
จัดการโดย บรษัิทหลักทรพัยจ์ัดการกองทุน กรงุไทย จ ากัด (มหาชน)

มูลคา่ทรัพย์สินสุทธิ บาท

มูลคา่ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย บาท

%

เกณฑ์อ้างอิงสะสม (Benchmark)* %

จ านวนสมาชกิ ราย

2.06%

99.58%

รายงานผลการด าเนินงานกองทุน (Fund Fact Sheet)

กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ไทยมัน่คง มาสเตอร ์พลู ฟันด์ ซึง่จดทะเบียนแล้ว (นโยบายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมกรงุไทย สมารท์ อิควติี ้ฟันด์)

รายงานสถานะกองทุนฯ ณ 31 มกราคม 2562 สัดส่วนเงินลงทุน ณ 31 มกราคม 2562

269,351,919.87                

8.7314                              

อัตราผลตอบแทนสะสม ( ม.ค. 62 ) 3.80                                  

5.00                                  

6,536                                

สรปุภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนประจ าเดือน มกราคม 2562

รายละเอียดสัดส่วนเงินลงทุน
เงินฝาก และบัตรเงินฝากธนาคาร

หน่วยลงทุน

######################

อัตราผลตอบแทนกองทุนฯ  มกราคม 2562

*Benchmark : 

- SET Total Return Index  100%

          

        

                     

         

         

               

                                          ที่มา : ฝ่ายวิจัย บมจ.หลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย
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ม.ค. 62

อัตราผลตอบแทนสะสม *เกณฑ์อ้างอิงสะสม (Benchmark)

•ธปท. เผยตัวเลขเศรษฐกิจเดือน ธ.ค. บ่งชีว่้ายังขยายตัว แต่อุปสงค์ในประเทศแผ่วลงเล็กน้อย จากการบริโภคภาคเอกชนและการลงทุน 

โดยดัชนีการบริโภคภาคเอกชนเพ่ิมขึน้ชะลอลงเหลือ 3.5%YoY จาก 3.8%YoY ในเดือน พ.ย.ด้วยแรงฉดุของการบริโภคในหมวดสินค้า

คงทน และดัชนีการลงทุนภาคเอกชนก็เพ่ิมชะลอตัวลงเชน่กัน โดยมเีพียงการท่องเที่ยวที่เร่ิมกลับมาดีขึน้ โดยตัวเลขนักท่องเที่ยวจีน

กลับมาเพ่ิมขึน้ 2.5%YoY  ส าหรับตัวเลขอัตราเงินเฟ้อยังคงชะลอตัวลงต่อเนื่อง โดยเดือน ม.ค. อัตราเงินเฟ้อเพ่ิมขึน้เพียง 0.27%YoY จาก

ผลของราคาน้ ามนั ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐานยังทรงตัวที่ 0.69%YoY

•สรุปภาวะการลงทุนในเดือน ม.ค.62 ดัชนีฯฟ้ืนตัวขึน้หลังจากปรับลงมาต่อเนื่อง 3 เดือนติดต่อกัน  สามารถปิดยืนเหนือ 1,600 จุดได้ โดย 

ในชว่งต้นตลาดหุน้ไทยมทีิศทางที่ดีขึน้สวนทางตลาดหุน้ภูมภิาค จากการที่ราคาหุน้ปรับตัวลงมาถึงระดับที่น่าสนใจ ม ีPE อยู่ใกล้ 14x 

ลดลงมาจากระดับ 16x จูงใจให้มคีวามน่าสนใจเพ่ิมขึน้ และมกีารรับข่าวดีภายในเกีย่วกับการเลือกต้ัง จากนั้นเร่ิมมปีัจจัยบวกเข้ามา

ต่อเนื่อง  จากการที่นักลงทุนคลายกังวลเกีย่วกับปัญหาทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีน รวมถึงเฟดส่งสัญญานชะลอการขึน้อัตราดอกเบี้ย

