กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ซึ่งจดทะเบียนลลว
ผลกำรดำเนิ นงำนสะสมของกองทุน ปี 2563
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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 มิ .ย.63 SET ปรับแกว่งผันผวนสูงในแดนบวกสลับลบ
โดยปรับตัวขึน้ ในช่วงแรก ด้านปั จจัยหนุ นจาก 1) การประชุม OPEC+ที่ม ี
มติขยายระยะเวลาในการปรับลดกาลังการผลิตในเดือนกรกฎาคม เปน 9.6
ล้านบาร์เรลต่อวัน และซาอุฯเข้มงวดในการให้ประเทศในกลุ่มดาเนิ นการ
ผลิตเปนไปตามโควต้าที่ได้กาหนดไว้
2) แรงหนุ นจากกระแสเงินทุน
ไหลเข้าในช่วงสัปดาห์แรกของเดือน แต่กยังเปนเพียงเมดเงินในระยะสัน้
เท่านัน้ 3) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐฯและธนาคารกลาง เช่น การ
พยายามออกมาตรการกระตุ้นท่องเทีย่ ว, ECB และ BOE ปรับเพิม่ วงเงินใน
การเข้าซื้อสินทรัพย์ เปนต้น แต่อย่างไรกดีในช่วงครึง่ หลังของเดือนตลาด
ปรับ ฐาน หลัง จากได้แ รงกดดัน จาก 1) การแพร่ร ะบาดของ COVID-19
ระลอกสองในบางรัฐฯของสหรัฐ ฯ และจีน 2) การปรับ ลดคาดการณ์ การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจจากทัง้ IMF และ กนง. 3) สถานการณ์ความขัดแย้ง
ระหว่างประเทศ เช่น กรณีสถานการณ์ความวุ่นวายในฮ่องกง เปนต้น ใน
เดือน มิ.ย.นี้ นักต่างชาติยงั คงขายสุทธิต่อเปนเดือนที่ 10 ที่ 2.3 หมื่นลบ.
เทียบกับเดือนก่อนหน้าทีข่ ายสุทธิ 3.2 หมืน่ ลบ.

รำยละเอียด

7,903

คน

คาเตือน : ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เปน
สิง่ ยืนยันผลการดาเนินงานในอนาคต

ลนวโน มตลำดหุน ก.ค. 63 คาดตลาดหุ้ น ไทยยัง คงมีค วามผัน ผวนสู ง
ต่อเนื่องจากเดือน มิ.ย. โดยมีปัจจัยกดดันจาก 1) การกลับมาระบาดระลอก
สองของ COVID-19 โดยเฉพาะสหรัฐทีม่ ตี วั เลขผูต้ ดิ เชือ้ กลับมาเพิม่ ขึน้ จานวน
มาก (4 หมื่นคนต่อวัน เทียบ 3 หมื่นคนต่อวันในช่วงเม.ย.) สร้างความกังวล
ต่อการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ 2) ยังต้องระวังความตึงเครียดระหว่างสหรัฐ และ
จีน ทีอ่ าจกระทบต่อข้อตกลงทางการค้า 3) แม้ว่าดัชนีตลาดหุน้ ไทยเริม่ ปรับลง
มาแล้ว กว่ า 100 จุด จากจุ ด สู ง 1455 จุด แต่ มูล ค่ า ยัง ตึง ตัว โดยคิ ด เป น
forward P/E ที่ 16.8 เท่า ในปี 63 (+1SD ของค่าเฉลี่ย 7 ปี ) และ 4)
แนวโน้มผลการดาเนินงานใน Q2/63 จะโดนผลกระทบโดยตรงจากการแพร่
ระบาดของ COVID-19 ในขณะทีผ่ ลการดาเนินงานในครึง่ ปี หลัง ค่อยๆ ฟื้ นตัว
ทัง้ นี้ เรามองว่าตลาดจะมีความไม่แน่ นอนสูงขึ้นจากช่องว่างความแตกต่าง
ระหว่างตลาดการเงินและเศรษฐกิจจริงทีถ่ ูกบิดเบือนจากนโยบายการเงินของ
เฟด อย่างไรกดี ด้วยสภาพคล่องในระบบทีส่ ูงและอัตราดอกเบีย้ ที่อยู่ในระดับ
ต่ าคาดว่าจะช่วยให้ตลาดหุ้นปรับลงไม่รุนแรง โดยกรอบการเคลื่อนไหวของ
ดัชนี SET ในเดือนนี้เรามองที่ 1300 – 1450 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
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บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
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