กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกำรประปำส่วนภูมิภำค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

PVD NEWS…

ฉบับที่ 10/2564

สวัส ดี จ า้ พี่ ๆ สมาชิ ก กองทุน ฯ ทุก ท่ า น หลัง จากวัน ที่
1 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้เริ่ มมี 4 นโยบายใหม่ คื อ ตราสาร
หนี้ ต่ า งประเทศ ตราสารทุน ต่ า งประเทศ อสัง หาริ ม ทรัพ ย์ และ
สิ นค้าโภคภัณฑ์ (ทองคา) ซึ่งให้ผลตอบแทนเป็ นบวกโดยมาจาก
ภาคเศรษฐกิ จทัว่ โลกที่ เริ่ มฟื้ นตัว และอัตราการติ ดเชื้ อโควิ ด19
ที่ ล ดลง ยกเว้น ตราสารหนี้ ต่ า งประเทศ และตราสารหนี้ ไทย
ที่ ใ ห้ต อบแทนติ ด ลบ จากการที่ อ ตั ราดอกเบี้ ยปรับขึ้ น ส่ ง ผลให้
ผลตอบแทนตราสารหนี้ ปรับตัว สวนทางลดลง (เป็ นความเชื่ อที่
ผิ ดจ้า... ที่ ตราสารหนี้ มี ผลตอบแทนติ ดลบไม่ ได้ ตราสารหนี้ เอง
ก็สามารถให้ผลตอบแทนติดลบได้นะค้าบ)
พี่ ๆ สมาชิ กกองทุ น ฯ ควรมี ก ารกระจายการลงทุ น
ในหลายหลายสิ น ทรัพ ย์อ ย่ า งเหมาะสม จะช่ ว ยลดความเสี่ ย ง
เพิ่ มผลตอบแทนในระยะยาว ทัง้ นี้ ภายใต้ความเสี่ ยงที่ ยอมรับได้
โดยไม่ควรกลัวการลงทุนจนเกินไปนะค้าบบบ...

ประกาศจ้าาาา... รับสมัครเพื่อเลือกตัง้ เป็ น “คณะกรรมการ
กองทุ น ส ารองเลี้ ยงชี พ กปภ.ฯ” ระยะเวลาการรับ สมัค ร
8 พฤศจิ กายน 2562 – 26 พฤศจิ กายน 2564 พี่ ๆ ท่านใด
สนใจสามารถดูรายละเอียดการสมัครได้ตาม QR CODE นี้

การรับสมัคร
กรรมการกองทุน
ฯ

กาหนดการเลื อกตัง้ และหลักเกณฑ์
การเลื อกตัง้ กรรมการกองทุน

แล้ว มาช่ ว ยกัน เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ในการก ากับ ดู แ ลกองทุ น
สารองเลี้ ยงชี พ กปภ. เพื่ อเป็ นประโยชน์ก บั พี่ ๆ ชาวสมาชิ ก
ทุกคน นะคร้าบบบบ !!!

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือ กำรออมเพื่อกำรลงทุนในระยะยำว...ไม่ใช่กำรเก็งกำไร
ผลตอบแทนประจำเดือนตุลำคม 2564
นโยบำย

ทรัพย์สินสุทธิ (บำท)

ตรำสำรหนี้
ตรำสำรทุน
ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ
ตรำสำรทุนต่ำงประเทศ
อสังหำริมทรัพย์
สินค้ำโภคภัณฑ์
รวม

4,789,436,198.65
916,593,781.90
1,682,264.89
29,450,124.19
3,206,873.41
2,030,711.96
5,742,399,955.00

- เปลีย่ นแปลงอัตราเงินสะสม
และรูปแบบการลงท ุน
- ตรวจสอบยอดเงินกองท ุน
- ด ูผลตอบแทนรายรูปแบบ

มูลค่ำทรัพย์สิน
อัตรำผลตอบแทน ตัวชี้วัดอ้ำงอิง (BM)
สุทธิต่อหน่วย
(1 - 31 ต.ค. 64) (1 - 31 ต.ค. 64)
(บำท)
23.5857
-0.07%
-0.30%
24.3724
2.09%
1.14%
9.9775
-0.23%
-0.39%
10.1468
1.47%
5.05%
10.0351
0.35%
4.13%
10.0781
0.78%
2.07%
23.5089
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ผลตอบแทนทุกนโยบายการลงทุน ตัง้ แต่ วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2564

3.00%
2.50%

ตราสารท ุน,
2.09%

2.00%

ตราสารท ุนต่างประเทศ,
1.47%

1.50%
1.00%

สินค้าโภคภัณฑ์ ,
0.78%
อสังหาริมทรัพย์,
0.35%
ตราสารหนี้,
-0.07%
ตราสารหนี้ต่างประเทศ,
-0.23%

0.50%
0.00%
30 ต.ค. 64

28 ต.ค. 64

26 ต.ค. 64

24 ต.ค. 64

22 ต.ค. 64

20 ต.ค. 64

18 ต.ค. 64

16 ต.ค. 64

14 ต.ค. 64

12 ต.ค. 64

10 ต.ค. 64

8 ต.ค. 64

6 ต.ค. 64

4 ต.ค. 64

2 ต.ค. 64

30 ก.ย. 64

-0.50%

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

20.00%

BM ตราสารท ุน,
13.89%
ตราสารหนี้,
9.23%
BM ตราสารหนี้,
7.35%
ตราสารท ุน ,
4.10%

10.00%
0.00%
-10.00%
-20.00%

ผู้จัดทำ : งำนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองบริหำรกองทุน โทร. 0 2551 8916, 8935-6

31 ต.ค. 64

31 ส.ค. 64

30 มิ.ย. 64

30 เม.ย. 64

28 ก.พ. 64

31 ธ.ค. 63

31 ต.ค. 63

31 ส.ค. 63

30 มิ.ย. 63

30 เม.ย. 63

28 ก.พ. 63

31 ธ.ค. 62

31 ต.ค. 62

31 ส.ค. 62

30 มิ.ย. 62

30 เม.ย. 62

28 ก.พ. 62

31 ธ.ค. 61

30 ก.ย. 60

-30.00%

