
จดัการโดย บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน)

มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ บาท

มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วย บาท

%

เกณฑอ์า้งอิงสะสม (Benchmark)* %

จ านวนสมาชิก ราย

1.00%

96.98%

รายงานผลการด าเนินงานกองทุน (Fund Fact Sheet)

กองทุนส ารองเลีย้งชีพ ไทยมัน่คง มาสเตอร์ พลู ฟันด์ ซ่ึงจดทะเบียนแล้ว (นโยบายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมกรุงไทย สมาร์ท อคิวติี ้ฟันด์)

รายงานสถานะกองทุนฯ ณ 31 ตุลาคม 2564 สัดส่วนเงนิลงทุน ณ 31 ตุลาคม 2564

566,035,438.50                

9.4139                              

อตัราผลตอบแทนสะสม ( ม.ค. - ต.ค. 64 ) 16.73                                

15.09                                

7,526                                

สรุปภาวะเศรษฐกจิและการลงทุนประจ าเดือน ตุลาคม 2564

รายละเอยีดสัดส่วนเงนิลงทุน
เงินฝาก และบตัรเงินฝากธนาคาร

หน่วยลงทนุ

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

อตัราผลตอบแทนกองทุนฯ มกราคม -  ตุลาคม 2564

*Benchmark : 

- 100% SET TRI

 

 

 

                                          ท่ีมา : ฝ่ายวิจยั บมจ.หลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ กรุงไทย
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อตัราผลตอบแทนสะสม *เกณฑอ์า้งอิงสะสม (Benchmark)

Date Dec-20 Sep-21 Oct-21
Close 1,449.35         1,605.68         1,623.43         
%MoM 2.91% -2.02% 1.11%
%YTD -8.26% 10.79% 12.01%
High 1,486.31         1,650.33         1,643.92         
Low 1,401.78         1,603.06         1,605.17         
P/E* (Times) 28.84              20.51              21.02              
P/BV* (Times) 1.64                1.73                1.77                
Mkt Cap (Bil.Baht) 16,108            18,490            19,002            
Turnover Ratio (%) 24.60              35.87              26.51              
Source: SET

สรุปภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเดือน ต.ค. 64

• เศรษฐกิจไทยมีโมเมนตมัท่ีดีข้ึนหลงัรัฐบาลเปิดประเทศรับนกัท่องเท่ียวแบบไมต่อ้งกกัตวั  อุปสงคท่ี์อั้นไวมี้แนวโนม้เพ่ิมข้ึน แต่การ

ลดลงของความมัง่คัง่อาจกดดนัปริมาณการใชจ่้ายของภาคครัวเรือนอยู่บา้ง ภาคการผลิตฟ้ืนตวัเล็กนอ้ยแต่ปัญหาดา้นการขาดแคลนชิป

ยงัคงอยู่ นอกจากน้ี รัฐบาลเตรียมออกนโยบายกระตุน้ก าลงัซ้ือเพ่ิมเติมช่วงปลายปี ดา้นเงินเฟ้อมีแนวโนม้สูงข้ึน แต่คาดว่า BOT จะไม่

เปล่ียนแปลงนโยบายการเงินและยงัเนน้ช่วยหลือแบบตรงจุดตามเดิม

• ภาวะลงทุนเดือน ต.ค. ดชันี SET แกว่งตวัในกรอบเดิม 1,600-1,650 จุด เพ่ือรอปัจจยัใหม ่ช่วงตน้เดือนตลาดดีข้ึนตามต่างประเทศ 

ปัจจยับวกคือ ร่างกฎหมายงบประมาณชัว่คราวสหรัฐไดรั้บการลงนาม การอนุมติัใชย้าโมลนูพิราเวียร์ ภาคอสังหาริมทรัพยจี์นท่ีดีข้ึน 

และผลประกอบการบริษทัในสหรัฐและยุโรปท่ีดีกว่าคาด ส่วนปัจจยัลบคือ ปัญหาพลงังานในจีน , ปัญหาดา้นอุปทาน, การเพ่ิมสูงข้ึนของ

