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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ภาพรวมตลาดหุน้ ไทยเดือน สิงหาคม เปิ ดตัวทีร่ ะดับ 1711.97 จุด และปิ ดทีร่ ะดับ
1654.92 จุด ลดลง 57.05 จุด (-3.33%) จากผลของสงครามการค้าทีเ่ ร่งตัวขึ้นเข้า
กดดันความต้องการถือครองสินทรัพย์เสีย่ งทัวโลก
่
หลังจีน และ สหรัฐ ฯ ประกาศ
ขึน้ อัตราจัดเก็บภาษีสนิ ค้านาเข้ารอบใหม่ระหว่างกัน ส่งผลให้ตลาดกลับมากังวล
ต่ อ ภาวะการชะลอตัว ของเศรษฐกิจ โลกมากขึ้น สะท้อ นผ่ า นตัว เลขบ่ ง ชี้ท าง
เศรษฐกิจทีอ่ ่อนแอ และ การเกิดภาพ Inverted Yield Curve ในตลาดพันธบัตร
ของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม SET Index เริม่ ตัง้ หลัก-ฟื้ นตัวได้ทบ่ี ริเวณ 1600-1620
จุด ในช่วงสิน้ ปี ทผ่ี ่านมา หลังจากทีจ่ นี และ สหรัฐฯ ส่งสัญญาณเตรียมกลับมาเปิ ด
โต๊ะเจรจากันอีกครัง้ ในเดือน ก.ย. นอกจากนี้ การปรับลดอัตราดอกเบีย้ ของ กนง.
ไม่ส ามารถฟื้ นความเชื่อ มันให้
่ ก ับตลาดหุ้นได้เ นื่อ งจากนักลงทุน ให้น้ าหนักต่ อ
แนวโน้มเศรษฐกิจทีอ่ ่อนแอในปั จจุบนั มากกว่าดอกเบีย้ ทีล่ ดลง

มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ

1,135,270,071.83 บาท

มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ต่อ หน่วย

18.7729 บาทต่อหน่วย

จานวนสมาชิก

มาตรวัดสะสม

รำยละเอียด

7,836 คน

คาเตือน : ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันผล
การดาเนินงานในอนาคต
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เราคาดว่าตลาดหุ้นไทยในเดือน กย. จะฟื้ นตัวได้ (ประเมินกรอบแนว
ต้าน 1680/1700 และแนวรับ 1600 จุด ) จากพัฒนาการที่ดีข้นึ ของ
สงครามการค้าที่ สหรัฐ กับ จีน มีโอกาสกลับมาคุยกันอีกครัง้ ในเดือน
กย. นี้ คาดช่วยให้ตลาดสินทรัพย์เสีย่ งมีแรงเก็งกาไรกลับ มามากยิง่ ขึน้
ผสานกับความคาดหวังต่อการผ่อนคลายเชิงนโยบายของธนาคารกลาง
ทัวโลก
่
คาดจะเป็ นแรงหนุ นเพิ่มเติม โดยในเดือ นนี้ จะมีการประชุ ม
ธนาคารกลางหลายแห่ง ทัง้ 1) การประชุม ECB วันที่ 12 กย. ที่ม ี
โอกาสปรับลดอัตราดอกเบีย้ หรือ อัดฉีดวงเงินซือ้ สินทรัพย์เพิม่ เติม, 2)
การประชุม FOMC วันที่ 17-18 กย. ซึง่ ถือว่าเป็ นประเด็นที่สาคัญสุด
ในเดือนนี้ โดยตลาดคาด FED จะปรับลดอัตราดอกเบีย้ นโยบายลงอีก
0.25% และ 3) การประชุม BOJ วันที่ 18-19 กย.

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 ถึงแม้ว่าจะมีการพิจารณาเนื้อ หาบางส่ วนไว้โดยเฉพาะ แต่ ไม่ใช่สิ่งรับรองถึงความถูกต้ อ ง หรือ ความสมบูรณ์ ข้อ มูลที่ให้ไว้อ าจ
เปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ความเสียหายที่เกิดขึ้นที่ผู้อ่านได้รับ เนื่องจากการใช้เอกสารนี้หรือตัดสินใจจากเนื้อหาในเอกสารนี้
(เช่น แต่ไม่จากัดเพียง ความเสียหายโดยตรง ความเสียหายที่เป็นผลเนื่องจาก ความเสียหายในพฤติการณ์พิเศษ ความเสียหายด้านจิตใจ
หรือ ความเสียหายโดยอ้อม) ไม่อาจเรียกร้องได้ อนึ่ง การลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน และ มีความเสี่ยง มูลค่าการลงทุนอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ได้ และ ผลการดาเนินงานในอดีตไม่เป็นสิ่งที่รับรองผลการดาเนินงานในอนาคตและไม่ถอื ว่าเป็นการรับรองการดาเนินงานในอนาคตด้วย

Thank You
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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

2

