กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกำรประปำส่วนภูมิภำค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
PVDNEWS…

ฉบับที่6/2565
ตัวอย่าง ผูส้ ง่ เข้าประกวด หัวข้อ
“ออมไว้ใช้สไตล์กองทุน”

สวั ส ดี จ ้ า สม า ชิ ก กอง ทุ น โคร งกา ร
ประกวด หั ว ข้อ “ออมไว้ ใ ช้ส ไตล์ ก องทุน ”
ได้ห มดเวลาส่ ง คลิ ป เมื่ อ วั น ที่ 29 มิ . ย. 65
ที่ ผ่า นมา ได้มี ผ สู้ ่ง คลิ ป จ านวน 16 ราย โดย
สมาชิ ก กองทุน สามารถร่ ว มโหวต ร่ ว มเชี ย ร์
ด้วยการ กดหัวใจ (1 คะแนน)/กดแชร์ (2 คะแนน)
เพื่อค้นหาผูไ้ ด้รับรางวัล Popular Vote สามารถ
เข้าไปดูคลิปทั้งหมดใด้ใน #กสชกปภ #ออมไว้
ใช้ส ไตล์ก องทุน โดยกดหัว ใจ กดแชร์ ในแอพ
TikTok กันนะครับ โหวตได้ตงั้ แต่วันนี้ ถึงวันที่
18 ก.ค.65 เวลา 12.00 น. เท่านัน้ จ้า
คลิ ป น่า รัก คลิ ป โดนใจ อย่ า ลื ม กดหั ว ใจ
กดโหวตให้กนั เยอะๆ นะคร้าบบบ.....

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือ กำรออมเพื่อกำรลงทุนในระยะยำว...ไม่ใช่กำรเก็งกำไร
ผลตอบแทนประจำเดือนมิถุนำยน 2565
นโยบำย
ตรำสำรหนี้
ตรำสำรทุน
ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ
ตรำสำรทุนต่ำงประเทศ
อสังหำริมทรัพย์
สินค้ำโภคภัณฑ์
รวม
- เปลี่ยนแปลงอัตรำเงินสะสม
และรูปแบบกำรลงทุน
- ดูผลตอบแทนรำยรูปแบบ

www.mfcfund.com

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ
ต่อหน่วย (บำท)
23.5166
24.0538
9.3432
8.1937
8.9630
10.0310
22.4439

อัตรำผลตอบแทน
(1 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 65)
-0.10%
-4.88%
-1.41%
-6.95%
-4.16%
-1.52%

FACEBOOK
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กำรประปำส่วนภูมิภำค

อัตรำผลตอบแทน
อัตรำผลตอบแทน
(1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 65) (1 ต.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65)
-0.56%
-0.37%
-3.42%
0.76%
-5.71%
-6.57%
-20.57%
-18.06%
-11.09%
-10.37%
-0.48%
0.31%

LINE OPENCHAT
กองทุนสำรองเลี้ยชีพ
กำรประปำส่วนภูมิภำค

สำหรับพี่ๆ สมำชิกกองทุนฯ ที่จำรหัสผู้ใช้งำนและรหัสผ่ำนไม่ได้ ให้ใช้อีเมล กปภ. ของตนเอง
ขอรหัสใหม่ไปยัง atchara_c@mfcfund.com หรือติดต่อ 02-649-2038
ผู้จัดทำ : งำนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองบริหำรกองทุนโทร. 0 2551 8916, 8935-6

26.82%
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ผลตอบแทนทุกนโยบายการลงทุน ตัง้ แต่ วันที่1 มกราคม– 30 มิถุนายน 2565
15.00%
10.00%
สินค้าโภคภัณฑ์ (C) -0.48%
5.00%
ตราสารหนี(้ F) -0.56%

0.00%

ตราสารทุน (E) -3.42%

-5.00%

ตราสารหนี้ ตปท.(GF) -5.71%
-10.00%
อสังหาริมทรัพย์ (P) -11.09%
-15.00%
-20.00%

ตราสารทุน ตปท.(GE) -20.57%

-25.00%

ผลตอบแทนนโยบายตราสารหนี ้ และตราสารทุน ตัง้ แต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565
15.00%

10.00%
5.00%

ตราสารทุน (E) 0.76%

0.00%

สินค้าโภคภัณฑ์ (C) 0.31%

-5.00%

ตราสารหนี(้ F) -0.37%
ตราสารหนี้ ตปท.(GF) -6.57%

-10.00%

อสังหาริมทรัพย์ (P) -10.37%

-15.00%
-20.00%

ตราสารทุน ตปท.(GE) -18.06%

-25.00%

สัดส่วนการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ตราสารหนี้ (F)
1.พันธบัตรรัฐบาล
2.พันธบัตร ธปท.
3.เงินฝากประจา GHB
4.หุ้นกู้ TBEV
5.หุ้นกู้ CPALL
ตราสารหนี้ต่างประเทศ (GF)
1.KT-BOND
2.MCBOND

ตราสารทุน (E)
33.29%
11.15%
8.50%
5.98%
3.52%

1AOT
2.PTT
3.GULF
4.PTTEP
5.CPALL
อสังหาริมทรัพย์ (P)
43.26% 1.MPDIVPVD
41.98% 2.KT-PIF-A
3.KT-PROPERTY
4.IREITPVD

6.08%
5.02%
4.22%
4.11%
3.74%

ตราสารทุนต่างประเทศ (GE)
1.KT-GEQ-A
2.MGAPVD
3.M-EDGE

สินค้าโภคภัณฑ์ (C)
25.27% 1.I-GOLD
24.94% 2.KT-GOLD
23.28%
22.03%

ผู้จัดทา : งานกองทุนสารองเลี้ยงชีพ กองบริหารกองทุนโทร. 0 2551 8916, 8935-6

45.55%
34.16%
9.25%

49.18%
46.41%

