กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ซึ่งจดทะเบียนลลว
ผลกำรดำเนิ นงำนสะสมของกองทุน ปี 2561
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มาตรวัด : 46.5% อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจา 1 ปีทก่ี องทุนสารองเลีย้ งชีพพึงได้รบั วงเงิน 1 ล้านบาทเฉลีย่ ของ BBL,
KBANK, SCB และ KTB + 46.5% ThaiBMA Bond Index (1 – 3 Year) + 7% SET Total Return Index

สรุปภำวะตลำดเดือน กุมภำพันธ์ 61 ภาพรวมของตลาดหุ้น
ในเดือ น กพ. 61 ตลาด SETเริ่ม ปรับ ฐานตามตลาดภูม ิภ าค
หลุดระดับจิตวิทยาสาคัญที่ 1,800 จุด จากแรงกังวลในประเด็น
โอกาสการปรับขึน้ ดอกเบี้ยนโยบายของ FED ที่อาจมากกว่ า
คาด คือ ทีร่ าว 4 ครัง้ จากเดิมทีค่ าดไว้ 3 ครัง้ ซึง่ ปจั จัยดังกล่าว
เริม่ สะท้อนออกมาในรูปของ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐ บาล
สหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้นแรงเข้าใกล้ระดับสูงสุ ดในช่วงปี
2,013 ที่ระดับ 3.0% ซึ่งสัญ ญาณนี้จะส่ งผลให้พนั ธบัต รเริม่ ดู
น่ าสนใจยิง่ ขึน้ อาจทาให้กระแสเงินบางส่วนจะไหลออกจากการ
ลงทุนในตลาดหุน้ เข้าสู่ตลาดพันธบัตรได้ ส่วนปจั จัยในประเทศ
เริม่ เห็น sector rotation ในช่วงปลายเดือน โดยเริม่ มีแรงขาย
ออกจากกลุ่มที่มรี ะดับราคาที่ค่ อนข้างสูง เช่น กลุ่ มโรงไฟฟ้ า
และยังมีแรงไหลเข้าซื้อ ในกลุ่มพลังงงาน เช่น PTTซึ่ง มีปจั จัย
บวกจากแนวโน้มผลประกอบการที่ดี และจิตวิทยาเชิงบวกจาก
การเตรียมขออนุมตั ผิ ถู้ อื หุน้ แตกพาร์กลางเดือน เม.ย. 61

รำยละเอียด

มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ

849,643,891.50 บาท

มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ต่อ หน่วย

18.2541 บาทต่อหน่วย

จานวนสมาชิก

7,616

คน

คาเตือน : ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็ นสิง่ ยืนยันผลการ
ดาเนินงานในอนาคต

ลนวโนมตลำดเดือนมีนำคม 61 แนวโน้ม SETในเดือนนี้ มีโอกาสทีจ่ ะปรับตัวขึ้นได้ โดย
มีกรอบบนของเดือนนี้อยู่ท่ี 1,860 จุด โดยมองตลาดจะคลายกังวลเรื่องการปรับ ขึน้ ของ
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ อย่างไรก็ตามระหว่างทางยังมีความผันผวน โดยเฉพาะ
ช่วงใกล้วนั ประชุมเฟด และ Valuationทีต่ งึ ตัวของ SETด้านแนวรับหรือกรอบล่างของเดือน
อยูท่ ่ี 1,770 และ 1,780 จุด ตามลาดับ ความเสีย่ งการปรับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรมิได้
เป็ นลบต่อทิศทางหุ้นมากนัก แนวโน้ มเงินเฟ้อเร่งตัวขึน้ ในรอบนี้ เป็ นการเพิม่ ความเสี่ยง
การเร่ ง ปรับ ขึ้น อัต ราดอกเบี้ย นโยบายของเฟด แต่ อ ย่ า งไรก็ดีป ธ .เฟดคนใหม่ ไ ด้ ใ ห้
ความเห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯยังคงแข็งแกร่งอยู่ และยังไม่ได้แสดงถึงความกัง วลใดๆ ใน
อดีตการปรับขึน้ อัตราดอกเบี้ยของเฟด และกนง. มิได้ส่งผลต่อทิศทางการเคลื่อนไหวของ
ดัชนี SETindexอย่างมีนยั สาคัญ โดยเฉพาะเศรษฐกิจยังสามารถขยายตัวได้แข็งแกร่ง คาด
ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯอายุ 10 ปี จะเคลื่อนไหวในกรอบ 2.8-3.0% การประชุมเฟด
วันที่ 21 มี.ค.61 คาดจะมีการปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ และประกาศแนวทางการปรับขึน้ อัตรา
ดอกเบี้ยที่เ หลือ ในปี น้ี โดยคาดว่ ากรอบบนการปรับตัว ขึ้น จะถู ก จ ากัดที่ 2.95-3.00%
Valuation ของ SET ตึงตัวทีร่ ะดับ 1,860 และ 1880 จุด ซึง่ มองเป็ นกรอบบนของ SET ใน
เดือนนี้ จะมี Valuation ทีต่ งึ ตัว โดยคิดเป็น Forward PER ในปี 61 เหนือระดับ +2.0 S.D.

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 ไม่ถือเป็นการแทนคาแนะนาในแต่ละ กรณีข้อมูลใน
เอกสารนี้ไม่ใช่คาเสนอ ซื้อ ขาย หลักทรัพย์ใดๆ หรือ การเข้าร่วมกลยุทธ์ทางการค้าใดๆ บุคคลภายนอกไม่สามารถได้รับสิทธิใดๆ จาก
เอกสารนี้ ถึงแม้ว่าจะมีการพิจารณาเนื้อหาบางส่วนไว้โดยเฉพาะ แต่ไม่ใช่สิ่งรับรองถึงความถูกต้อง หรือความสมบูรณ์ ข้อมูลที่ให้ไว้
อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ความเสียหายที่เกิดขึ้นที่ผู้อ่านได้รับ เนื่องจากการใช้เอกสารนี้หรือตัดสินใจจากเนื้อหาใน
เอกสารนี้ (เช่น แต่ไม่จากัดเพียง ความเสียหายโดยตรง ความเสียหายที่เป็นผลเนื่องจาก ความเสียหายในพฤติการณ์พิเศษ ความ
เสียหายด้านจิตใจ หรือ ความเสียหายโดยอ้อม) ไม่อาจเรียกร้องได้ อนึ่ง การลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน และ มีความเสี่ยง มูลค่าการลงทุน
อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ และ ผลการดาเนินงานในอดีตไม่เป็นสิ่งที่รับรองผลการดาเนินงานในอนาคตและไม่ถือว่าเป็นการรับรองการ
ดาเนินงานในอนาคตด้วย
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