนล้านเหรียญใน
อัตรา 15% วันที่ 15 ธ.ค. 5) การประชุม กนง. วันที่ 18 ธ.ค.

การลงทุ น มี ค วามเสี่ ย ง ผู้ ล งทุ น ควรศึ ก ษาข้ อ มู ล ก่ อ นการตั ด สิ น ใจลงทุ น เอกสารนี้ จั ด เตรี ย มขึ้ น เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ ช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล
เท่านั้น ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คาแนะนาหรือความเห็น และ ไม่ถือเป็นการแทนคาแนะนาในแต่ละกรณีข้อมูลในเอกสาร
นี้ไม่ใช่คาเสนอ ซื้อ ขาย หลักทรัพย์ใดๆ หรือ การเข้าร่วมกลยุทธ์ทางการค้าใดๆ บุคคลภายนอกไม่สามารถได้รับสิทธิใดๆ จากเอกสาร
นี้ ถึงแม้ ว่ าจะมีก ารพิจารณาเนื้อ หาบางส่ ว นไว้โดยเฉพาะ แต่ไม่ ใช่สิ่งรับ รองถึงความถูก ต้อ ง หรือ ความสมบู รณ์ ข้อ มู ล ที่ให้ไว้อ าจ
เปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ความเสียหายที่เกิดขึ้นที่ผู้อ่านได้รับ เนื่องจากการใช้เอกสารนี้หรือตัดสินใจจากเนื้อหาในเอกสารนี้
(เช่น แต่ไม่จากัดเพียง ความเสียหายโดยตรง ความเสียหายที่เป็นผลเนื่องจาก ความเสียหายในพฤติการณ์พิเศษ ความเสียหายด้านจิตใจ
หรือ ความเสียหายโดยอ้อม) ไม่อาจเรียกร้องได้ อนึ่ง การลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน และ มีความเสี่ยง มูลค่าการลงทุนอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ได้ และ ผลการดาเนินงานในอดีตไม่เป็นสิ่งที่รับรองผลการดาเนินงานในอนาคตและไม่ถอื ว่าเป็นการรับรองการดาเนินงานในอนาคตด้วย

Thank You

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2786-2000 ต่อ 2031 – 2035, 2068-2069
โทรสาร : 0-2786-2371
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