 ส่งผลให้เร่ิมเห็นเงินลงทุนไหลกลับเข้ามาลงทุนในตลาด EM เพ่ิมขึน้  ภาวะการลงทุนเดือน ก.พ.ประเมนิดัชนีฯมแีนวโน้มที่ดีต่อเนื่อง

ตามปัจจัยบวกและทิศทาง Fund flow  โดย นักลงทุนคลายความวิตกต่อการชะลอการขึน้อัตราดอกเบี้ยของเฟด แต่ปริมาณการซื้อขายจะ

ลดลงเนื่องจากตลาดหุน้หลักหลายตลาดในภูมภิาคมกีารปิดท าการเนื่องในเทศกาลตรุษจีน  และมคีวามผันผวนตามการประกาศผล

ประกอบการของ บจ. ที่จะทยอยประกาศออกมา ตามสถิติในอดีตชว่งใกล้ก่อนวันเลือกต้ังตลาดหุน้จะรับข่างในทางบวก แต่หลังวัน

เลือกต้ังควรระวังการปรับฐานของราคาหุน้

•อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ปรับตัวลดลงทุกชว่งอายุเว้นผลตอบแทนของตราสารระยะสั้น โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะ

สั้นปรับตัวตามอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ขณะที่พันธบัตรระยะยาวยังม ีFund Flow เข้าต่อเนื่อง หลังตลาดมคีวามกังวลต่อตัวเลขเศรษฐกิจ

โลกและแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลง นอกจากนี้ในเดือน ม.ค. ปริมาณพันธบัตรที่เสนอขายออกมาค่อนข้างน้อย จึงเป็นแรงกดดัน

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยาวอีกทางหนึ่ง ส าหรับเดือน ม.ค. ต่างชาติยังคงถือครองพันธบัตรไทยสุทธิ 986,108 ล้านบาท

Date ม.ค.-18 ธ.ค.-18 ม.ค.-19

Close 1,826.86      1,563.88      1,641.73      
%MoM 4.17% -4.75% 4.98%
%YTD 4.17% -10.82% 4.98%

High 1,838.96      1,672.61      1,641.73      
Low 1,778.53      1,548.37      1,560.03      
P/E* (Times) 19.82           14.75          15.56          
P/BV* (Times) 2.22            1.78            1.87            
Mkt Cap (Bil.Baht) 18,331         15,978         16,780         
Turnover Ratio (%) 10.06           9.37            12.40          

Source: SET

สรุปภาวะการลงทนุในตลาดหุ้นไทยเดือน ก.พ. 62

•ธปท. เผยตัวเลขเศรษฐกิจเดือน ธ.ค. บ่งชีว่้ายังขยายตัว แต่อุปสงค์ในประเทศแผ่วลงเล็กน้อย จากการบริโภคภาคเอกชนและการลงทุน 

โดยดัชนีการบริโภคภาคเอกชนเพ่ิมขึน้ชะลอลงเหลือ 3.5%YoY จาก 3.8%YoY ในเดือน พ.ย.ด้วยแรงฉดุของการบริโภคในหมวดสินค้า

คงทน และดัชนีการลงทุนภาคเอกชนก็เพ่ิมชะลอตัวลงเชน่กัน โดยมเีพียงการท่องเที่ยวที่เร่ิมกลับมาดีขึน้ โดยตัวเลขนักท่องเที่ยวจีน

กลับมาเพ่ิมขึน้ 2.5%YoY  ส าหรับตัวเลขอัตราเงินเฟ้อยังคงชะลอตัวลงต่อเนื่อง โดยเดือน ม.ค. อัตราเงินเฟ้อเพ่ิมขึน้เพียง 0.27%YoY จาก

ผลของราคาน้ ามนั ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐานยังทรงตัวที่ 0.69%YoY

•สรุปภาวะการลงทุนในเดือน ม.ค.62 ดัชนีฯฟ้ืนตัวขึน้หลังจากปรับลงมาต่อเนื่อง 3 เดือนติดต่อกัน  สามารถปิดยืนเหนือ 1,600 จุดได้ โดย 