 US bond yield และแบนราบมากข้ึนเน่ืองจากเศรษฐกิจสหรัฐในไตรมาสท่ี 3 โตนอ้ยกว่าคาด ส่วนปัจจยัในประเทศค่อนขา้งบวก

เน่ืองจากภาวะโควิด-19 ท่ีดีข้ึนส่งผลใหรั้ฐบาลอนุมติัใหเ้ปิดประเทศรับนกัท่องเท่ียว เปิดโรงเรียนบางส่วน และยกเลิกเคอร์ฟิวส์ โดย

สรุปเดือน ต.ค. ดชันีฯ ปิดท่ี 1,623.43 จุด เพ่ิมข้ึน 1.11%MoM, บวก 35.86%YoY และ +12.01%YTD กลุ่มอสังหาฯ ท่องเท่ียวและ

โรงแรมปรับตวัสูงข้ึน 

• Yield curve มีการ Shift สูงข้ึนและเปล่ียนแปลงในลกัษณะ Flat ลงเล็กนอ้ยทั้งตราสารหน้ีสหรัฐฯและไทย จากภาพเศรษฐกิจในระยะ

สั้นท่ีเร่ิมฟ้ืนตวั และภาวะเงินเฟ้อท่ีปรับสูงข้ึนท าให ้Yield ของตราสารระยะสั้นปรับสูงข้ึนกว่ารุ่นยาว โดย 2/10 spread ปรับตวัแคบลง

บ่งช้ีถึงความร้อนแรงของเศรษฐกิจในระยะใกล ้แต่ยงัมีความกงัวลต่อสเถียรภาพการเติบโตในระยะยาว ประเทศไทย พนัธบตัรรุ่นอายุ  

2-5 ปีมีแรงเทขายออกมาพอสมควรตามคาดการณ์เงินเฟ้อ และ Bond Supply ท่ีจะเพ่ิมสูงข้ึน ประกอบกบัภาพเศรษฐกิจในประเทศท่ีเร่ิม

เห็นการฟ้ืนตวัแลว้  โดยสรุปอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลไทยอายุ 1 ปี, 2 ปี และ 10 ปี อยู่ท่ี 0.525%, 0.705%, และ 1.979% 

ตามล าดบั• เศรษฐกิจไทยมีโมเมนตมัท่ีดีข้ึนหลงัรัฐบาลเปิดประเทศรับนกัท่องเท่ียวแบบไมต่อ้งกกัตวั  อุปสงคท่ี์อั้นไวมี้แนวโนม้เพ่ิมข้ึน แต่การ

ลดลงของความมัง่คัง่อาจกดดนัปริมาณการใชจ่้ายของภาคครัวเรือนอยู่บา้ง ภาคการผลิตฟ้ืนตวัเล็กนอ้ยแต่ปัญหาดา้นการขาดแคลนชิป

ยงัคงอยู่ นอกจากน้ี รัฐบาลเตรียมออกนโยบายกระตุน้ก าลงัซ้ือเพ่ิมเติมช่วงปลายปี ดา้นเงินเฟ้อมีแนวโนม้สูงข้ึน แต่คาดว่า BOT จะไม่

เปล่ียนแปลงนโยบายการเงินและยงัเนน้ช่วยหลือแบบตรงจุดตามเดิม

• ภาวะลงทุนเดือน ต.ค. ดชันี SET แกว่งตวัในกรอบเดิม 1,600-1,650 จุด เพ่ือรอปัจจยัใหม ่ช่วงตน้เดือนตลาดดีข้ึนตามต่างประเทศ ปัจจยั

บวกคือ ร่างกฎหมายงบประมาณชัว่คราวสหรัฐไดรั้บการลงนาม การอนุมติัใชย้าโมลนูพิราเวียร์ ภาคอสังหาริมทรัพยจี์นท่ีดีข้ึน และผล

