กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกำรประปำส่วนภูมิภำค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

PVD NEWS…

ฉบับที่ 1/2565

ประกำศจ้ำ... ใบแจ้งยอดเงินกองทุนฯ มำแล้วจ้ำ
สมำชิ ก ส่ ว นกลำงสำมำรถมำรับได้ที่ กองบริ หำร
กองทุ น อำคำร 3 ชั้น 4 สมำชิ ก ส่ ว นภู มิ ภ ำค
ที มงำนกองบริ หำรกองทุน กำลัง ดำเนิ น กำรจัดส่ ง
ทำงไปรษณี ยใ์ ห้นะคร้ำบบบ...
ผ่ ำ นไปแล้ว นะครั บ ส ำหรั บ กำรบรรยำย
หลักสูตร SMART INVESTMENT วันที่ 9 ก.พ. 65
กองบริ ห ำรกองทุ น ขอขอบคุ ณ สมำชิ ก ผู ้ร ับ ฟั ง
กำรบรรยำยทุกท่ำน หวังว่ำสมำชิ กจะได้รบั ควำมรู ้
จำกกำรจัดพอร์ตกำรลงทุ น กำรออม กำรลงทุ น
และควำมรู ้เ รื่ อ งคริ ป โต ไปประยุ ก ต์ใ ช้ ในกำร
วำงแผนกำรเงินให้งอกเงย ปั งๆ รวยๆ นะค้ำบ...

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือ กำรออมเพื่อกำรลงทุนในระยะยำว...ไม่ใช่กำรเก็งกำไร
ผลตอบแทนประจำเดือนมกรำคม 2565
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- ด ูผลตอบแทนรายร ูปแบบ

www.mfcfund.com

ทรัพย์สินสุทธิ (บำท)
4,646,782,039.27
1,067,728,568.63
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17,948,130.81
23,428,323.14
5,901,010,387.54

มูลค่ำทรัพย์สิน
อัตรำผลตอบแทน ตัวชี้วัดอ้ำงอิง (BM)
สุทธิต่อหน่วย
(1 ม.ค. - 31 ม.ค. 65) (1 ม.ค. - 31 ม.ค. 65)
(บำท)
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0.02%
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-0.72%
-1.77%
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-8.05%
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LINE OFFICIAL
กองท ุนสารองเลี้ยงชีพ
กปภ.

LINE OPENCHAT
กองท ุนสารองเลี้ยชีพ
กปภ.

สำหรับพี่ๆ สมำชิ กกองทุนฯ ที่จำรหัสผูใ้ ช้งำนและรหัสผ่ำนไม่ได้ ให้ใช้อีเมล กปภ. ของตนเอง
ขอรหัสใหม่ไปยัง atchara_c@mfcfund.com หรือติดต่อ 02-649-2038
ผู้จัดทำ : งำนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองบริหำรกองทุน โทร. 0 2551 8916, 8935-6
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ผลตอบแทนทุกนโยบายการลงทุน ตัง้ แต่ วันที่ 1 มกราคม – 31มกราคม 2565
4.00%
ตราสารหนี,้ 0.02%

2.00%

สินค้าโภคภัณฑ์, -0.34%
0.00%
-2.00%

ตราสารหนีต้ ่างประเทศ
-0.72%

-4.00%

ตราสารทุน, -0.77%

-6.00%

อสังหาริมทรัพย์ , -5.94%

-8.00%

ตราสารทุนต่างประเทศ
-8.05%

,

,

-10.00%

ผลตอบแทนนโยบายตราสารหนี ้ และตราสารทุน ตัง้ แต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31มกราคม 2565
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ผลตอบแทนนโยบายตราสารหนี ้ และตราสารทุน ตัง้ แต่ วันที่ 1 กันยายน 2560 – 31 มกราคม 2565
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