กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ซึ่งจดทะเบียนลลว
ผลกำรดำเนิ นงำนสะสมของกองทุน ปี 2563
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มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ

1,220,389,567.87 บาท

มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ต่อ หน่วย

18.7255 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

สรุปภำวะตลำดหุน เมษำยน 63 ภาพรวมตลาดหุ้นไทยเดือน
เมษายน เปิ ดตัวทีร่ ะดับ 1125.86 จุด และปิ ดทีร่ ะดับ 1301.66 จุด
เพิม่ ขึน้ 175.80 จุด (+15.61%) ตลาดหุน้ ไทยฟื้ นตัวจากจุดต่าสุด
ในรอบกว่า 7 ปี หลังนักลงทุนพยายามมองข้ามผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส Covid-19 และให้น้ าหนักความคาดหวัง
ต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของกลุ่มธนาคารกลางสาคัญรวมถึง
นโยบายคลังของรัฐบาลต่างๆ ทัวโลกที
่
ท่ ยอยออกมาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อค้ า ยัน เศรษฐกิจ ไม่ใ ห้ห ดตัว แรงจนเกิน ไป นอกจากนี้ ด้ว ย
อัตราการเพิม่ ขึน้ ของตัวเลขผูต้ ดิ เชือ้ -เสียชีวติ รายใหม่ทค่ี าดว่าผ่าน
จุดสูงสุดไปแล้ว รวมถึง การผ่อนคลายมาตรการ Lockdown ใน
หลายประเทศ เป นอีก ปั จ จัย ที่เ ข้า ช่ว ยหนุ น จิต วิท ยาการลงทุน
เดือน เม.ย.ต่างชาติขายสุทธิต่อเปนเดือนที่ 8 ที่ 4.7 หมื่น ลบ.
เทียบกับเดือนก่อนหน้าทีข่ ายสุทธิ 7.8 หมืน่ ลบ.

7,862

คน

คาเตือน : ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เปน
สิง่ ยืนยันผลการดาเนินงานในอนาคต

ลนวโนมตลำดหุน พฤษภำคม 63 คาดดัชนีตลาดฯ ใน พ.ค. จะเข้าสู่การพัก
ฐาน หลังเดือนเม.ย. ปรับตัวขึน้ มาอย่างโดดเด่น โดยปั จจัยทีส่ นับสนุ นมุมมอง
ของเรา ได้แก่ 1) ตลาดหุ้นไทยและต่างประเทศ ปรับขึ้นสะท้อนสถานการณ์
COVID ทีค่ ลี่คลาย และมาตรการปลด Lockdown มามากแล้ว 2) การออก
นโยบายการเงินของธนาคารกลางต่างๆ รวมถึงนโยบายการคลังของรัฐบาลแต่
ละประเทศคาดจะลดน้อยลง และเปลี่ยนมาเปนการติดตามสถานการณ์ ก่อน
หลังออกนโยบายพยุงเศรษฐกิจจานวนมากก่อนหน้านี้ 3) ระดับดัชนีท่เี หนือ
1300 จุด ถือว่าค่อนข้างแพง โดยคิดเปนระดับ P/E มากกว่า 15x แล้ว (อิงกาไร
ตลาดในปี หน้า) 4) ผลการดาเนินงานทีม่ แี นวโน้มไม่ดใี น Q1 และ Q2 กระตุน้
แรงขายท าก าไรจากราคาหุ้น ที่ป รับ ตัว ขึ้น มามาก และ 5) จากการศึก ษา
ย้อนหลัง 10 ปี SET มักจะปรับลดลงในเดือน พ.ค. เฉลีย่ 2% ด้วยความน่ าจะ
เปนถึง 80% ด้านกรอบ SET ในเดือนนี้ มีก รอบบนที่แนวต้าน 1330 จุด
ตามลาดับ ส่วนกรอบล่างอยูท่ แ่ี นวรับบริเวณ 1200 จุด

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

Thank You

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
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