กองทุนสำรองเลีย้ งชีพมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ซึง่ จดทะเบียนแล้ว
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มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ต่อ หน่วย
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 มิ.ย. 64 SET index เปิ ดที่ 1593.59 จุด และปิ ดที่ 1587.79
จุด ลดลง 5.80 จุด (-0.36%) โดยในครึ่งเดือนแรก SET ปรับขึน้ ได้อย่างร้อนแรง
และฝ่ าแนวต้าน 1600 จุดขึน้ ไปได้ ด้วยแรงหนุนจากการปูพ รมฉี ดวัคซี น สร้าง
ความหวัง การสร้า งภูมิ คุ้ม กัน หมู่ไ ด้เ ร็ว กว่า คาด ตามมาด้ว ยมาตรการก ระตุ้น
เศรษฐกิจต่อเนื่องถึงสิน้ ปี นี ้ ปิ ดท้ายด้วยกรอบเวลาการเปิ ดประเทศภายใน 120 วัน
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยกดดันจากต่างประเทศ จากความกังวลที่ Fed จะปรับขึน้ อัตรา
ดอกเบีย้ นโยบาย และใช้มาตรการทางการเงินที่เข้มงวดขึน้ หลังจากอัตราเงินเฟ้อพุ่ง
สูง บวกกับปั จจัยลบจากในประเทศ คือ การขาดแคลนวัคซีนที่ส่งผลให้ต ้องมีการ
เลื่อนฉีด ส่งผลกระทบต่อ sentiment การลงทุนในตลาดหุน้ ไทยให้ปรับลดลงหลุด
ต่ากว่า 1600 จุดในช่วงปลายเดือน ในเดือน มิ .ย. นีน้ กั ลงทุนต่างชาติขายสุทธิหนุ้
ไทยต่อเป็ นเดือนที่ 6 ที่ 1 หมื่นลบ. จากเดือนก่อนหน้าที่ขายสุทธิ 3.3 หมื่นลบ.

รำยละเอียด
1,473,692,266.89 บาท
19.0725 บาทต่อหน่วย
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คาเตือน : ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็ น
สิง่ ยืนยันผลการดาเนินงานในอนาคต

แนวโน้มตลำดหุ้น ก.ค. 64 คาด SET เดือนกรกฎาคม แกว่งผันผวน ใน
กรอบ 1530-1610 จุด โดยมี ทั้ง ปั จ จัยบวกลบเข้า มามี อิ ท ธิ พ ลต่อ การ
เคลื่ อ นไหว น าโดย 1) การเปิ ด ประเทศด้า นการท่อ งเที่ ย วผ่า น ภู เ ก็ ต
sandbox ที่จะเริ่มในวันที่ 1 ก.ค. นี ้ โดยต้องติดตามตัวเลขการติดเชือ้ ใน
ภูเ ก็ ต หลัง จากเริ่ม โครงการแล้ว ซึ่ง จะน าไปสู่ก ารพิ จ ารณาก าหนดใช้
เพิ่มเติมในพืน้ ที่ทอ่ งเที่ยวสาคัญอื่นๆต่อไป 2) สถานการณ์การฉีดวัคซีนใน
ประเทศ และตัวเลขการติดเชือ้ ว่าจะมีพฒ
ั นาการที่ดีขนึ ้ หรือ ไม่ ซึ่งจะเป็ น
ปั จ จัยส าคัญที่ นาไปสู่การเปิ ดประเทศที่ แท้จ ริง 3) การรายงานผลการ
ดาเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในช่วง 2Q64 ซึ่งจะเริ่มประกาศในช่วง
กลางเดือนนี ้ โดยมี กลุ่มธนาคารพาณิช ย์เป็ นกลุ่มแรก คาดจะขยายตัว
YoY แต่ชะลอตัวลง QoQ นอกจากนีป้ ั จจัยต่างประเทศที่ตอ้ งติด ตาม คือ
นโยบายการเงินเฟด เรื่องสัญญาณลด QE

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
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