กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ซึ่งจดทะเบียนลลว
ผลกำรดำเนิ นงำนสะสมของกองทุน ปี 2562
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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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ภาพรวมตลาดหุ้นไทยเดือน เมษายน เปิ ดตัวที่ระดับ 1638.65 จุด และปิ ดที่ระดับ
1673.52 จุด เพิ่มขึ้น 34.87 จุด (+2.13%) โดยตลาดได้รบั ปั จจัยหนับสนุ นจาก
1) MSCI ปรับเพิม่ น้ าหนักหุน้ ไทยจาก 2.5% เป็ น 3% ผ่านการนาหุน้ NVDR เข้า
มาร่วมค านวณ 2) ตัว เลขเศรษฐกิจจีนที่ฟ้ื นตัว กอปรกับภาพ Inverted Yield
Curve ที่ผ่อนคลายลง เข้ามาช่วยลดความกังวลต่อภาพเศรษฐกิจโลกโตชะลอ 3)
ผลเจรจาการค้า ระหว่ า งจีน -สหรัฐ ฯ ที่เ ป็ น บวกต่ อ เนื่ อ ง 4) มาตรการกระตุ้ น
เศรษฐกิจของภาครัฐฯ รวมถึง 5) ราคาน้ ามันทีฟ่ ้ื นตัวขึน้ ทาจุดสูงสุดในรอบ 5 เดือน
ส่งผลให้โมเมนตัมตลาดแกว่งตัวขึน้ ตลอดเดือน เม.ย. อย่างไรก็ตาม กรอบการปรับ
ขึน้ ยังคงจากัดที่ 1680-1700 จุด จากการขาดปั จจัยบวกใหม่และนักลงทุ นส่วนใหญ่
ยังคงรอความชัดเจนเกี่ยวกับผลการนับคะแนนเลือกตัง้ ทีจ่ ะประกาศออกมาในวันที่
9 พ.ค.นี้

รำยละเอียด

มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ

1,050,672,757 บาท

มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ต่อ หน่วย

18.4947 บาทต่อหน่วย

จานวนสมาชิก

7,728 คน

คาเตือน : ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็ นสิง่
ยืนยันผลการดาเนินงานในอนาคต
ลนวโนมตลำดหุนพฤษภำคม 62
แม้ภาพรวมการลงทุนโลกคาดว่าจะยังได้ปัจจัยบวกจากการดาเนิ น
นโยบายการเงินที่ค่อนข้างผ่อนคลายของธนาคารสาคัญๆของโลก แต่
เข้าสู่จุดที่มคี วามเสี่ยงเผชิญ แรงขายทากาไรระยะสัน้ หลังดัชนีของ
ตลาดหุ้นสาคัญหลายแห่งขึ้นทดสอบแนวต้านสาคัญ อีกทัง้ การบรรลุ
ข้อตกลงเจรจาการค้าสหรัฐฯ-จีน ทีม่ แี นวโน้มยืดเยือ้ กว่าทีค่ าด รวมถึง
ล่าสุดสหรัฐฯ ขูเ่ พิม่ ระดับการจัดเก็บภาษีนาเข้าจากจีนขึน้ เป็ น 25%
เราคาดตลาดหุน้ ไทยเดือนพ.ค.มีโอกาสปรับฐานระยะสัน้ สู่ 1625-1650
จุด เนื่องจากแนวโน้มชะลอตัวทางเศรษฐกิจจากความไม่แน่ นอนทาง
การเมือง ราคาสินค้าเกษตรทีต่ กต่ า การส่งออกทีช่ ะลอตัวจากผลของ
สงครามการค้า รวมทัง้ ผลของการปรับลดประมาณการกาไรบริษทั จด
ทะเบียนทีป่ ั จจุบนั ปรับลดลงแล้วกว่า 5% นับจากต้นปี

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

Thank You

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2786-2000 ต่อ 2031 – 2035, 2068-2069
โทรสาร : 0-2786-2371
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