กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ซึ่งจดทะเบียนลลว
ผลกำรดำเนิ นงำนสะสมของกองทุน ปี 2563
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รำยละเอียด

มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ

1,361,667,245.28 บาท

มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ต่อ หน่วย

18.8391

บาทต่อหน่วย

-1.62

อัตราผลตอบแทนสะสม

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 ธ.ค. 63 เดือน ธ.ค. ตลาดหุ้นไทยผันผวนส่งท้ายปี 2020 โดยดัช นี
เริม่ ต้นเดือนสุดท้ายของปี ขยับขึน้ จาก 1,400 จุด ไปใกล้ 1,500 จุด ด้วยแรงหนุ นจากปั จจัย
ต่างประเทศเปนหลัก เริม่ ตัง้ แต่การอนุมตั วิ คั ซีนต้านไวรัสโควิด-19 และเริม่ ฉีดให้กบั ประชาชน
ในหลายประเทศ, มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐเพื่อช่วยเหลือโควิด -19 วงเงิน 9 แสนล้าน
เหรียญทีใ่ กล้ได้ขอ้ สรุป และความคืบหน้าการเจรจา Brexit ส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติเข้าซื้อ
สุทธิหนุ้ ไทยอย่างต่อเนื่อง อย่างไรกตาม ตลาดหุน้ ไทยทีป่ รับขึน้ ด้วยความคาดหวังทีล่ ่วงหน้า
ไปมาก ขณะทีป่ ั จจัยพื้นฐานและประมาณการกาไรตลาดยังไม่ได้มพี ฒ
ั นาการเชิงบวกอย่างมี
นัยฯ มากนัก ความเปราะบางของตลาดหุน้ ไทยเมื่อเผชิญกับปั จจัยลบจากการแพร่ระบาดของ
โควิด-19 รอบใหม่ ส่งผลให้ SET Index เกิดความผันผวนอย่างรุนแรง ดัชนีถอยกลับลงไป
ใกล้ 1,400 จุดอีกครัง้ แต่ด้วยประสบการณ์ท่ผี ่านมา และการควบคุมแต่ไม่ถงึ ขัน้ lockdown
ทัง้ ประเทศ จึงทาให้ดชั นีสามารถฟื้ นตัวกลับขึ้นมาได้ และปิ ดที่ระดับ 1449.35 จุด เพิม่ ขึ้น
41.04 จุด (+2.91%) ในเดือน ธ.ค.นี้ นักลงทุนต่างชาติซ้อื สุทธิหุ้ยไทยต่อแต่มูลค่าน้อยลง ที่
2.5 พัน ลบ.เทียบกับเดือนก่อนหน้าทีซ่ อ้ื สุทธิ 3.3 หมืน่ ลบ.

7,960

คน

คาเตือน : ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เปน
สิง่ ยืนยันผลการดาเนินงานในอนาคต

ลนวโน มตลำดหุน ม.ค. 64 คาดดัช นี ต ลาดฯใน เดือ น
มกราคม แกว่ ง ผัน ผวน ในกรอบ 1400-1550 จุ ด โดย
ประเด นส าคัญ แนะติด ตามการแกว่ ง ตัว ของหุ้น ที่ม ี มูล ค่ า
ตลาดสูง แต่ Free Float ต่ า เช่น DELTA ซึ่งเริม่ เข้าคิด
คานวนใน SET50 อาจทาให้ตลาดหุน้ ยังมีการผันผวนแรง
ในขณะทีส่ ถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในประเทศ
ยังมีความเสี่ยง โดยพบตัวเลขผู้ตดิ เชื้อในประเทศเร่งตัวขึน้
และแพร่ ก ระจายไปยัง แหล่ ง ต่ า งๆ ถือ เป นจุ ด ที่ต้อ งเพิ่ม
ความระมัดระวังในการลงทุน ส่ว นด้านปั จจัยต่ างประเทศ
แนะติดตาม การเข้ารับต าแหน่ งประธานาธิบดีส หรัฐฯคน
ใหม่อย่างเปนทางการของ นายโจ ไบเดน วันที่ 20 มกราคม
ซึ่ง คาดจะกล่ า ววิส ัย ทัศ น์ เ กี่ ย วกับ แนวทางต่ า งๆ ที่ จ ะ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงถัดไป

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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