กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ซึ่งจดทะเบียนลลว
ผลกำรดำเนิ นงำนสะสมของกองทุน ปี 2561
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มาตรวัด : 46.5% อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจา 1 ปี ทก่ี องทุนสารองเลีย้ งชีพพึงได้รบั วงเงิน 1 ล้านบาท
เฉลีย่ ของ BBL, KBANK, SCB และ KTB + 46.5% ThaiBMA Bond Index (1 – 3 Year) + 7% SET
Total Return Index
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ภาพรวมตลาดหุน้ เดือน ธันวาคม เปิ ดตัวทีร่ ะดับ 1641.80 จุด และปิ ดทีร่ ะดับ
1563.88 จุด หรือลดลง 77.92 จุด (-4.75%) โดยดัชนีปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง
ก่อนทาจุดต่าสุดในรอบ 19 เดือน ทีร่ ะดับ 1548.37 จุด จากหลายปั จจัยเสีย่ งที่
เข้า กดดัน sentimentการลงทุ น ของตลาดหุ้ น โลก ไม่ ว่ า จะเป็ น การเกิ ด
Inverted yield curve ในตลาดพันธบัตรสหรัฐฯ, เศรษฐกิจโลกทีม่ แี นวโน้ม
เติบโตลดลง ราคาน้ ามันดิบที่ดิ่งตัวลงแรงจากความกังวลอุปทานล้ นตลาด
รวมถึงความไม่แน่ นอนเกีย่ วกับการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษ
(BRExit) ขณะที่ ประเด็นความคืบหน้าของการเจรจาการค้าระหว่างจีน-สหรัฐฯ
ทีเ่ ป็ นบวกช่วยซึมซับปั จจัยลบของตลาดได้เพียงบางส่วน เนื่องจากนักลงทุน
ยังคงรอความชัดเจนในการเจรจาวันที่ 1 มี.ค. 62 ในเดือนสุดท้ายของปี นัก
ลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 0.3 พันล้านบาท (ขายน้อยลงจาก 1.4 หมื่นล้านบาท
ในเดือน พ.ย.) ส่วนนักลงทุนสถาบันซือ้ สุทธิ 5.7 พันล้านบาท

รำยละเอียด

มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ

984,009,540.97

บาท

มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ต่อ หน่วย

18.3481 บาทต่อหน่วย

จานวนสมาชิก

7,662

คน

คาเตือน : ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็ นสิง่
ยืนยันผลการดาเนินงานในอนาคต

ลนวโนมตลำดหุนมกรำคม 62
เราคาดในช่วงครึ่งเดือนแรก ตลาดหุ้นยังมีแนวโน้มได้รบั
แรงกดดันจากความกังวลเศรษฐกิจโลกชะลอตัว และการ
เลื่อนกาหนดการเลือกตัง้ อย่างไรก็ตามเราคาดบรรยากาศ
จะปรับดีขน้ึ จากคาดการณ์ผลการเจรจาการค้าสหรัฐฯและ
จีน ที่มีแ นวโน้ ม ผ่ อ นคลายมากขึ้น เนื่ อ งจากเรามองว่ า
ผลกระทบทีร่ ุนแรงในช่วงก่อนหน้า ขณะที่ภาวะเศรษฐกิจ
ของทัง้ คูเ่ ปราะบางลง จะเป็ นปั จจัยให้มโี อกาสบรรลุ เงื่อนไข
การค้าทีผ่ ่อนคลายมากขึน้ นอกจากนี้เราคาดการบริโภคใน
ประเทศจะยังคงแข็งแกร่ง โดยเฉพาะในช่วงครึง่ แรกของปี
2562 เนื่องจากจากฤดูเก็บเกีย่ ว การกระตุน้ เศรษฐกิจก่อน
เลือกตัง้ ผลของเทศกาลปี ใหม่ และการเฉลิมฉลองจากพระ
ราชพิธบี รมราชาภิเษกในเดือนพ.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
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด
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