กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ซึ่งจดทะเบียนลลว
ผลกำรดำเนิ นงำนสะสมของกองทุน ปี 2563
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มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ต่อ หน่วย

18.5914 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

สรุปภำวะตลำดหุน ก.ค.63 ภาพรวมของตลาดหุน้ ในเดือน ก.ค. SET แกว่งผันผวน
ท่ามกลางปั จจัยบวกสลับลบ โดยในด้านปั จจัยบวก นาโดย 1) พัฒนาการเชิงบวก
ของวัคซีนทีม่ คี วามคืบหน้ามากขึน้ ทัง้ จาก Pfizer, BioNTech, และ AstraZeneca 2)
เมดเงินกระตุน้ เศรษฐกิจเพิม่ เติม โดย ECBอนุ มตั วิ งเงินช่วยเหลือแก่ ประเทศสมาชิก
ที่ได้รบั ผลกระทบจาก COVID-19 ผ่านกองทุน Coronavirus Recovery Fund
จานวน 7.5 แสนล้านยูโร และคาดทางด้านสหรัฐฯจะออกมาตรการกระตุ้นเพิม่ เติ ม
วงเงินไม่ต่ ากว่า 1 ล้านล้านเหรียญในเรวๆนี้เช่นกัน แต่อย่างไรกดีตลาดกยังมีแรง
กดดันจากหลายปั จจัยลบ นาโดย 1) ตัวเลขผูต้ ดิ เชือ้ COVID-19 ในสหรัฐฯ, บราซิล,
อินเดีย ทีป่ รับตัวขึน้ อย่างต่อเนื่อง ซึง่ คงต้องรอพัฒนาการของวัค ซีนในช่วงถัดไป 2)
ความกังวลต่อประเดนสงครามการค้า ภายหลังจากที่สหรัฐฯ สังปิ
่ ดสถานกงสุลของ
จีนในเมือง Houston และจีนตอบโตด้วยการสังปิ
่ ดสถานกงสุลสหรัฐฯในเฉิงตู เช่นกัน
3) ผลการด าเนิ นงานไตรมาส 2 ของกลุ่ มธนาคารพาณิช ย์ท่ีอ่ อ นแอ จากการตั ง้
สารองที่สูงกว่าคาด ส่ งผลให้นักวิเคราะห์ปรับลดประมาณการดัชนีปิดสิ้นเดือ นที่
1,328.53 จุด ลดลงร้อยละ 0.78 ต่างชาติขายสุทธิต่อเปนเดือนที่ 11 ที่ 1.0 หมื่นลบ.
เทียบกับเดือนก่อนหน้าทีข่ ายสุทธิ 2.3 หมืน่ ลบ.

รำยละเอียด

7,907

คน

คาเตือน : ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เปน
สิง่ ยืนยันผลการดาเนินงานในอนาคต

ลนวโนมตลำดหุน ส.ค. 63 สาหรับในเดือนสิงหาคม คาดการณ์
ดัชนี SETยังคงจะเคลื่อ นไหวผันผวน โดยปั จจัยหลักในช่ วงต้น
เดือ นอยู่ ท่ีก ารรายงานผลประกอบการ 2Q63ของบริษั ท จด
ทะเบียนทีเ่ หลือ และตัวเลขเศรษฐกิจเช่น GDP ซึง่ มีโอกาสต่ ากว่า
ทีต่ ลาดประเมินไว้ แต่คาดจะเปนจุดต่ าสุดของปี และค่ อยๆฟื้ นตัว
ในช่วงครึง่ หลัง ดังนัน้ จึงอาจมีแรงกดดันในช่วงแรกและมีแรงซื้อ
กลับ (Buy on fact) ในช่วงถัดไป ส่วนประเดนการเมืองแนะจับ ตา
การปรับ ครม. ชุดใหม่ช่ว งต้นเดือ น สค. โดยคาดว่าหลังความ
ชัดเจนของการปรับ ครม. จะสร้างความเชื่อมันให้
่ กบั ตลาดอีกแรง
หนึ่ง ส่วนปั จจัยต่างประเทศแนะติดตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
รอบใหม่ของสหรัฐฯ ที่คาดจะเข้ามาช่วยเยียวยาผู้ประสบปั ญหา
จากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ทีย่ งั คงรุนแรง ผสาน
กับพัฒนาการเชิงบวกของวัคซีน ซึ่งถือเปนปั จจัยสาคัญที่สาคัญที่
จะช่วยกระตุน้ แรงเกงกาไรในสินทรัพย์เสีย่ งมากยิง่ ขึน้ ในช่วงถัดไป

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
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