
จัดการโดย บรษัิทหลักทรพัยจ์ัดการกองทุน กรงุไทย จ ากัด (มหาชน)

มูลคา่ทรัพย์สินสุทธิ บาท

มูลคา่ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย บาท

%

เกณฑ์อ้างอิงสะสม (Benchmark)* %

จ านวนสมาชกิ ราย

4.42%

94.87%

                        

                         

                          

                                          ที่มา : ฝ่ายวิจัย บมจ.หลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย

*Benchmark : 

- MSCI AII Country World Index ในสกลุเงินดอลลา่ร์สหรัฐ ค านวณโดยปรับส่วนต่าง

ของอัตราแลกเปลี่ยนเป็ฯเงินสกลุบาท 100%

                      

                         

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

อัตราผลตอบแทนกองทุนฯ มกราคม -  กันยายน 2561

หน่วยลงทุน

รายละเอียดสัดส่วนเงินลงทุน
เงินฝาก และบัตรเงินฝากธนาคาร

อัตราผลตอบแทนสะสม ( ม.ค. - ก.ย. 61 ) 0.27                                  

1.32                                  

848                                   

สรปุภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนประจ าเดือน กันยายน 2561

รายงานผลการด าเนินงานกองทุน (Fund Fact Sheet)

กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ไทยมัน่คง มาสเตอร ์พูล ฟันด์ ซึง่จดทะเบียนแล้ว (นโยบายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เคแทม เวลิด์ อิควติี ้ฟันด์)

รายงานสถานะกองทุนฯ ณ 30 กันยายน 2561 สัดส่วนเงินลงทุน ณ 30 กันยายน 2561

39,631,890.27                  

11.6334                            
4.42%

94.87%
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อัตราผลตอบแทนสะสม *เกณฑ์อ้างอิงสะสม (Benchmark)

•ผลการประชุม กนง.เดือน ก.ย.เสยีงแตกมากขึ้นเปน็ 5-2 ใหค้งอัตราดอกเบีย้เดิม โดยเสยีงทีห่นนุใหข้ึ้น

อัตราดอกเบีย้เนือ่งจากเกรงว่าภาคประชาชนและธรุกิจอาจประเมินความความเสีย่งต่ าเกินไปหลังจาก

อัตราดอกเบีย้อยู่ในระดับต่ ามานานรวมถึงเพ่ือเปน็การสร้าง Policy space ในอนาคต นอกจากนียั้งเพ่ิม

ประโยคว่าการด าเนนินโยบายการเงินทีผ่่อนคลายมากในระดับปจัจุบนัจะทยอยลดความจ าเปน็ลง ดังนัน้จึง

ท าใหเ้รามองว่า กนง. มีโอกาสขึ้นอัตราดอกเบีย้ 1 คร้ังในปนีีโ้ดยเราคาดว่าจะเปน็เดือน ธ.ค. ขณะทีอั่ตราเงิน

เฟ้อเดือน ก.ย.เพ่ิมขึ้น+1.33% ชะลอตัวลงจากเดือนก่อนหนา้ จากราคาพลังงานและราคาสนิค้าวัตถุดิบ แต่

คาดว่าทัง้ปนีียั้งคงอยู่ในกรอบเปา้หมายเงินเฟ้อ

•สรุปภาวะการลงทนุในเดือน ก.ย.61 ดัชนแีกว่งตัวผันผวนในกรอบ 1,666 -1,766 จุด ทัง้นี ้ในช่วงต้นของ

เดือนตลาดฯได้รับผลกระทบจากปจัจัยลบภายนอกเดิมๆต่อเนือ่ง ไม่ว่าจะเปน็ประเด็นสงครามการค้า การ

อ่อนค่าของเงินตราในตลาด EM ซึง่สร้างความกังวลว่าเศรษฐกิจจะมีปญัหาไปด้วย และท าใหเ้ม็ดเงินไหล

ออกจาก EM ซึง่กดดันใหเ้กิดแรงขาย ท าใหด้ัชนฯีลงไปท าจุดต่ าสดุใกล้เคียงกับเดือนทีผ่่านมา ช่วงเดือน 

ต.ค.ประเมินว่าดัชนฯี มีแนวโนม้ผันผวน

•อัตราผลตอบแทนพันธบตัรรัฐบาลปรับเพ่ิมขึ้นเล็กนอ้ย สะทอ้นการขึ้นดอกเบีย้ของ Fed แต่โดยรวมถือ

ว่าไม่เปลี่ยนแปลงมากนกั โดยนกัลงทนุต่างชาติยังสนใจลงทนุในตลาดพันธบตัรไทยต่อเนือ่ง ทัง้นีต่้างชาติ

