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มาตรวัด : 46.5% อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจา 1 ปี ทก่ี องทุนสารองเลีย้ งชีพพึงได้รบั วงเงิน 1 ล้านบาทเฉลีย่ ของ
BBL, KBANK, SCB และ KTB + 46.5% ThaiBMA Bond Index (1 – 3 Year) + 7% SET Total Return Index
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ภาพรวมตลาดหุ้น ไทยเดือน กันยายน เปิ ดตัวที่ระดับ 1654.92 จุ ด และปิ ด ทีร่ ะดับ
1637.22 จุ ด ลดลง 17.70 จุ ด (-1.07%) SET แกว่ งผัน ผวน โดยมีการปรับตัว ขึ้น
ในช่วงต้นเดือนจากความคาดหวังทีธ่ นาคารกลางสาคัญหลายแห่ง เช่น ECB และ FED
จะดาเนินนโยบายผ่อนคลายมากขึน้ โดยทางฝั ง่ ECB มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากลง 0.1% สู่ระดับ -0.5% และมีการนา QE กลับมาใช้อกี ครัง้ โดยจะซื้อพันธบัตร 2
หมื่นล้านยูโรต่อเดือน เริม่ ตัง้ แต่ เดือน พฤศจิกายนนี้ โดยยังไม่มกี าหนดการสิ้นสุด
ส่วนด้าน FED มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% สู่กรอบ 1.75-2.0% แต่
อย่างไรก็ดเี สียงส่วนใหญ่ของคณะกรรมการ FED ยังไม่ได้เปิ ดโอกาสในการปรับลด
ดอกเบีย้ เพิม่ เติมในช่วงทีเ่ หลือของปี ส่งผลให้ตลาดกลับมามีแรงขายในช่วงครึง่ หลังของ
เดือน ส่ว นทางด้า นราคาพลังงานโลกค่อนข้า งผัน ผวนมาก โดยฟื้ นตัว แรงในช่ว ง
กลางเดือน ตอบรับข่าวโดรนเข้าโจมตีโรงน้ ามัน (oil Facility) ของ Saudi Aramco
ส่งผลให้กาลังผลิตรวมของซาอุดอิ ารเบียระยะสัน้ ลดลงครึง่ หนึ่ง แต่ราคาน้ ามันดิบปรับ
ลดลงในระยะถัดมา หลังความกังวลเรือ่ งปั ญหาอุปทานเริม่ คลีค่ ลายขึน้

7,834 คน

คาเตือน : ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันผล
การดาเนินงานในอนาคต
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คาด SET เดือน ตค. SET แกว่งผันผวนในกรอบ 1580 – 1680 จุด สาหรับ
ปั จจัยภายในเดือนนี้คาดตลาดจะผันผวนตามการคาดการณ์กาไรของบริษทั
จดทะเบียนของนักวิเคราะห์ (Earnings Preview) รวมถึงการทยอยรายงาน
ก าไรของบริษั ท จดทะเบี ย น ซึ่ ง จะเริ่ม จากกลุ่ ม ธนาคารพาณิ ช ย์ ช่ วง
กลางเดือน ตค. ซึ่ง กาไรของกลุ่มธนาคารอาจไม่ค่อยสดใสนัก เนื่ องจาก
ในช่วงไตรมาส 3 ภาพเศรษฐกิจไทยยังขยายตัวช้า และมีการปรับลดอัต รา
ดอกเบีย้ นโยบาย 0.25% ซึง่ อาจกดดันต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (Net interest
margin) ส่วนปั จจัยภายนอกทีส่ าคัญ คือการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯกับ
จีน ทีอ่ าจกลับมาเจรจากันอีกครัง้ ในช่วงต้นเดือน ตค. (10-11 ตค.) ซึง่ หาก
มีความคืบหน้าจากการเจรจา จะสามารถกระตุน้ บรรยากาศการลงทุนที่ดไี ด้
ส่ว นทางด้า นยุโ รป ต้องติด ตามบทสรุป ของการแยกตัว ของอังกฤษจาก
สหภาพยุโรป ซึง่ จะกาหนดเส้นตายของ Brexit ในวันที่ 31 ตค.นี้

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

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
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