กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ซึ่งจดทะเบียนลลว
ผลกำรดำเนิ นงำนสะสมของกองทุน ปี 2563
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มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ

1,302,244,025.73 บาท

มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ต่อ หน่วย

18.4891 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.ย. 63 ภาพรวมของตลาดหุน้ ในเดือน กันยายน SET ปรับตัว
ลงราว -6%MoM ตอบรับความกังวลจากความไม่แน่นอนทางการเมืองทีเ่ ร่งตัวขึ้น โดย
มีก ารนั ด ชุ ม นุ ม 19 กย. และ 24 กย. อีก ทัง้ การหารือ ในสภาฯในประเด นแก้ ไ ข
รัฐธรรมนูญยังคงยืดเยือ้ ออกไปอีก 1 เดือน ผสานความกังวลต่อการทีต่ ลาดหลักทรัพย์
มีมติกลับมาใช้เกณฑ์การ Short Selling แบบเดิม (เปิ ดสถานะทีฝ่ ั ง่ Bid ได้) โดยจะ
เริม่ ใช้ 1 ต.ค. ส่งผลให้ความผันผวนและความเสีย่ งในการถูก Short มีมากยิง่ ขึน้ ส่วน
แรงกดดันจากปั จจัยต่างประเทศมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของ US ที่ยงั คง
ยืดเยือ้ และหาบทสรุปยังไม่ได้ และการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ยงั คงเพิม่ ขึ้น
ต่อเนื่อง โดยบางแห่งกลับมาเกิดการแพร่ระบาดในระลอกทีส่ อง (Second wave) เพิม่
ความกังวลต่อการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจยิง่ ขึน้ ในเดือน ก.ย. นี้ นักลงทุนต่างชาติยงั คง
ขายสุทธิต่อเปนเดือนที่ 14 ที่ 2.3 หมื่นลบ. เทียบกับเดือนก่อนหน้าที่ขายสุทธิ 2.8
หมืน่ ลบ.

รำยละเอียด

7,950

คน

คาเตือน : ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เปน
สิง่ ยืนยันผลการดาเนินงานในอนาคต

ลนวโนมตลำดหุน ต.ค. 63 คาด SET ใน ต.ค. ยังคงผันผวน
ต่อเนื่อง โดยคาดเผชิญหลายปั จจัยลบ ได้แก่ 1) การปรับฐานของ
ตลาดหุน้ สหรัฐทีจ่ ะเกิดขึน้ ต่อ นาโดยแรงขายในหุน้ กลุ่มเทคโนโลยี
และความล่าช้าของมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจด้านการคลัง รวมถึง
ความผันผวนของตลาดจะมีข้นึ มากก่ อ นเลือ กตัง้ ประธานาธิ บดี
สหรัฐ 2) การระบาดรอบสองของ COVID-19 สร้างความกังวลต่อ
การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ และ 3) การเติบโตต่ าของกาไรบริษทั จด
ทะเบียนใน SET ซึง่ ยังถูกปรับประมาณการกาไรลงต่อเนื่อง ทาให้
SET ยังเทรด P/E ระดับสูง ด้านกรอบการเคลื่อนไหว SET มี
กรอบล่างอยูท่ แ่ี นวรับ 1200 จุด ตามลาดับ ส่วนกรอบบนถูกจากัด
อยูท่ แ่ี นวต้าน 1280 - 1300 จุด

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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