กองทุนสำรองเลีย้ งชีพมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
ผลกำรดำเนิ นงำนสะสมของกองทุน ปี 2562
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มาตรวัด : 46.5% อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจา 1 ปี ทก่ี สล.พึงได้รบั วงเงิน 1 ล้านบาทเฉลีย่ ของ BBL,
KBANK, SCB และ KTB + 46.5% ThaiBMA Bond Index (1 – 3 Year) + 7% SET TRI

สรุป ภำวะตลำดหุ้น ธัน วำคม 62 ภาพรวมของตลาดหุ้น ในเดือ น ธัน วาคม SETแกว่ ง
sidewayโดยปั จจัยทีเ่ ข้ามาช่วยกระตุ้นเชิงบวก เช่น การร่วมมือกันระหว่างกลุ่ ม OPEC และ
Non OPECในการตัดสินใจปรับลดกาลังการผลิตจากเดิมที่ ลดลง 1.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน เป็ น
ลดลง 1.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน จนถึงสิน้ เดือน มีนาคม 2020 หนุ นราคาน้ ามันดิบโลกแกว่งขึน้
ผสานกับการบรรลุเจรจาการค้าเฟส 1 ระหว่างสหรัฐฯกับ จีน โดย สหรัฐฯปรับลดภาษี สนิ ค้า
นาเข้าจากจีน จานวน 1.1 แสนล้านเหรียญ จากเดิม 15% ลงสู่อตั ราภาษี 7.5% ส่วนจีนจะมี
การสังซื
่ ้อสินค้าเกษตร และเนื้อสัตว์จากสหรัฐฯเพิม่ มากขึน้ ช่วยเพิม่ แรงเก็งกาไรในตลาด
สินทรัพย์เสีย่ ง แต่อย่างไรก็ดสี าหรับปั จจัยในประเทศมีแรงกดดันจากการที่ ครม. มีมติออก
กองทุน SSF ซึง่ มาทดแทน LTF ทีจ่ ะหมดอายุ แต่ในเงื่อนไขของกองทุนใหม่ต้องถือลงทุน
นานกว่าเดิม และสามารถลงทุนในสินทรัพย์อะไรก็ได้ ดังนัน้ จึงเป็ นปั จจัยลบต่ อเม็ดเงินที่จะ
เข้ามาช่วยพยุงตลาดหุ้นในปี ถดั ๆไปได้ อีกทัง้ ความเสี่ยงจากเสถียรภาพทางการเมืองใน
ประเทศ ในช่วงปลายปี จนถึงเดือน มกราคมปี หน้ามีความกังวลมากยิง่ ขึน้ จึงกลับมาเป็ นแรง
กดดันต่อตลาดหุน้ ในช่วงปลายเดือนธันวาคม ส่งผลให้เดือน ธ.ค. SET ปรับลดลงราว 0.7%
อย่างไรก็ตาม ยังเห็นเม็ดเงินจากกองทุน LTF-RMF ไหลเข้ามา สะท้อนจากนักลงทุนสถาบัน
ฯ ซือ้ สุทธิในเดือนนี้กว่า 2.48 หมืน่ ลบ. สาหรับการเคลื่อนไหวของ SET ปี 62 ครึง่ ปี แรกปรับ
ขึน้ จาก 1563 สู่ 1730 จุด หรือเพิม่ ขึน้ 10.7% ก่อนทีค่ รึง่ ปี หลังจะกลับลงมาที่ 1580 จุด หรือ
-8.7% โดยรวม SET ปี น้ใี ห้ผลตอบแทน (ไม่รวมเงินปั นผล) ที่ 1.02%

มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ

1,175,723,615.67 บาท

มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ต่อ หน่วย

18.8035 บาทต่อหน่วย

จานวนสมาชิก

7,788

คน

คาเตือน : ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันผล
การดาเนินงานในอนาคต

แนวโน้ มตลำดหุ้นมกรำคม 62 คาด SET เดือน มค. แกว่ง
ตัวผันผวนในกรอบ 1550 –1620 จุด โดยปั จจัยภายนอกยังมี
โมเมนตัมเชิงบวกจากความคาดหวังต่อการลงนามอย่างเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรของข้อตกลงการค้าเฟส 1 ระหว่างสหรัฐ ฯ
กับจีน ภายในเดือน มกราคม ซึ่งจะเป็ นปั จจัยกระตุ้ นความ
เชื่อ มันมากยิ
่
่ง ขึ้น สะท้อ นประเด็น สงครามการค้า ผ่ า นจุ ด
ต่ าสุดไปแล้ว นักลงทุนจะติดตามรายละเอียดเพิม่ เติมสาหรับ
ข้อ ตกลงในเฟสถัดไป ส่ ว นด้านยุโรปยังคงติดตามประเด็ น
Brexit ซึ่ง จะเข้าสู่เ ส้น ตายสิ้นเดือ น มกราคม ว่าอัง กฤษจะ
ออกจากสหภาพยุโรปแบบมีเงือ่ นไขหรือไม่ ส่วนด้านปั จจัยใน
ประเทศติดตามสถานการณ์ทางการเมือ งที่อาจร้อนแรงขึ้ น
ทัง้ 1) ท่าทีของการชุมนุ ม 2) การพิจารณายุบพรรคอนาคต
ใหม่ 3) การอภิปรายไม่ไว้ว างใจรัฐมนตรี 4) การพิจารณา
พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2563 ในวาระ 2 และ 3 ซึง่
ทัง้ หมดล้ว นเกี่ยวข้องกับเสถียรภาพของรัฐบาล และความ
เชื่อมันของนั
่
กลงทุน ซึ่งอาจส่งผลให้ดชั นีหุ้ นไทยอาจแกว่ง
ผันผวนได้

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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