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

สรุปภำวะตลำดหุ้น ต.ค. 64 SET index เปิ ดที่ 1605.68 จุ ด
และปิ ดที่ 1623.43 จุด เพิม่ ขึน้ 17.75 จุด (+1.11%) โดยได้แรง
หนุ นจากหลายปั จจัยในประเทศทัง้ การประกาศความพร้อมในการ
เปิ ดรับนักท่องเทีย่ วจาก 46 ประเทศ เข้า ไทยโดยไม่ต ้องกัก ตัว ,
มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจเพิม่ เติม ทัง้ โครงการเราเที่ย วด้ ว ยกัน
เฟส3, โครงการคนละครึ่งเพิม่ วงเงินอีกคนละ 1,500 บาท, การ
ปลดลอก LTV 100% จนถึงไป 2565 รวมไปถึง การรายงานผล
การดาเนินงานกลุม่ ธนาคารพาณิชย์ทดี่ กี ว่าคาด ช่วยหนุ น หุ ้น ใน
กลุม่ Re-opening แกว่งขึน้ ในขณะทีป่ ั จจัยลบทีเ่ ข้ามากดดันบ้า ง
เช่น ราคาพลังงานทีเ่ ริ่มชะลอตัว ภัยธรรมชาติ เช่น พายุ การเกิด
น้าท่วมหนัก เดือน ต.ค.ต่างชาติซื้อสุ ทธิตอ่ เปนเดือนที่ 3 ที่ 1.6
หมื่นลบ. เทียบกับเดือนก่อนหน้าทีซ่ ื้อสุ ทธิ 1.1 หมื่นลบ.

รำยละเอียด

1,503,924,059.71 บาท
19.1326 บาทต่อหน่ วย
7,944

คน

คาเตือน : ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุ นมิได้เป น
สิ่งยืนยันผลการดาเนินงานในอนาคต

แนวโน้ มตลำดหุ้น พ.ย. 64 คาด SET เดือนพฤศจิกายนฟื้ นตัว (sideway
up) ในกรอบ 1600-1660 จุด ตอบรับเชิงบวกจากการเดิน หน้ า สู่ ก ารเปิ ด
ประเทศ ซึ่งจะช่วยกระตุน้ การฟื้ นตัวของภาคท่องเทีย่ วและภาคการบริโภค
ให้กลับ มาฟื้ นตัว ผสานความคาดหวั ง ต่อมาตรการกระตุ ้น เศรษฐกิจ
เพิม่ เติมจากภาครัฐฯในช่วงโค้งสุ ดท้ายของปี ทจี่ ะเปนอีกแรงขับเคลื่อนหนึง่
ทีส่ าคัญ แต่อย่างไรกดีคงต้องระมัดระวังประเดนต่างประเทศ เช่น คาดการ
ประชุม FED ต้นเดือน พย. จะปรับลดวงเงินการท า QE ซึ่ ง อาจส่ ง ผลให้
สภาพคล่องทัวโลกหดตั
่
วลงบ้าง แต่คาดผลกระทบต่อไทยจะค่อนข้างจากัด
ส่วนทางฝั ง่ จีนกคาดตลาดจะเริ่มคลายกังวลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
จีนมากขึน้ หลังการแก้ปัญหาหนี้ Evergrande คืบ หน้ า ไปในทางที่ด ีข ึ้น
ด้านปั จ จัย ในประเทศติด ตามการรายงานงบ 3Q64 และสถานการณ์
COVID-19 ในประเทศหลังการเปิ ดเมืองซึ่งต้องติดตามอย่างใกล้ชดิ

การลงทุนมีความเสีย่ ง ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน เอกสารนี้จดั เตรียมขึน้ เพื่อวัตถุประสงค์ใช้เปนข้อมูลเท่านัน้ ข้อมูล ในเอกสารนี้
เปนข้อมูลทัวไป
่ ไม่ ใช่คาแนะนาหรือความเหน และ ไม่ ถอื เปนการแทนคาแนะนาในแต่ละกรณีขอ้ มูลในเอกสารนี้ไม่ ใช่คาเสนอ ซื้อ ขาย หลักทรัพ ย์ใ ดๆ
หรือ การเข้าร่วมกลยุทธ์ทางการค้าใดๆ บุค คลภายนอกไม่ ส ามารถได้ร ับ สิท ธิใ ดๆ จากเอกสารนี้ ถึง แม้ ว่ า จะมี ก ารพิจ ารณาเนื้ อ หาบางส่ ว นไว้
โดยเฉพาะ แต่ไม่ ใช่สงิ่ รับรองถึงความถูกต้อง หรือความสมบูรณ์ ข้อมูลทีใ่ ห้ไว้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ ต้อ งแจ้ง ล่ ว งหน้ า ความเสีย หายที่เ กิด ขึ้น ที่
ผูอ้ ่ านได้รบั เนื่องจากการใช้เอกสารนี้หรือตัดสินใจจากเนื้อหาในเอกสารนี้ (เช่ น แต่ ไ ม่ จ ากัด เพีย ง ความเสีย หายโดยตรง ความเสีย หายที่เ ป นผล
เนื่องจาก ความเสียหายในพฤติการณ์พเิ ศษ ความเสียหายด้านจิตใจ หรือ ความเสียหายโดยอ้อม) ไม่ อาจเรียกร้องได้ อนึ่ง การลงทุ น ไม่ ใ ช่ ก ารฝากเงิน
และ มีความเสีย่ ง มูลค่าการลงทุนอาจเพิม่ ขึน้ หรือลดลงได้ และ ผลการดาเนินงานในอดีตไม่ เปนสิง่ ทีร่ บั รองผลการดาเนิ น งานในอนาคตและไม่ ถือ ว่ า
เปนการรับรองการดาเนินงานในอนาคตด้วย

Thank You

บริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
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