ในชว่งต้นตลาดหุน้ไทยมทีิศทางที่ดีขึน้สวนทางตลาดหุน้ภูมภิาค จากการที่ราคาหุน้ปรับตัวลงมาถึงระดับที่น่าสนใจ ม ีPE อยู่ใกล้ 14x 

ลดลงมาจากระดับ 16x จูงใจให้มคีวามน่าสนใจเพ่ิมขึน้ และมกีารรับข่าวดีภายในเกีย่วกับการเลือกต้ัง จากนั้นเร่ิมมปีัจจัยบวกเข้ามา

ต่อเนื่อง  จากการที่นักลงทุนคลายกังวลเกีย่วกับปัญหาทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีน รวมถึงเฟดส่งสัญญานชะลอการขึน้อัตราดอกเบี้ย

 ส่งผลให้เร่ิมเห็นเงินลงทุนไหลกลับเข้ามาลงทุนในตลาด EM เพ่ิมขึน้  ภาวะการลงทุนเดือน ก.พ.ประเมนิดัชนีฯมแีนวโน้มที่ดีต่อเนื่อง

ตามปัจจัยบวกและทิศทาง Fund flow  โดย นักลงทุนคลายความวิตกต่อการชะลอการขึน้อัตราดอกเบี้ยของเฟด แต่ปริมาณการซื้อขายจะ

ลดลงเนื่องจากตลาดหุน้หลักหลายตลาดในภูมภิาคมกีารปิดท าการเนื่องในเทศกาลตรุษจีน  และมคีวามผันผวนตามการประกาศผล

ประกอบการของ บจ. ที่จะทยอยประกาศออกมา ตามสถิติในอดีตชว่งใกล้ก่อนวันเลือกต้ังตลาดหุน้จะรับข่างในทางบวก แต่หลังวัน

เลือกต้ังควรระวังการปรับฐานของราคาหุน้

•อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ปรับตัวลดลงทุกชว่งอายุเว้นผลตอบแทนของตราสารระยะสั้น โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะ

สั้นปรับตัวตามอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ขณะที่พันธบัตรระยะยาวยังม ีFund Flow เข้าต่อเนื่อง หลังตลาดมคีวามกังวลต่อตัวเลขเศรษฐกิจ

โลกและแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลง นอกจากนี้ในเดือน ม.ค. ปริมาณพันธบัตรที่เสนอขายออกมาค่อนข้างน้อย จึงเป็นแรงกดดัน

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยาวอีกทางหนึ่ง ส าหรับเดือน ม.ค. ต่างชาติยังคงถือครองพันธบัตรไทยสุทธิ 986,108 ล้านบาท



กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ไทยมัน่คง มาสเตอร์ พลู ฟันด์ ซึง่จดทะเบียนแล้ว (นโยบายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมกรุงไทย สมาร์ท อิควิตี ้ฟันด์)

สัดส่วน

2.06%

2.06%

สัดส่วน

99.58%

99.58%

หมายเหตุ :

ขอ้มูลขา้งต้น เป็นขอ้มูลโดยสรุปรายละเอียดเงินลงทุนตามราคายุติธรรม ทั้งนี ้สามารถตรวจดูรายละเอียดขอ้มูลการลงทุน ได้จากแบบรายงาน ก .ช. 1.2 (งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธ)ิ 

และรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของกองทุน

รายละเอียดเงินลงทุน ณ 31 มกราคม 2562

เงินฝาก และบัตรเงินฝากธนาคาร ราคายุติธรรม (บาท)

เงินฝากออมทรัพย์ และกระแสรายวัน

เงินฝากออมทรัพย์ และกระแสรายวัน 5,555,579.77                    

รวม 5,555,579.77                    

รวม 268,218,987.06                

หน่วยลงทุน ราคายุติธรรม (บาท)
หน่วยลงทุน

กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิต้ี ฟันด์ (KTEF) 268,218,987.06                