ประกอบการบริษทัในสหรัฐและยุโรปท่ีดีกว่าคาด ส่วนปัจจยัลบคือ ปัญหาพลงังานในจีน , ปัญหาดา้นอุปทาน, การเพ่ิมสูงข้ึนของ US bond

 yield และแบนราบมากข้ึนเน่ืองจากเศรษฐกิจสหรัฐในไตรมาสท่ี 3 โตนอ้ยกว่าคาด ส่วนปัจจยัในประเทศค่อนขา้งบวกเน่ืองจากภาวะโค

วิด-19 ท่ีดีข้ึนส่งผลใหรั้ฐบาลอนุมติัใหเ้ปิดประเทศรับนกัท่องเท่ียว เปิดโรงเรียนบางส่วน และยกเลิกเคอร์ฟิวส์ โดยสรุปเดือน ต.ค. ดชันีฯ

 ปิดท่ี 1,623.43 จุด เพ่ิมข้ึน 1.11%MoM, บวก 35.86%YoY และ +12.01%YTD กลุ่มอสังหาฯ ท่องเท่ียวและโรงแรมปรับตวัสูงข้ึน 

• Yield curve มีการ Shift สูงข้ึนและเปล่ียนแปลงในลกัษณะ Flat ลงเล็กนอ้ยทั้งตราสารหน้ีสหรัฐฯและไทย จากภาพเศรษฐกิจในระยะสั้นท่ี

เร่ิมฟ้ืนตวั และภาวะเงินเฟ้อท่ีปรับสูงข้ึนท าให ้Yield ของตราสารระยะสั้นปรับสูงข้ึนกว่ารุ่นยาว โดย 2/10 spread ปรับตวัแคบลงบ่งช้ีถึง

ความร้อนแรงของเศรษฐกิจในระยะใกล ้แต่ยงัมีความกงัวลต่อสเถียรภาพการเติบโตในระยะยาว ประเทศไทย พนัธบตัรรุ่นอายุ  2-5 ปีมี

แรงเทขายออกมาพอสมควรตามคาดการณ์เงินเฟ้อ และ Bond Supply ท่ีจะเพ่ิมสูงข้ึน ประกอบกบัภาพเศรษฐกิจในประเทศท่ีเร่ิมเห็นการ

ฟ้ืนตวัแลว้  โดยสรุปอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลไทยอายุ 1 ปี, 2 ปี และ 10 ปี อยู่ท่ี 0.525%, 0.705%, และ 1.979% ตามล าดบั



กองทุนส ารองเลีย้งชีพ ไทยมั่นคง มาสเตอร์ พลู ฟันด์ ซ่ึงจดทะเบียนแล้ว (นโยบายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมกรุงไทย สมาร์ท อิควิตี ้ฟันด์)

สดัส่วน

1.00%

1.00%

สดัส่วน

96.98%

96.98%

หมายเหตุ :

ขอ้มูลขา้งตน้ เป็นขอ้มูลโดยสรุปรายละเอียดเงินลงทนุตามราคายติุธรรม ทั้งน้ี สามารถตรวจดูรายละเอียดขอ้มูลการลงทนุ ไดจ้ากแบบรายงาน ก.ช. 1.2 (งบแสดงรายละเอียดสินทรัพยสุ์ทธิ) 

และรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของกองทนุ

รายละเอียดเงินลงทุน ณ 31 ตุลาคม 2564

เงินฝาก และบตัรเงินฝากธนาคาร ราคายติุธรรม (บาท)

เงนิฝากออมทรัพย์ และกระแสรายวัน

เงินฝากออมทรัพย ์และกระแสรายวนั 5,669,193.81                    

รวม 5,669,193.81                    

รวม 548,961,169.39                

หน่วยลงทนุ ราคายติุธรรม (บาท)
หน่วยลงทุน

กองทนุเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิต้ี ฟันด ์(KTEF) 548,961,169.39                


