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

สรุป ภำวะตลำดหุน ต.ค. 63 ภาพรวมของตลาดหุ้น ในเดือ น ตุ ล าคม SET
ปรับตัวลงราว -3.4% MoM แม้ปัจจัยแวดล้อมจะยังไม่เปลี่ยนไปจากเดือนก่อน
หน้ามากนัก แต่ความไม่ชดั เจนและความไม่แน่ นอน ไม่ว่าจะเปนเรื่องของวัคซีน
ต้านไวรัสทีม่ กี ารชะงักไปบ้างในบางช่วง และมาตรการพยุงเศรษฐกิจรอบใหม่ของ
สหรัฐที่ยงั ไม่สามารถบรรลุขอ้ ตกลงระหว่างคองเกรสและทาเนียบขาวได้โ ดยง่าย
และมีโอกาสจะลากยาวไปถึงหลังการเลือกตัง้ ประธานาธิบดี 3 พ.ย. นี้ ระหว่างโจ
ไบเดน ทีม่ คี ะแนนนามาโดยตลอด กับโดนัลด์ ทรัมป์ ที่มโี อกาสพลิกสถานการณ์
เปนผู้ชนะ ยิง่ ไปกว่านัน้ ประเดนกดดันในประเทศจากการชุมนุ มทางการเมือ ง
และความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาด COVID-19 รอบสอง ยังส่งผลเชิงลบต่ อ
SET Index ให้ปรับลดลงมาต่ ากว่า 1200 จุด ทาระดับต่ าสุดในรอบกว่า 6 เดือน
นับตัง้ แต่เดือน เม.ย. เปนต้นมา ในเดือน ต.ค. นี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิต่อ
เปนเดือนที่ 15 ที่ 2.2 หมืน่ ลบ. เทียบกับเดือนก่อนหน้าทีข่ ายสุทธิ 2.3 หมืน่ ลบ.

รำยละเอียด

บาทต่อหน่วย

7,893

คน

คาเตือน : ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เปน
สิง่ ยืนยันผลการดาเนินงานในอนาคต

ลนวโนมตลำดหุน พ.ย. 63 ในเดือนพฤศจิกายน เราคาดว่าดัช นี
ตลาดฯมีโ อกาสจะฟื้ นตัว ได้ จากปั จจัยหนุ น ได้แก่ 1) มาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐ โดยแม้ในช่วงแรกจะมีความเสี่ยงทาให้
ตลาดหุ้ น ผัน ผวนจากผลเลือ กตัง้ ปธน.สหรัฐ อาจไม่ ไ ด้ ข้อ สรุ ป
โดยง่าย อย่างไรกตาม มองว่าหลังได้ประธานาธิบดีคนใหม่แ ล้ว ไม่
ว่าจะเปนทรัมป์ หรือไบเดน จะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ชุ ด ใหญ่ 2) ความคืบ หน้ า เรื่อ งวัค ซีน โดยคาดว่ า Moderna จะ
ประกาศผลของวัคซีนในเดือนพ.ย.นี้ และ 3) มูลค่าพืน้ ฐานของ SET
เริม่ กลับมาน่ าสนใจ โดยหากเทียบกาไรตลาดปี หน้ า ระดับ 1200
จุด จะกลับมาเทรด P/E เท่ากับค่าเฉลี่ยที่ 15-16 เท่าแล้ว ทัง้ นี้
SET จะมีกรอบล่างบริเวณ 1170-1180 จุด เปนจุดรองรับได้ เพื่อ
ฟื้ นตัว โดยมีแนวต้านทีเ่ ปนกรอบบนอยูท่ บ่ี ริเวณ 1250-1270 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

ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซนเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
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