กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
ผลการดาเนินงานสะสมของกองทุน ปี 2565 (%)
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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 ก.พ. 65 ภาพรวมของตลาดหุ้นใน
เดือนกุมภาพันธ์ SET +2.2% ปรับตัวขึน้ โดยมีแรงหนุ นใน
ช่ว งแรกจากกระแสเงินทุ นไหลเข้าในเดือ น กพ. อีก 5.8
หมื่นล้านบาท ส่งผลให้ตงั ้ แต่ต้นปี ต่างชาติซ้ือสุทธิไปแล้ว
กว่า 7.2 หมืน่ ล้านบาท สอดคล้องกับผลการดาเนินงานของ
บริษัท จดทะเบีย นของไทยที่ส่ ว นใหญ่ อ อกมาดีก ว่ า คาด
รวมทัง้ ภาพรวมเศรษฐกิจไทยทีค่ ่อยๆฟื้ นตัวขึน้ แต่อย่างไร
ก ดีต ลาดมีแ รงกดดัน จากความเสี่ย งของเงิน เฟ้ อ และ
นโยบายของ FED รวมทัง้ เหตุการณ์ความรุนแรงระหว่าง
รัสเซีย-ยูเครน ทีม่ กี ารปะทะกันอย่างหนักทีก่ รุงเคียฟ ส่งผล
ให้ตลาดสินทรัพย์เสีย่ งย่อตัวแรงในช่วงปลายเดือ น และเมด
เงินเริม่ ไหลกลับไปพัก ในสินทรัพ ย์ปลอดภัยเช่น ทองค า
และพันธบัตรรัฐบาล

รำยละเอียด
1,572,021,189.85 บาท
19.2233 บาทต่อหน่วย
8,063 คน

คาเตือน : ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เปน
สิง่ ยืนยันผลการดาเนินงานในอนาคต

แนวโน้ มตลำดหุ้น ก.พ. 65 คาด SET ใน มี.ค. ยังเคลื่อนไหวผันผวน โดยส่วนใหญ่ปัจจัยที่
มีอิท ธิพลมาจากภายนอกมากกว่ า หลัง ผ่ า นช่ ว งรายงานงบฯ ไปแล้ว โดยสถานการณ์
รัสเซีย-ยูเครน ยังต้องติดตาม ซึง่ มุมมอง หากไม่บานปลายไปถึงสงครามโลกครัง้ ที่ 3 แม้จะ
มีการปะทะที่รุนแรงบ้าง แต่มองแนวรับ หรือกรอบล่างของเดือนที่ 1650 และ 1620 จุด ยัง
น่าจะรองรับได้ ส่วนกรอบบนอยูท่ ่ี 1700-1720 จุด
ปั จ จัย ภายนอกยัง มีอิท ธิพลต่ อ การเคลื่อ นไหวของดัช นี นอกจากการรายงานผล
ประกอบการ 4Q64 ในภาพรวมที่ออกมาค่อนข้างดีกว่าคาดแล้ว มองว่ายังไม่มปี ั จจัยหนุ น
ใหม่ๆ เข้ามา ขณะที่ปัจจัยกดดันยังคงเปนประเดนความขัดแย้งระหว่างรัสเซี ยและยูเครนที่
ยัง ต้ อ งจับ ตาว่ า จะคลี่ค ลายหรือ มีก ารเจรจาหยุ ด ยิง ได้ ใ นระยะเวลาอัน ใกล้ น้ี ห รื อ ไม่
นอกจากนี้ยงั มีการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ในช่วงกลางเดือน ซึ่งต้องติดตามว่า
Fed จะตัดสินใจขึน้ อัตราดอกเบีย้ 0.5% ตามทีค่ าดหรือไม่ ทางด้านของประเดนในประเทศ
จานวนผูป้ ่ วยโควิด-19 ปรับตัวเพิม่ ขึน้ ทาจุดสูงสุดใหม่สร้างความกังวลต่ อมาตรการควบคุมที่
เข้มงวดขึน้ ดังนัน้ จะต้องใช้ความระมัดระวังในการเข้าลงทุนในช่วงเดือน มี.ค. นี้

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 ถึงแม้ว่าจะมีการพิจารณาเนื้อ หาบางส่ วนไว้โดยเฉพาะ แต่ ไม่ใช่สิ่งรับรองถึงความถูกต้ อ ง หรือ ความสมบูรณ์ ข้อ มูลที่ให้ไว้อ 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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