กองทุนสำรองเลีย้ งชีพมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ซึง่ จดทะเบียนแล้ว
ผลกำรดำเนินงำนสะสมของกองทุน ปี 2564
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มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1,416,560,585.40 บาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ต่อ หน่วย

19.0305 บาทต่อหน่วย

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 เมษำยน 64
ตลาดหุน้ ไทยเดือน เม.ย. 2564 เปิ ดตัวที่ระดับ 1587.21 จุด และปิ ดที่ ระดับ
1583.13 จุด ลดลง 4.08 จุด (-0.26%). SET index ปรับตัวลงแรงหลังขึน้
ทดสอบแนวต้า นส าคัญ ที่ 1600 จุ ด จากการกลั บ มาเพิ่ ม สู ง ขึ น้ อย่ า งมี
นัยสาคัญของตัวเลขผูต้ ิดเชือ้ โควิด -19 ภายในประเทศ ซึ่งสร้างแรงกดดันเชิง
ลบต่อโมเมนตัมการฟื ้ นตัวของเศรษฐกิจไทยรวมถึงแผนการเปิ ดประเทศที่ อาจ
ล่าช้าจากเดิม โดยนักลงทุนในภาพรวมยังไม่พร้อมที่จะกลับเข้าลงทุนในตลาด
หุน้ ไทยจากสถานการณ์โควิด -19 ที่ยงั มีความไม่แน่นอนสูงแม้ว่า จะได้รบั แรง
หนุนจากตัวเลขผลประกอบการไตรมาส 1/64 ที่ออกมาดีก็ตาม
ในเดือน เม.ย. นักลงทุนต่างชาติยงั คงขายสุทธิหนุ้ ไทยต่อเป็ นเดื อนที่ 4 ที่ 3.3
หมื่น ลบ. เทียบกับเดือนก่อนหน้าที่ขายสุทธิ 68 ลบ.

รำยละเอียด

8,012

คน

คาเตือน : ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็ น
สิง่ ยืนยันผลการดาเนินงานในอนาคต

แนวโน้มตลำดหุ้น พฤษภำคม 64
คาดว่าดัชนี SET ใน พ.ค. จะเคลื่อนไหวผันผวนต่อเนื่อง โดยกรอบ
บนจะอยู่ท่ี 1600 - 1630 จุด แม้ว่าหุน้ ในกลุ่ม Global play จะ
หนุนตลาด จากเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวเป็ นปั จจัยบวกด้า นอุปสงค์
ต่อสินค้าโภคภัณฑ์ แต่ สถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศที่
ยัง ลุกลาม ระดับราคาของดัชนี ท่ี ตึงตัว (อัตราส่วน PE อยู่ใน
ระดับสูง) และในเดือนพ.ค. มีโอกาสเกิด Sell in May ด้วยความ
น่า จะเป็ น ระดับ สูง ตามสถิ ติย้อ นหลัง ท าให้ม อง SET ยัง มี
downside กลับลงมาหากรอบล่าง ซึ่งอยู่ท่ี 1500 และ 1470 จุด
ตามลาดับ

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

ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ 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

