กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
ผลการดาเนินงานสะสมของกองทุน ปี 2565 (%)
0.5
0
-0.5

0.00
-0.05
ม.ค.

0.22

0.16

ก.พ.

0.31

0.09

มี.ค.

ข้อมูล ณ 30 มิ .ย. 2565

0.25

0.12

มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ

-0.1
เม.ย.
-0.35

พ.ค.
-0.35

มิ.ย.
-0.78

-1
อัตราผลตอบแทนสะสม

มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ต่อ หน่วย
จานวนสมาชิก

รำยละเอียด
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มาตรวัดสะสม

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

สรุป ภำวะตลำดหุ้น มิ . ย. 65 SETหลุ ด ต่ า กว่ า 1600 จุ ด อีก ครัง้ โดย SET
เคลื่อนไหวในทิศทางขาลงตลอดทัง้ เดือน ปั จจัยกดดันมาจากความกังวลเรื่ องอัตรา
เงินเฟ้ อ ที่พุ่ง สูง ทัวโลก
่
และการที่ Fed ปรับ ขึ้น อัตราดอกเบี้ย อีก 0.75% โดยมี
โอกาสที่ดอกเบี้ยจะขึ้นแรงไปถึงสิ้นปี น้ี ทาให้มกี ารคาดการณ์ ว่า กนง. จะต้องใช้
มาตรการควบคุมอัตราเงินเฟ้ อควบคู่ไ ปกับการดูแลเศรษฐกิจ เนื่องจากเม ดเงิน
กระตุ้นเศรษฐกิจมีจากัด ส่งผลให้นโยบายการเงินและการคลังเริม่ ตึงตัวขึน้ ซึ่งจะมี
ผลกระทบต่อบางธุรกิจ อีกทัง้ มาตรการที่ภาครัฐขอความร่วมมือกลุ่มโรงกลัน-โรง
่
แยกก๊าซ นาส่งกาไรส่วนเกินเพือ่ ช่วยบรรเทาราคาน้ามัน ยิง่ ทาให้เกิดแรงขายในหุน้
ขนาดใหญ่ ขณะทีห่ นุ้ ทีช่ ่วยหนุนตลาดส่วนใหญ่เปนหุน้ ทีไ่ ด้รบั อานิสงส์จากการเปิ ด
ประเทศเปนหลัก แต่กยังไม่สามารถประคองตลาดโดยรวมได้มากนัก
SET index ปรับตัวลงจาก 1,663.41 จุดลงไปปิ ดที่ 1,568.33 จุด ณ สิน้
เดือนมิถุนายน 2565 หรือ ลดลง 95.08 จุด (-5.72%)

คาเตือน : ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เปน
สิง่ ยืนยันผลการดาเนินงานในอนาคต

แนวโน้ มตลำดหุ้น ก.ค. 65 แนวโน้มตลาดเดือนก.ค.
ยังลงเคลื่อนไหวผันผวน แม้ยงั มี downsideในเดือนก.ค.
อย่างไรกตามมีแนวรับบริเวณกรอบล่างที่ 1530 และ
1500 จุด ตามลาดับ เปนจุดที่มโี อกาสฟื้ นตัว โดยมอง
ตลาดปรับ ลงสะท้อ นการเร่ ง ขึ้น ดอกเบี้ย ไปมากแล้ ว
ขณะทีก่ ารเปิ ดประเทศและผ่อนข้อจากัดการเดินทางเข้า
ประเทศ เป นตัว ช่ ว ยกระตุ้น เศรษฐกิจ ผ่ า นภาคการ
ท่อ งเที่ย ว และภาพรวมผลการด าเนิ น งานใน Q2/65
ของตลาดยังเติบโตดี เปนปั จจัยหนุนดัชนีให้มโี อกาสฟื้ น
ตัว ด้านกรอบบนอยู่ท่แี นวต้าน 1600 และ 1640 จุ ด
ตามลาดับ

เงินลงทุนแบ่งตำมประเภทตรำสำร ณ 30 มิถนุ ำยน 2565
7.38

5.95

พันธบัตรและรัฐวิ สำหกิ จ
หุ้นกู้ (สถำบันกำรเงิ นและเอกชน)

53.68

32.99

เงิ นฝำก ตั ๋วแลกเงิ นและตั ๋วสัญญำใช้เงิ น
ตรำสำรทุน

สัดส่วนกำรลงทุน (%)

รำยกำร

30 มิ .ย. 65

พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ

53.68

หุน้ กู้ (สถาบันการเงิน และเอกชน)

32.99

เงินฝาก ตั ๋วแลกเงิน และตั ๋วสัญญาใช้เงิน

7.38

ตราสารทุน

5.95
สินทรัพย์สุทธิ

100
2

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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