มีสถานะถือ ณ 28 ก.ย. ที ่945,314 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อนหนา้ 54,203 ล้านบาท
Date ธ.ค.-17 ส.ค.-18 ก.ย.-18

Close 1,753.71      1,721.58      1,756.41      
%MoM 3.32% 1.16% 2.02%
%YTD 13.66% -1.83% 0.15%

High 1,753.71      1,722.48      1,756.41      
Low 1,694.39      1,676.29      1,672.42      
P/E* (Times) 19.06           16.98          17.33          
P/BV* (Times) 2.13            1.95            2.00            
Mkt Cap (Bil.Baht) 17,587         17,416         17,780         
Turnover Ratio (%) 6.52            8.78            9.02            

Source: SET

สรุปภาวะการลงทนุในตลาดหุ้นไทยเดือน ก.ย. 61

•ผลการประชุม กนง.เดือน ก.ย.เสยีงแตกมากขึ้นเปน็ 5-2 ใหค้งอัตราดอกเบีย้เดิม โดยเสยีงทีห่นนุใหข้ึ้น

อัตราดอกเบีย้เนือ่งจากเกรงว่าภาคประชาชนและธรุกิจอาจประเมินความความเสีย่งต่ าเกินไปหลังจาก

อัตราดอกเบีย้อยู่ในระดับต่ ามานานรวมถึงเพ่ือเปน็การสร้าง Policy space ในอนาคต นอกจากนียั้งเพ่ิม

ประโยคว่าการด าเนนินโยบายการเงินทีผ่่อนคลายมากในระดับปจัจุบนัจะทยอยลดความจ าเปน็ลง ดังนัน้จึง

ท าใหเ้รามองว่า กนง. มีโอกาสขึ้นอัตราดอกเบีย้ 1 คร้ังในปนีีโ้ดยเราคาดว่าจะเปน็เดือน ธ.ค. ขณะทีอั่ตราเงิน

เฟ้อเดือน ก.ย.เพ่ิมขึ้น+1.33% ชะลอตัวลงจากเดือนก่อนหนา้ จากราคาพลังงานและราคาสนิค้าวัตถุดิบ แต่

คาดว่าทัง้ปนีียั้งคงอยู่ในกรอบเปา้หมายเงินเฟ้อ

•สรุปภาวะการลงทนุในเดือน ก.ย.61 ดัชนแีกว่งตัวผันผวนในกรอบ 1,666 -1,766 จุด ทัง้นี ้ในช่วงต้นของ

เดือนตลาดฯได้รับผลกระทบจากปจัจัยลบภายนอกเดิมๆต่อเนือ่ง ไม่ว่าจะเปน็ประเด็นสงครามการค้า การ

อ่อนค่าของเงินตราในตลาด EM ซึง่สร้างความกังวลว่าเศรษฐกิจจะมีปญัหาไปด้วย และท าใหเ้ม็ดเงินไหล

ออกจาก EM ซึง่กดดันใหเ้กิดแรงขาย ท าใหด้ัชนฯีลงไปท าจุดต่ าสดุใกล้เคียงกับเดือนทีผ่่านมา ช่วงเดือน 

ต.ค.ประเมินว่าดัชนฯี มีแนวโนม้ผันผวน

•อัตราผลตอบแทนพันธบตัรรัฐบาลปรับเพ่ิมขึ้นเล็กนอ้ย สะทอ้นการขึ้นดอกเบีย้ของ Fed แต่โดยรวมถือ

ว่าไม่เปลี่ยนแปลงมากนกั โดยนกัลงทนุต่างชาติยังสนใจลงทนุในตลาดพันธบตัรไทยต่อเนือ่ง ทัง้นีต่้างชาติ

มีสถานะถือ ณ 28 ก.ย. ที ่945,314 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อนหนา้ 54,203 ล้านบาท



กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ไทยมัน่คง มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึง่จดทะเบียนแล้ว (นโยบายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เคแทม เวิลด์ อิควิตี ้ฟันด์)

สัดส่วน

4.42%

4.42%

สัดส่วน

94.87%

94.87%

หมายเหตุ :

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

และรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของกองทุน

รวม 37,597,780.53                  

หน่วยลงทุน ราคายุติธรรม (บาท)
หน่วยลงทุน

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิต้ี ฟันด์ (KT-WEQ) 37,597,780.53                  

เงินฝากออมทรัพย์ และกระแสรายวัน

เงินฝากออมทรัพย์ และกระแสรายวัน 1,751,096.65                    

รวม 1,751,096.65                    

รายละเอียดเงินลงทุน ณ 30 กันยายน 2561

เงินฝาก และบัตรเงินฝากธนาคาร ราคายุติธรรม (บาท)


