กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ซึ่งจดทะเบียนลลว
ผลกำรดำเนิ นงำนสะสมของกองทุน ปี 2563
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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

สรุปภำวะตลำดหุน ส.ค. 63 ภาพรวม SETเดือน ส.ค. แกว่งตัวแคบ ในระหว่างเดือนดัชนีห ลุด
ต่ ากว่า 1300 จุด เปนครัง้ แรกในรอบ 3 เดือน ขณะทีก่ ารประกาศผลประกอบการ 2Q63 กาไร
สุทธิของบริษทั จดทะเบียน 765 บริษทั ลดลง 47%YoY โดยมีสาเหตุมาจากการ Lockdown และ
การจากัดการเดินทางอย่างเข้มงวดเพื่อควบคุมการระบาดของ COVID-19 ในขณะที่กาไรสุทธิ
ปรับตัวดีขน้ึ 32% QoQ หนุนจากกาไรสต๊อกในกลุ่มพลังงาน ทัง้ นี้ กลุ่มธุรกิจการเกษตร ของใช้ฯ
และเวชภัณฑ์ ประกันฯ บรรจุภณ
ั ฑ์ วัสดุก่อสร้าง และชิน้ ส่วนอิเลกทรอนิกส์ มี ผลประกอบการที่
เติบโตทัง้ YoYและ QoQ ตรงข้ามกับกลุ่มอาหาร ธนาคาร อสังหาริมทรัพย์ รับเหมาก่อ สร้าง ค้า
ปลีก การแพทย์ และ โรงแรม หดตัวทัง้ YoYและ QoQเดือน ส.ค.ต่างชาติขายสุทธิต่อเปนเดือนที่
12 ที่ 2.8 หมืน่ ลบ. เทียบกับเดือนก่อนหน้าทีข่ ายสุทธิ 1.0 หมื่นลบ. โดยมีการเพิม่ สัดส่วนการถือ
ครองในหุ้นกลุ่มธนาคาร ICT และขนส่ง แต่ลดการถือครองในกลุ่มพลังงาน และค้าปลีก ขณะที่
performance ของดัชนี MSCI Thailand ยังคงแย่กว่า MSCI APAC ex. Japan ทัง้ ในช่วง 1, 3, 6
และ 12 เดือนหลังสุด นอกจากนี้ในเดือน ส.ค. consensus ปรับประมาณการกาไรฯ ปี 63 ของ
SET ลงอีก 4.9% รองจากฮ่องกง และอินโดนีเซีย ที่ปรับประมาณการกาไรฯ ปี น้ีลง 2.3% และ
3.7% ตามลาดับ ตรงข้ามกับไต้หวัน และอินเดีย ที่ปรับประมาณการกาไรขึน้ 2.7% และ 1.3%
ตามลาดับ

7,935

คน

คาเตือน : ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เปน
สิง่ ยืนยันผลการดาเนินงานในอนาคต

ลนวโน มตลำดหุน ก.ย. 63 แนวโน้ ม ตลาดเดือ น
ก.ย. คาด SET ใน ก.ย. เคลื่อ นไหวภายในกรอบ
บริเวณ 1270-1370 จุด เนื่องจากมีทงั ้ ปั จจัยบวก และ
ลบ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเคลื่อนไหวให้ขน้ึ และปรับตัวลง
ได้ โดยปั จจัยบวกมาจากความคืบหน้าของวัคซีน และ
ตัว เลขเศรษฐกิจ ที่ย งั แสดงสัญ ญาณฟื้ นตัว ต่ อ เนื่ อ ง
อย่างไรกตาม ตลาดจะยังเผชิญ ปั จจัยลบเข้ามาเป น
ระยะๆ โดยเฉพาะปั ญหาความตึงเครียดสหรัฐ และจีน
ยังเปนปั จจัยลบที่คอยกดดันตลาด ทัง้ นี้ ตลาดยังคงมี
ความเสี่ย งที่จ ะปรับ ตัว หลุ ด 1290-1300 จุ ด จาก
ปั ญหาการเมืองในประเทศทีท่ วีความร้อนแรงขึ้น และ
ราคาน้ามันทีม่ โี อกาสปรับฐาน

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

ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซนเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2786-2000 ต่อ 2031 – 2035, 2068-2069
โทรสาร : 0-2786-2371

2

