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

สรุปภำวะตลำดหุ้น ธ.ค. 64 เดือน ธ.ค. ฟื้ นตัวได้สง่ ท้ายปี SET Index เริม่ ต้นเดือน
สุดท้ายของปี ด้วยการฟื้ นขึ้นกลับไปยืนเหนือ 1,600 จุด หลังจากหลุดลงมาในช่วง
ปลายเดือนก่อนหน้า หลังตลาดคลายความกังวลไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์ Omicron ที่
แม้จะระบาดรวดเรวกว่าสายพันธุ์ Delta แต่เมื่อเทียบความรุนแรงแล้วต้องถือว่าน้อย
กว่า อีกทัง้ เศรษฐกิจไทยที่คาดผ่านจุดต่ าสุดใน 3Q64 และมีแนวโน้มฟื้ นตัวได้ใน
4Q64 ซึง่ หน่วยงานวิจยั ทางเศรษฐกิจหลายแห่งกได้มกี ารปรับเพิม่ ประมาณการ GDP
Growth ในปี 2564 ขึ้น ขณะที่ปั จ จัย ต่ า งประเทศก มีค วามชัด เจนขึ้น ในเรื่ อ งของ
นโยบายทางการเงินและอัตราดอกเบี้ยของ Fed ยังเปนอีกปั จจัยทีช่ ่วยหนุ นดัชนีให้
ปรับขึน้ ใกล้จุดสูงสุดของปี น้ี SET index เปิ ดที่ 1568.69 จุด และปิ ดที่ 1657.62 จุด
เพิม่ ขึน้ 88.93 จุด (+5.67%) เดือน ธ.ค.ต่างชาติสลับมาซือ้ สุทธิ ที่ 2.3 หมืน่ ลบ. เทียบ
กับเดือนก่อนหน้าทีข่ ายสุทธิ 1.1 หมืน่ ลบ.

รำยละเอียด
1,538,123,876.84 บาท
19.1803 บาทต่อหน่วย
8,033 คน

คาเตือน : ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เปน
สิง่ ยืนยันผลการดาเนินงานในอนาคต

แนวโน้ มตลำดหุ้น ม.ค. 64 คาดดัชนีตลาดฯ ใน ม.ค.
เดือนแรกของปี 65 ยังมีความผันผวน โดยเฉพาะหลัง
ปี ใหม่ อาจมีผตู้ ดิ เชือ้ Omicron เพิม่ สูงขึน้ กดดันตลาด
อย่า งไรกตามจากอาการที่ไ ม่รุนแรง และปั จ จัย บวก
ด้ า นนโยบายกระตุ้ น เศรษฐกิ จ ท าให้ ค าดดัช นี จ ะ
เคลื่อนไหว Sideways Up และมีโอกาสทดสอบจุดสูง
เดิมบริเวณ 1660 จุด หรือทาจุดสูงใหม่ โดยมีแนวต้าน
ถัดไปที่ 1670 จุด ด้านกรอบล่างอยู่ท่แี นวรับ 16151625 จุด และบริเวณ 1600 จุด ทีค่ าดยังรองรับได้

การลงทุ น มี ค วามเสี่ ย ง ผู้ ล งทุ น ควรศึ ก ษาข้ อ มู ล ก่ อ นการตั ด สิ น ใจลงทุ น เอกสารนี้ จั ด เตรี ย มขึ้ น เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ ช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล
เท่านั้น ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คาแนะนาหรือความเห็น และ ไม่ถือเป็นการแทนคาแนะนาในแต่ละกรณีข้อมูลในเอกสาร
นี้ไม่ใช่คาเสนอ ซื้อ ขาย หลักทรัพย์ใดๆ หรือ การเข้าร่วมกลยุทธ์ทางการค้าใดๆ บุคคลภายนอกไม่สามารถได้รับสิทธิใดๆ จากเอกสาร
นี้ ถึงแม้ ว่ าจะมีก ารพิจารณาเนื้อ หาบางส่ ว นไว้โดยเฉพาะ แต่ไม่ ใช่สิ่งรับ รองถึงความถูก ต้อ ง หรือ ความสมบู รณ์ ข้อ มู ล ที่ให้ไว้อ าจ
เปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ความเสียหายที่เกิดขึ้นที่ผู้อ่านได้รับ เนื่องจากการใช้เอกสารนี้หรือตัดสินใจจากเนื้อหาในเอกสารนี้
(เช่น แต่ไม่จากัดเพียง ความเสียหายโดยตรง ความเสียหายที่เป็นผลเนื่องจาก ความเสียหายในพฤติการณ์พิเศษ ความเสียหายด้านจิตใจ
หรือ ความเสียหายโดยอ้อม) ไม่อาจเรียกร้องได้ อนึ่ง การลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน และ มีความเสี่ยง มูลค่าการลงทุนอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ได้ และ ผลการดาเนินงานในอดีตไม่เป็นสิ่งที่รับรองผลการดาเนินงานในอนาคตและไม่ถอื ว่าเป็นการรับรองการดาเนินงานในอนาคตด้วย

Thank You

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด

ชั้น 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
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