กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ซึ่งจดทะเบียนลลว
ผลกำรดำเนิ นงำนสะสมของกองทุน ปี 2563

ขอมูล ณ 31 มี.ค. 2563
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1,204,180,826.64 บาท

มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ต่อ หน่วย

18.4986 บาทต่อหน่วย

-1.58

มาตรวัดสะสม

จานวนสมาชิก

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

สรุป ภำวะตลำดหุน มี น ำคม 63ภาพรวมตลาดหุ้น ไทยเดือ น มีน าคม
เปิ ดตัวทีร่ ะดับ 1340.52 จุด และปิ ดทีร่ ะดับ 1125.86 จุด ลดลง 214.66 จุด
(-16.01%) ประเด นความกัง วลเกี่ย วกับ วิก ฤตแพร่ร ะบาดของเชื้อ ไวรั ส
Covid-19 ยังคงเปนปั จจัยกดดันหลักต่อตลาดหุ้นไทยจากตัวเลขผู้ ตดิ เชือ้ เสียชีวติ ทีย่ งั คงเพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนื่องส่งผลให้ตลาดวิตกต่อความสามารถ
ในการควบคุมการแพร่ระบาดทีแ่ ผ่ขยายไปทัวโลก
่
แม้กลุ่มธนาคารกลางและ
รัฐบาลของประเทศต่างๆ จะดาเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบาย
การเงิน-การคลัง อย่างเตมที่แต่กยังไม่สามารถฟื้ นความเชื่อมัน่ นักลงทุน
กลับมาได้ จากสถานการณ์แพร่ระบาดทีร่ ุนแรงขึน้ เปนลาดับส่ง ผลให้รฐั บาล
ต้องออกมควบคุมสถานการณ์ผ่านมาตรการ Lock down สถานที่ชุมนุ ม
สาคัญต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร รวมถึง สถานบันเทิง ต่างๆ ซึง่
การหยุดชะงัก ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจคาดว่าจะนาไปสู่การหดตัว ทาง
เศรษฐกิจทีม่ นี ัยสาคัญ และ มีโอกาสเกิด Technical recession ในช่วงครึง่
แรกของปี 2563 เดือน มี.ค.ต่างชาติขายสุทธิต่อเปนเดือนที่ 8 ที่ 7.8 หมื่น
ลบ. เทียบกับเดือนก่อนหน้าทีข่ ายสุทธิเพียง 1.96 หมืน่ ลบ.

7,865

คน

คาเตือน : ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เปน
สิง่ ยืนยันผลการดาเนินงานในอนาคต

ลนวโนมตลำดหุน เมษำยน 63 สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid19 คาดว่าจะมีผลกดดันตลาดหุน้ มากขึน้ ในเดือนนี้ จากตัวเลขกลุ่ม ผูป้ ่ วยใหม่
ทัว่ โลกที่ย งั คงเพิ่ม ขึ้น สูง อย่า งรวดเร วกลายเป นค าถามว่ า เศรษฐกิจ โลกจะ
สามารถกลับมาสู่สภาพปกติได้เมื่อไหร่ จากพฤติกรรมตลาดที่ต อบสนองต่ อ
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและสภาพคล่องผ่านนโยบายการเงิน -การคลัง ของ
ประเทศต่างๆ ทัวโลก
่
ล้มเหลวในการผลักดันราคาสินทรัพย์เสี่ยงให้สู งขึน้ ซึ่ง
สะท้อ นให้เ ห นถึง ความกัง วลของนั ก ลงทุ น ที่ม ีต่ อ ขนาดความเสีย หายจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดทีย่ งั สามารถประเมินได้ยาก ในส่วนของราคาน้ า มันแม้
เราเชื่อว่าสงครามราคาน้ ามันระหว่างรัสเซียและซาอุฯ จะสามารถคลี่ คลายได้
โดยใช้เวลาไม่นาน แต่กว่าจะถึงตอนนัน้ ด้วยระดับราคาน้ ามันในปั จ จุบนั ทีต่ ่ าสุด
ในรอบ 18 ปี คาดว่าจะยังคงเปนปั จจัยกดดันราคาหุ้นกลุ่มพลังงานต่ อไปอีก
ระยะหนึ่ง นอกจากนี้ช่วงกลางเดือนเม.ย.จะเริม่ มีการประกาศผลการดาเนินงาน
ของบริษทั จดทะเบียนไตรมาส 1Q63 ซึ่งกลุ่มแรกที่รายงานคือ กลุ่มธนาคาร
พาณิชย์ ซึ่งแนวโน้มของผลประกอบการคาดอ่อนแอจากเศรษฐกิจไทยที่ช ะลอ
ตัว แนวโน้ม NPL คาดปรับตัวขึน้ คุณภาพสินทรัพย์เริม่ มีความเสี่ยงมากขึน้

การลงทุนมีความเสีย่ ง ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน เอกสารนี้จดั เตรียมขึน้ เพื่อวัตถุประสงค์ใช้เปนข้ อมูลเท่านัน้ ข้อมูลในเอกสารนี้
เปนข้อมูลทัวไป
่ ไม่ใช่คาแนะนาหรือความเหน และ ไม่ถอื เปนการแทนคาแนะนาในแต่ละกรณีขอ้ มูลในเอกสารนี้ไม่ใช่คาเสนอ ซือ้ ขาย หลักทรัพย์ใดๆ
หรือ การเข้าร่วมกลยุทธ์ทางการค้าใดๆ บุค คลภายนอกไม่สามารถได้รบั สิทธิใ ดๆ จากเอกสารนี้ ถึงแม้ว่าจะมีการพิจารณาเนื้อหาบางส่ วนไว้
โดยเฉพาะ แต่ไม่ใช่สงิ่ รับรองถึงความถูกต้อง หรือความสมบูรณ์ ข้อมูลที่ให้ไว้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ความเสียหายที่เกิดขึน้ ที่
ผู้อ่านได้รบั เนื่องจากการใช้เอกสารนี้หรือตัดสินใจจากเนื้อหาในเอกสารนี้ (เช่น แต่ไม่จากัดเพียง ความเสียหายโดยตรง ความเสียหายที่เปนผล
เนื่องจาก ความเสียหายในพฤติการณ์พเิ ศษ ความเสียหายด้านจิตใจ หรือ ความเสียหายโดยอ้อม) ไม่อาจเรียกร้องได้ อนึ่ง การลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน
และ มีความเสีย่ ง มูลค่าการลงทุนอาจเพิม่ ขึน้ หรือลดลงได้ และ ผลการดาเนินงานในอดีตไม่เปนสิง่ ทีร่ บั รองผลการดาเนินงานในอนาคตและไม่ถอื ว่า
เปนการรับรองการดาเนินงานในอนาคตด้วย
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