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 พ.ค. 65 ภาพรวมของตลาดหุน้ ในเดือนพฤษภาคม SET Index
ปรับตัวลดลงเลกน้อย (-0.2%) โดยตลาดย่อตัวลงในช่วงต้นเดือนสอดคล้องกับตลาด
ภูมภิ าค ตอบรับความกังวลต่อการดาเนินนโยบายของธนาคารกลางทีอ่ าจเข้มงวดเพือ่
แก้ปัญหาเงินเฟ้ อทีอ่ ยูใ่ นระดับสูงสุดรอบ 40 ปี แต่อย่างไรกดีทา้ ยทีส่ ดุ พบว่าอัตราเงิน
เฟ้ อสหรัฐฯ ทัง้ ดัชนี CPI และ ดัชนี PCE เดือนเมษายน มีอตั ราการขยายตัวทีล่ ดลง
จากเดือนมีนาคม ส่งผลให้ตลาดคลายกังวลต่อประเดนเงินเฟ้ อได้บ้าง เพิ่ มแรงเกง
กาไรสินทรัพย์เสีย่ งมากขึน้ ผสานกับปั จจัยหนุ นในประเทศจากพัฒนาการทีด่ ขี น้ึ ใน
ภาคการท่องเทีย่ ว จากการปลดลอกมาตรการเข้าประเทศทีผ่ ่อนคลายมากขึน้ ผสาน
การกระตุ้นเพิม่ เติม เช่น เพิม่ สิทธิโครงการเราเที
ย่ วด้วยกัน รวมถึงความเชื่อมันต่
่ อ
์
COVID-19 ทีเ่ ตรียมเข้าสูก่ ารเปนโรคประจาถิน่ หนุ น SET ฟื้ นตัวขึน้ ในช่วงปลาย
เดือน โดยเดือน พ.ค. ต่างชาติซ้ือสุทธิหุ้นไทยต่อเปนเดือนที่ 6 ที่ 2.0 หมื่นลบ.
เทียบกับเดือนก่อนหน้าทีซ่ อ้ื สุทธิ 1.1 หมืน่ ลบ.

รำยละเอียด
1,624,621,724.71 บาท
19.2287 บาทต่อหน่วย
8,076 คน

คาเตือน : ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เปน
สิง่ ยืนยันผลการดาเนินงานในอนาคต

แนวโน้ ม ตลำดหุ้น มิ . ย. 65 คาดว่าตลาดหุ้น ไทยใน
เดือ นมิถุ นายนจะมีทิศทางที่เป นบวกได้ โดยประเมิน
แนวรับที่ 1600 - 1620 และแนวต้าน 1680 - 1700 จุด
โดยปั จ จัย หลัก ยัง มาจากการฟื้ นตัว ของเศรษฐกิจ ใน
ประเทศ รวมทัง้ เศรษฐกิจจีนมีลุน้ กลับมาฟื้ นตัวจากการ
ควบคุมสถานการณ์ในจีนได้ดขี น้ึ จะเปนแรงหนุ น SET
ยังคงฟื้ นตัวได้ แม้วา่ ในเดือนมิถุนายนจะเปนเดือนแรกที่
อาจได้รบั ผลกระทบจากการที่ FED ปรับลดงบดุล (QT)
กดดัน สภาพคล่ อ งชะลอ แต่ ค าดจะกระทบไทยจ ากัด
เนื่องจากไทยได้รบั อานิสงส์เชิงบวกจากการทา QE รอบ
นี้ ค่ อ นข้า งน้ อ ย อีก ทัง้ เศรษฐกิจ ไทยตอนนี้ ก าลัง อยู่
ในช่วงฟื้ นตัวจะเปนแรงหนุนต่อกระแสเงินทุนมากกว่า

เงินลงทุนแบ่งตำมประเภทตรำสำร ณ 31 พฤษภำคม 2565
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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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