กองทุนสำรองเลีย้ งชีพมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ซึง่ จดทะเบียนแล้ว
ผลกำรดำเนินงำนสะสมของกองทุน ปี 2564
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มาตรวัด : 46.5% อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจา 1 ปี ที่กองทุนสารองเลีย้ งชีพพึงได้รบั วงเงิน 1 ล้านบาทเฉลีย่ ของ
BBL, KBANK, SCB และ KTB + 46.5% ThaiBMA Bond Index (1 – 3 Year) + 7% SET Total Return Index

สรุปภำวะตลำดหุ้น กุมภำพันธ์ 64
ภาพรวมของตลาดหุน้ ในเดือน กุมภาพันธ์ SET เพิ่มขึน้ 2% เมื่อเทียบจากเดือนก่อน แต่มี
ความผันผวนโดยปรับตัวขึน้ ก่อน และย่อตัวในช่วงปลายเดือน โดยแรงขับเคลื่อนในช่วงแรก
มาจากการฟื ้ นตัวของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐฯ ที่ตวั เลข PMI ภาคการผลิตและ
บริการ มีแนวโน้มที่ดีตอ่ เนื่อง การกระจายวัคซีนทั่วโลกเป็ นอีกปั จจัยที่ คาดจะหนุนการฟื ้ นตัว
ของเศรษฐกิจโลกมากยิ่งขึน้ โดยรวมเป็ นแรงขับเคลื่อนให้ราคานา้ มันดิบโลกแกว่งตัวขึน้ อย่าง
โดดเด่น +20.7% MoM จากภาพเศรษฐกิจฟื ้ นตัว ส่งผลให้มีความคาดหวังต่ออัตราเงินเฟ้อจะ
สูง ขึน้ ซึ่ง ประเด็นดัง กล่าวส่ง ผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐ บาลสหรัฐ ฯ อายุ 10 ปี
ปรับตัวขึน้ อย่างรุนแรงในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ขึน้ มาอยู่ท่ีระดับ 1.43% ทาให้ตลาดเริ่ม
กลับมากังวลต่อต้นทุนทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน หรือโอกาสในการขึน้ ดอกเบีย้ ในช่วง
ถัดไป ส่งผลให้ตลาดหุน้ ทั่วโลกมีการปรับฐานในช่วงปลายเดือน ตลาดหุน้ ไทยเดื อน ก.พ.
2564 เปิ ดตัวที่ระดับ 1,466.98 จุด และปิ ดที่ระดับ 1,496.78 จุด เพิ่มขึน้ +29.80 จุด นัก
ลงทุนต่างชาติขายสุทธิหนุ้ ไทยต่อเป็ นเดือนที่ 2 ที่ 1.9 หมื่นลบ.เทียบกับเดือนก่อนหน้าที่ขาย
สุทธิ 1.1 หมื่นลบ

7,973

คน

คาเตือน : ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็ น
สิง่ ยืนยันผลการดาเนินงานในอนาคต

แนวโน้มตลำดหุ้น มีนำคม 64
คาดดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ใน มี.ค. มีแนวโน้มเคลื่อนไหวผัน
ผวนต่ อ เนื่ อ ง แต่ ยั ง คงลั ก ษณะรู ป แบบเคลื่ อ นตัว ออก
ด้านข้าง (Sideways) อยู่ภายในกรอบ โดยกรอบล่างอยู่ท่ี
แนวรับ 1,470 และ 1,450 จุด ประเด็นวัคซีนที่เข้ามาในไทย
และมาตรการที่ผ่อนปรน รวมถึงเตรียมรับนักท่องเที่ ยว ช่วย
ประคองดัชนี อย่างไรก็ตาม มูลค่าตลาดที่ตึงตัว ดอลลาร์
สหรัฐในทิศทางแข็งค่ากระตุน้ แรงขายของนักลงทุนต่างชาติ
และกังวลการเพิ่มขึน้ ของ Yield พันธบัตร ทาให้การปรับขึน้
ถูกจากัดที่กรอบบนบริเวณแนวต้าน 1,530 และ 1,560 จุด
ตามลาดับ

การลงทุนมีความเสีย่ ง ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน เอกสารนี้จดั เตรียมขึน้ เพื่อวัตถุประสงค์ใช้เป็ นข้ อมูลเท่านัน้ ข้อมูลในเอกสารนี้
เป็ นข้อมูลทัวไป
่ ไม่ใช่คาแนะนาหรือความเห็น และ ไม่ถอื เป็ นการแทนคาแนะนาในแต่ละกรณีขอ้ 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 ความเสียหายที่เป็ นผล
เนื่องจาก ความเสียหายในพฤติการณ์พเิ ศษ ความเสียหายด้านจิตใจ หรือ ความเสียหายโดยอ้อม) ไม่อาจเรียกร้องได้ อนึ่ง การลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน
และ มีความเสีย่ ง มูลค่าการลงทุนอาจเพิม่ ขึน้ หรือลดลงได้ และ ผลการดาเนินงานในอดีตไม่เป็ นสิง่ ทีร่ บั รองผลการดาเนินงานในอนาคตและไม่ถอื ว่า
เป็ นการรับรองการดาเนินงานในอนาคตด้วย

Thank You

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด
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