กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ซึ่งจดทะเบียนลลว
ผลกำรดำเนิ นงำนสะสมของกองทุน ปี 2563
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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

สรุปภำวะตลำดหุน พ.ค.63 ภาพรวมของตลาดหุน้ ในเดือน พ.ค.SET
ปรับตัวขึน้ +3% MoM โดยมีปัจจัยหนุ นจาก 1) สถานการณ์การแพร่
ระบาด COVID-19 ของไทยที่ค วบคุ ม ได้ดี ซึ่ง น าไปสู่ ก ารปลด
Lockdown ในระยะที่ 1 และ 2 ส่งผลให้หลายธุรกิจกลับมาดาเนิ นการ
ได้อีกครัง้ ถือ เปนปั จจัยที่กระตุ้นเศรษฐกิจฟื้ นตัว 2) พัฒนาการเชิง
บวกในประเดนวัคซีน ซึง่ ถือว่าเปนปั จจัยสาคัญทีท่ ัว่ โลกต่างรอคอย 3)
การฟื้ นตัวของราคาน้ ามันดิบโลกอย่างมีนัยสาคัญ (Brent +34%MoM,
WTI +77%MoM) จากกลุ่ม OPEC+ เริม่ ทาตามมติการประชุมครัง้
ล่าสุดที่จะปรับลดกาลังการผลิตราว 9.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน ผสานกับ
ด้านอุปสงศ์น้ ามันดิบโลกที่เร่งขึน้ จากปริมาณการใช้รถยนต์ท่มี ากขึ้น
3) กนง. ตัดสินใจปรับลดอัต ราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ลงสู่ระดับ
0.5% ช่วยแบ่งเบาภาระทางด้านดอกเบีย้ จ่ายของประชาชนมากยิ่งขึน้
แต่อย่างไรกดีท่ามกลางการปรับตัวขึน้ ของดัชนีประเดนเสี่ยงที่กดดัน
ทิศ ทางการลงทุนเป นครัง้ คราว เช่น ความกัง วลต่ อ ปั ญ หาสงคราม
การค้า, ตัวเลขเศรษฐกิจที่อ่อนแอ รวมถึงงบ 1Q63 ของบริษัทจด
ทะเบียนทีล่ ดลงค่อนข้างมาก

รำยละเอียด

7,882

คน

คาเตือน : ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เปน
สิง่ ยืนยันผลการดาเนินงานในอนาคต

ลนวโนมตลำดหุนมิ .ย.63 สาหรับเดือน มิ.ย.นี้ คาดว่าตลาดหุน้ ไทยจะเคลื่อนไหวใน
กรอบ แนวรับ 1300 แนวต้าน 1450 จุด โดยตลาดคาดยังคงได้รบั การสนับสนุ นจาก
ปั จจัยเชิงบวก เช่น 1) กิจกรรมทางเศรษฐกิจทัวโลกที
่
่กลับมาดาเนินการอีกครัง้ หนุ น
ความหวังต่อ การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจที่เรวกว่าคาด 2) สภาพคล่องทัวโลกที
่
่อยู่ใ น
ระดับสูงผ่านมาตรการอัดฉีดต่างๆ รวมถึงภาวะดอกเบีย้ ต่ าทัวโลกหนุ
่
น ส่วนต่างของ
ผลตอบแทนในตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตรกว้างขึน้ (Earnings Yield Gap) เพื่อ
ความน่ าสนใจในตลาดหุ้น 3) การเข้าสู่ช่ว งโค้งสุ ดท้ายของการซื้อ กองทุน SSFX
หนุ นเมดเงินเข้า สู่ก องทุน เพิ่ม เติม และ 4) ความคาดหวัง เชิงบวกต่ อ การประชุ ม
OPEC+ 9-10 มิย. ซึ่งคาดว่ากลุ่มมีโอกาสทีจ่ ะขยายการปรับลดกาลังการผลิตจาก
เดิมที่ 9.7 ล้านบาร์เรล สิ้นสุดเดือนมิย . ให้ออกไปจนถึงสิ้นปี ซึ่งจะเปนแรงหนุ นเชิง
บวกเพิม่ เติมต่อราคาน้ ามันดิบโลก อย่างไรกดีปัจจัยทีค่ วรระมัดระวังคือ 1) ตัวเลขผู้
ติดเชื้อ COVID-19 ของไทยหลังจากผ่อนมาตรการ Lockdown ซึ่งหากกลับมา
เพิม่ ขึน้ อย่างมีนัยสาคัญจนทาให้ไทยต้องกลับมา Lockdown อีกครัง้ จะเปนปั จจัยลบ
อย่า งมากต่ อ ตลาด และ 2) ประเด นสงครามการค้าระหว่ าง US-จีน ที่อ าจเข้ามา
กระทบการลงทุนได้เปนครัง้ คราว 3) ระดับราคาของหุน้ ไทยทีค่ ่อนข้างแพง ณ ระดับ
ปั จจุบนั

การลงทุนมีความเสีย่ ง ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน เอกสารนี้จดั เตรียมขึน้ เพื่อวัตถุประสงค์ใช้เปนข้ อมูลเท่านัน้ ข้อมูลในเอกสารนี้
เปนข้อมูลทัวไป
่ ไม่ใช่คาแนะนาหรือความเหน และ ไม่ถอื เปนการแทนคาแนะนาในแต่ละกรณีขอ้ มูลในเอกสารนี้ไม่ใช่คาเสนอ ซือ้ ขาย หลักทรัพย์ใดๆ
หรือ การเข้าร่วมกลยุทธ์ทางการค้าใดๆ บุค คลภายนอกไม่สามารถได้รบั สิทธิใ ดๆ จากเอกสารนี้ ถึงแม้ว่าจะมีการพิจารณาเนื้อหาบางส่ วนไว้
โดยเฉพาะ แต่ไม่ใช่สงิ่ รับรองถึงความถูกต้อง หรือความสมบูรณ์ ข้อมูลที่ให้ไว้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ความเสียหายที่เกิดขึน้ ที่
ผู้อ่านได้รบั เนื่องจากการใช้เอกสารนี้หรือตัดสินใจจากเนื้อหาในเอกสารนี้ (เช่น แต่ไม่จากัดเพียง ความเสียหายโดยตรง ความเสียหายที่เปนผล
เนื่องจาก ความเสียหายในพฤติการณ์พเิ ศษ ความเสียหายด้านจิตใจ หรือ ความเสียหายโดยอ้อม) ไม่อาจเรียกร้องได้ อนึ่ง การลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน
และ มีความเสีย่ ง มูลค่าการลงทุนอาจเพิม่ ขึน้ หรือลดลงได้ และ ผลการดาเนินงานในอดีตไม่เปนสิง่ ทีร่ บั รองผลการดาเนินงานในอนาคตและไม่ถอื ว่า
เปนการรับรองการดาเนินงานในอนาคตด้วย

Thank You

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

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

2

