กองทุนสำรองเลีย้ งชีพมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ซึง่ จดทะเบียนแล้ว
ผลกำรดำเนินงำนสะสมของกองทุน ปี 2564
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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

สรุ ป ภำวะตลำดหุ้ น พ.ค. 64 ตลาดหุ้น ไทยเดื อ น พ.ค. 2564 ดัช นี ฯ
เปิ ดตัวที่ระดับ 1583.13 จุด และปิ ดที่ระดับ 1593.59 จุด เพิ่มขึน้ 10.46 จุด
(+0.66%) โดยปั จจัยกดดันในช่วงแรกมาจากการแพร่ระบาดของ COVID19 ในระลอกที่สามในไทยมีแนวโน้มที่รุนแรงมากยิ่งขึน้ สะท้อนจากจานวนผู้
ติดเชือ้ จานวนผูเ้ สียชีวิต และคลัสเตอร์การติดเชือ้ ใหม่ท่ี ปรับตัวสูงขึน้ ส่งผล
ให้มีแรงขายค่อนข้างรุ นแรงกด SET ลงไปทาจุดต่ าสุดในเดือนที่ บริเวณ
1501 จุด แต่อย่างไรก็ดีมีแรงซือ้ กลับเข้ามาจาก 1) พัฒนาการเชิ งบวกจาก
ต่างประเทศที่แนวโน้มเศรษฐกิจฟื ้ นตัวเด่น 2) ราคานา้ มันดิบที่ ปรับตัวขึน้
(Brent ปรับขึน้ ใกล้ระดับ 70 เหรียญต่อบาร์เรล) 3) การออก พรก.เงินกู้ 5
แสนล้านบาทเพื่อเยียวยาและฟื ้ นฟูเศรษฐกิจ 4) ความคาดหวังเชิงบวกต่อ
การฉี ดวัคซีนที่เร่งขึน้ ในช่วงถัดไป หนุนดัชนีกลับมายื นในระดับใกล้ 1600
ในช่วงปลายเดือน , เดือน พ.ค. ต่างชาติขายสุทธิหนุ้ ไทยต่อเป็ นเดื อนที่ 5 ที่
3.3 หมื่น ลบ. ใกล้เคียงกับเดือนก่อนหน้าที่ขายสุทธิ 3.3 หมื่น ลบ. เช่นกัน

รำยละเอียด
1,454,150,442.61 บาท
19.0550 บาทต่อหน่วย
8,046

คน

คาเตือน : ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็ น
สิง่ ยืนยันผลการดาเนินงานในอนาคต

แนวโน้มตลำดหุ้น มิ.ย. 64 สาหรับดัชนีตลาดฯ ในเดือนมิถุนายน คาดว่ากรอบการ
เคลื่อนไหวจะยกตัวขึน้ สูร่ ะดับ 1550-1650 จุด โดยมีแรงหนุนหลักจากพัฒนาการที่ดีขนึ ้
ของการฉี ดวัคซีนในไทยที่คาดจะเร่งตัวขึน้ ในช่วงเดือนนี ้ ซึ่งอาจส่งผลให้ตลาดมีความ
คาดหวังเชิ งบวกต่อตัวเลขการติดเชือ้ COVID-19 ในประเทศมีโอกาสจะค่อยๆปรับ
ลดลงในช่วงถัดไป ถือเป็ นผลบวกต่อภาพการฟื ้ นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ รวมถึ ง
โอกาสในการเปิ ดประเทศในช่วงถัดไป แต่อย่างไรก็ดีจะมีการประชุมธนาคารกลางของ
หลายประเทศ นาโดย 10 มิ.ย. ECB, 15-16 มิ.ย. FED, 18 มิ.ย. BOJ, 23 มิ.ย. กนง.
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชุม FED ในรอบนี ้ คาดจะมีการพูดถึงประเด็นการลดวงเงิน
นโยบายผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) หลังตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯในช่วงที่ผ่ านมา
ขยายตัวอย่างโดดเด่น ซึง่ หากมีการส่งสัญญาณการลดวงเงิน QE Tapering อาจส่งผล
ให้ตลาดสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกมีแรงขายได้ ส่วนประเด็นอื่นที่อาจส่ง ผลกระทบต่อตลาด
ฯ มีดงั นี ้ OPEC Meeting และประเด็น Index Rebalancing โดยช่วงกลางเดือนจะมี
การประกาศหุน้ เข้าออก-รอบใหม่ของดัชนี SET50/100 และ 18 มิ.ย.จะมีการปรับดัชนี
FTSE Rebalancing

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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