กองทุนสำรองเลีย้ งชีพมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ซึง่ จดทะเบียนแล้ว
ผลกำรดำเนินงำนสะสมของกองทุน ปี 2564
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จานวนสมาชิก

มาตรวัด : 46.5% อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจา 1 ปี ที่กองทุนสารองเลีย้ งชีพพึงได้รบั วงเงิน 1 ล้านบาทเฉลีย่ ของ
BBL, KBANK, SCB และ KTB + 46.5% ThaiBMA Bond Index (1 – 3 Year) + 7% SET Total Return Index

สรุปภำวะตลำดหุ้น มีนำคม 64
ตลาดหุน้ ไทยเดือน ก.พ. 2564 เปิ ดตัวที่ระดับ 1496.78 จุด และปิ ดที่ระดับ
1587.21 จุด เพิ่มขึน้ +90.43 จุด (+6.04%). SET index เดินหน้าขึน้
ทดสอบแนวต้านสาคัญ บริเวณ 1600 จุด จากการที่ นักลงทุนยังคงเพิ่ม
น ้า หนัก การถื อ ครองสิ น ทรัพ ย์เ สี่ ย งต่ อ เนื่ อ งผ่ า นภาพการฟื ้ นตัว ของ
เศรษฐกิจโลกและแผนการเปิ ดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติท่า มกลาง
การเพิ่มสูงขึน้ ของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลก นอกจากนี ้ การส่ง
สัญญาณของประธานเฟดในการประชุมครัง้ ล่าสุดยังคงเน้นยา้ ถึ งความ
จาเป็ นของการดาเนินนโยบายการเงินเชิงผ่อนคลายพร้อมปรับเพิ่ มตัวเลข
คาดการณ์เศรษฐกิจขึน้ ในปี 2564 เป็ นอีกหนึ่งปั จจัยสาคัญที่ หนุนตลาด
หุน้ โลกขึน้ ทาจุดสูงสุดใหม่ โดยหุน้ กลุม่ ที่ได้รบั ประโยชน์จากการฟื ้ นตัวของ
เศรษฐกิจและเงินเฟ้อ (reflation plays) คือแรงหนุนสาคัญในการวิ่งขึน้ ของ
ตลาดในเดือน มี.ค. ที่ผา่ นมา เดือน มี.ค. ต่างชาติขายสุทธิหุน้ ไทยต่อเป็ น
เดือนที่ 3 แต่มูลค่าเล็กน้อยเพียง 68 ลบ. เที ยบกับเดือนก่อนหน้าที่ขาย
สุทธิ 1.9 หมื่นลบ.

รำยละเอียด

8,009
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คาเตือน : ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็ น
สิง่ ยืนยันผลการดาเนินงานในอนาคต

แนวโน้มตลำดหุ้น เมษำยน 64
คาดตลาดหุน้ ไทยในเดือนเมษายนจะแกว่งตัวผันผวน ในกรอบ 1500-1650
จุด แรงหนุนระยะสัน้ จากพัฒนาการเชิงบวกของการกระจายวัคซีนที่ ผสาน
กับการเตรียมออกมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของ US ชุดใหม่ ที่คาดวงเงินสูง
ถึง 3-4 ล้านล้านเหรียญ โดยจะเน้นลงทุนในโครงการโครงสร้างพืน้ ฐาน ผสาน
กับมาตรการของไทย ที่เน้นด้านการบริโภค และท่องเที่ยว ผ่านมาตรการ เรา
เที่ยวด้วยกัน เราชนะ คนละครึ่ง ม.33 เรารักกัน ช่วยให้เศรษฐกิจมี แนวโน้ม
ฟื ้ นตัว อีกทัง้ หากควบคุมสถานการณ์ COVID-19 ได้ ก็จะเพิ่มโอกาสในการ
เปิ ดประเทศได้เร็วกว่าคาด โดยอาจมีการเพิ่มจัง หวัดนาร่องเพิ่ม เติม จาก
ปั จจุบนั ที่อนุมตั ิการเปิ ดภูเก็ตเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว ถื อเป็ นปั จจัยบวกต่อภาค
การท่องเที่ยวของไทย อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่าราคาหุน้ ณ ปั จ จุบนั ได้
สะท้อนประเด็นบวกดังกล่าวไปมากแล้ว ประกอบกับแนวโน้มอัตราเงิน เฟ้อที่
คาดดีดตัวสูงขึน้ ในช่วงไตรมาส 2/64 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรขาขึน้ และ
การเกิดสถานการณ์ระบาดของเชือ้ โควิด-19 ระลอกที่ 3 ในกลุ่มประเทศยุโรป
หรือในไทยเองก็ตาม จะยังคงเป็ นปัจจัยเสี่ยงต่อตลาดหุน้ ในระยะสัน้

การลงทุนมีความเสีย่ ง ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน เอกสารนี้จดั เตรียมขึน้ เพื่อวัตถุประสงค์ใช้เป็ นข้ อมูลเท่านัน้ ข้อมูลในเอกสารนี้
เป็ นข้อมูลทัวไป
่ ไม่ใช่คาแนะนาหรือความเห็น และ ไม่ถอื เป็ นการแทนคาแนะนาในแต่ละกรณีขอ้ 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 ความเสียหายที่เป็ นผล
เนื่องจาก ความเสียหายในพฤติการณ์พเิ ศษ ความเสียหายด้านจิตใจ หรือ ความเสียหายโดยอ้อม) ไม่อาจเรียกร้องได้ อนึ่ง การลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน
และ มีความเสีย่ ง มูลค่าการลงทุนอาจเพิม่ ขึน้ หรือลดลงได้ และ ผลการดาเนินงานในอดีตไม่เป็ นสิง่ ทีร่ บั รองผลการดาเนินงานในอนาคตและไม่ถอื ว่า
เป็ นการรับรองการดาเนินงานในอนาคตด้วย

Thank You

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด
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