กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
ผลการดาเนินงานสะสมของกองทุน ปี 2564
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มาตรวัด : 46.5% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 1 ปีทกี่ องทุนสารองเลี้ยงชีพพึงได้รบั วงเงิน 1 ล้านบาทเฉลีย่ ของ
BBL, KBANK, SCB และ KTB + 46.5% ThaiBMA Bond Index (1 – 3 Year) + 7% SET Total Return Index

สรุปภำวะตลำดหุ้น ก.ย. 64 ภาพรวมของตลาดหุ ้น ในเดือ นกัน ยายน
SET index เปิ ดที่ 1638.75 จุด และปิ ดที่ 1605.68 จุ ด ลดลง 33.07 จุ ด (2.02%) ได้รับ แรงกดดัน จาก 1) ความกังวลของหนี้ อ สังหา Evergrande
ของจีนซึง่ มีความเสีย่ งต่ อการผิดนัดชาระหนี้ 2) สภาพคล่องทีห่ ดตัวลง ผ่ า น
ความไม่แน่ นอนต่ อนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางทัวโลก
่
ทัง้ FED
ทีส่ ่งสัญญาณการปรับลดวงเงิน QE ซึง่ คาดจะเกิดขึ้น ในช่ ว งเดือ น พ.ย. นี้
และมีโอกาสสิ้นสุดการใช้ QE ในช่วงกลางปี หน้า ส่วนโครงการ PEPP ของ
ECB คาดการซื้อสินทรัพย์ในช่วง 4Q64 จะลดลงจากสองไตรมาสที่ผ่ า นมา
3) ภาวะน้ าท่วมในประเทศทีร่ ุ นแรงมากขึ้น แต่ อย่างไรกดีตลาดมีการฟื้ นตั ว
กลับมาจากสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศทีด่ ูดขี ้นึ สะท้อ นผ่ า นตั ว เลข
การติดเชื้อทีท่ รงตัว และจานวนการฉี ดวัค ซีน ที่เร่ งขึ้น ในเดือ น ก.ย. นั ก
ลงทุนต่ างชาติซ้อื สุทธิต่อเปนเดือนที่ 2 ที่ 1.1 หมืน่ ลบ. เทีย บกับ เดือ นก่ อ น
หน้าทีซ่ ้อื สุทธิ 5.4 พันลบ.

รำยละเอียด
1,508,612,880.89 บาท
19.1110 บาทต่ อหน่ วย
8,055 คน

คาเตือน : ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เปน
สิง่ ยืนยันผลการดาเนินงานในอนาคต

แนวโน้ ม ตลำดหุ้ น ต.ค. 64 คาด SET Index เดือ นตุ ล าคมจะ
เคลือ่ นไหวในกรอบ 1550-1660 จุ ด ขณะที่ป ระเดนส าคัญ เกี่ย วกับ
ความคืบหน้าของจานวนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่ อ นคลายมาตรการ
ล อคดาวน์ รวมถึ งคาดการณ์ ผ ลประกอบการของกลุ่ ม บริ ษั ท จด
ทะเบียนประจาไตรมาส 3/64 จะเปนจุดสนใจของตลาดในการซื้อ ขาย
เดือนนี้ โดยเชือ่ ว่าหุน้ กลุ่มทีไ่ ด้ประโยชน์ จากการเปิ ด เมือ ง (reopening
theme) จะกลับมาได้รั บ ความสนใจจากนั กลงทุ น อีกครั ้งจากปั จจั ย
หนุ นของ 1. การทยอยปลดลอคดาวน์ , 2. มาตรการกระตุ ้ น เศรษฐกิจ
ของภาครัฐ, และ 3. จานวนผู ้ได้รับการฉี ดวัคซีน ที่เพิ่ม ขึ้ น อย่ า งไรก
ตามตลาดยังคงมีปัจจัยกดดันมาจาก 1) การท า QE tapering ในช่ ว ง
ปลายปี ข องเฟด 2) ภาวะเศรษฐกิจจีน ที่เริ่ ม ชะลอตั ว และยังต้ อ ง
ติดตามปั ญหาในการช าระหนี้ ข อง Evergrande และ 3) มู ล ค่ า ของ
SET ทีต่ ึงตัว ทาให้กรอบบนถู กจากัด

การลงทุนมีความเสีย่ ง ผู ้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน เอกสารนี้จดั เตรียมขึ้นเพือ่ วัตถุ ประสงค์ใช้เปนข้ อมูลเท่านัน้ ข้อมูลในเอกสารนี้
เปนข้อมูลทัวไป
่ ไม่ใช่คาแนะนาหรือความเหน และ ไม่ถือเปนการแทนคาแนะนาในแต่ ละ กรณีขอ้ มูลในเอกสารนี้ไม่ใช่คาเสนอ ซื้อ ขาย หลักทรัพย์ ใ ดๆ
หรือ การเข้าร่ วมกลยุทธ์ทางการค้าใดๆ บุคคลภายนอกไม่สามารถได้รั บ สิท ธิใ ดๆ จากเอกสารนี้ ถึ งแม้ว่ า จะมีการพิจารณาเนื้ อ หาบางส่ ว นไว้
โดยเฉพาะ แต่ ไม่ใช่สงิ่ รับรองถึงความถู กต้อง หรือความสมบูรณ์ ข้อมูลทีใ่ ห้ไว้อาจเปลีย่ นแปลงโดยไม่ ต้ อ งแจ้งล่ ว งหน้ า ความเสีย หายที่เกิดขึ้น ที่
ผู ้อ่านได้รับ เนื่องจากการใช้เอกสารนี้หรือตัดสินใจจากเนื้อหาในเอกสารนี้ (เช่ น แต่ ไ ม่ จากัดเพีย ง ความเสีย หายโดยตรง ความ เสีย หายที่เป นผล
เนื่องจาก ความเสียหายในพฤติการณ์ พเิ ศษ ความเสียหายด้านจิตใจ หรือ ความเสียหายโดยอ้อม) ไม่อาจเรียกร้องได้ อนึ่ง การลงทุนไม่ ใ ช่ การฝากเงิน
และ มีความเสีย่ ง มูลค่าการลงทุนอาจเพิม่ ขึ้นหรือลดลงได้ และ ผลการดาเนินงานในอดีตไม่เปนสิง่ ทีร่ ับรองผลการดาเนินงาน ในอนาคตและไม่ ถื อ ว่ า
เปนการรับรองการดาเนินงานในอนาคตด้วย

Thank You

บริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซนเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2786-2000 ต่ อ 2031 – 2035, 2068-2069
โทรสาร : 0-2786-2371
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