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Market Summary
Thai Equity Indexes
SET
SET50

30-Jun 27-Jul
1,568.33 1,576.41
951.07 958.73

Net Fund Flow(Million Bht) (1- 27 Jul)
Local Institution
Proprietary Trading
Foreign Investors
Retail Investors
Global Equity Indexes
DJIA
S&P 500
NIKKEI 225
Germany DAX
France CAC 40
FTSE 100

30-Jun
30,775.43
3,785.38
26,393.04
12,783.77
5,922.86
7,169.28

Brazil BOSVESPA
MSCI Russia Index
India SENSEX
SHCOMP

98,541.95
NA
53,018.94
3,398.62

China HSCEI
HSI
TWSE
MSCI Golden Dragon

7,666.88
21,859.79
14,825.73
192.87

Commodities
Gold
NYMEX WTI
Brent
Bonds
2y US Treasury
10y US Treasury
1y Thai Govt Bond
5y Thai Govt Bond
10y Thai Govt Bond
FX
USD/THB

+/- +/- (%)
8.08 0.52%
7.66 0.81%
+/-9,837.74
-420.87
4,721.38
5,537.24

29-Jul
+/- +/- (%)
32,845.13 2,069.70 6.73%
4,130.29
344.91 9.11%
27,801.64 1,408.60 5.34%
13,484.05
700.28 5.48%
6,448.50
525.64 8.87%
7,423.43
254.15 3.54%
63,760.62 34,781.33 35.30%
NA
NA
NA
57,570.25 4,551.31 8.58%
3,253.24 -145.38 -4.28%
6,885.48 -781.40 10.19%
20,156.51 -1,703.28 -7.79%
15,000.07
174.34 1.18%
180.79
-12.08 -6.26%

30-Jun
1,807.30
105.76
114.81

29-Jul
1,762.90
98.62
110.01

+/- +/- (%)
-44.40 -2.46%
-7.14 -6.75%
-4.80 -4.18%

30-Jun
2.95
3.01
1.09
2.47
2.90
30-Jun
35.35

29-Jul
2.88
2.65
1.10
2.24
2.58
29-Jul
36.81

+/-(bps)
-6.89
-36.42
0.28
-22.97
-31.99
+/- +/- (%)
1.45 4.11%
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ตลาดทุน : ประเทศไทย
Economic Review
เศรษฐกิ จไทยในเดือนมิถุนายน 2565 เศรษฐกิ จไทยปรั บดีขึน้ จาก
เดือนก่อน ตามภาคบริ การที่ปรับตัวดีขึ ้นต่อเนื่องสอดคล้ องกับจานวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ ้นหลังการผ่อนคลายมาตรการควบคุม
การระบาดและมาตรการจากัดการเดินทางระหว่างประเทศ รวมทัง้
การลงทุนภาคเอกชนที่ปรับเพิ่มขึน้ สอดคล้ องกับการฟื น้ ตัวของการ
ผลิตภาคอุตสาหกรรม สาหรับการใช้ จ่ายภาครัฐขยายตัวจากรายจ่าย
ประจ าเป็ นส าคัญ อย่ า งไรก็ ต าม การบริ โ ภคภาคเอกชนและการ
ส่งออกสินค้ าปรับลดลงบ้ างหลังจากที่เร่งไปในช่วงก่อนหน้ า
 ภาคอุตสาหกรรม: ตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ขจัด
ปั จจัยฤดูกาลแล้ วปรับเพิ่มขึ ้นจากเดือนก่อนในหลายหมวด อาทิ
หมวดยานยนต์หมวดปิ โตรเลียม หมวดอาหารและเครื่ องดื่ม
ตามการผลิตรถกระบะ
การผ่อนคลายมาตรการจาหน่าย
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อบริ โภคในร้ าน
และการเปิ ดรับ
นักท่องเที่ยวต่างชาติเป็ นสาคัญ ขณะที่การผลิตหมวดชิ ้นส่วน
และแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ลดลงสอดคล้ องกับการส่งออก
แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับลดลง




ภาคการบริโภค : เครื่ องชี ้การบริ โภคภาคเอกชนที่ขจัดปั จจัย
ฤดูกาลแล้ วทรงตัวใกล้ เคียงกับเดือนก่อน โดยปรับดีขึ ้นในแทบ
ทุกหมวดยกเว้ นการใช้ จา่ ยในหมวดสินค้ าคงทน เป็ นผลจาก
ปั ญหาการขาดแคลนชิ ้นส่วน การผลิตทาให้ ไม่สามารถส่งมอบ
รถยนต์ได้ ขณะที่ความเชื่อมัน่ ผู้บริ โภคทยอยปรับดีขึ ้นตามการ
สถานการณ์ การระบาดของ COVID-19 ที่มีแนวโน้ มดีขึ ้น
ต่อเนื่อง และการเปิ ดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติทมี่ ากขึ ้น
ภาคการลงทุน : เครื่ องชี ้การลงทุนภาคเอกชนที่ขจัดปั จจัย
ฤดูกาลแล้ วปรับเพิ่มขึ ้นต่อเนื่องจากเดือนก่อน จากทังการลงทุ
้
น
ด้ านเครื่ องจักรและอุปกรณ์และการลงทุนด้ านการก่อสร้ าง
สอดคล้ องกับการฟื น้ ตัวของการผลิตภาคอุตสาหกรรมและ
เศรษฐกิจโดยรวม
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 ดุลต่ างประเทศ : มูลค่าการส่งออกสินค้ าไม่รวมทองคาที่ขจัดปั จจัย
ฤดูกาลแล้ วปรับลดลงเล็กน้ อยจากเดือนก่อน
ตามการส่งออก
เครื่ องใช้ ไฟฟ้ าที่ปรับลดลงหลังจากที่เร่งไปในช่วงก่อนหน้ า นอกจากนี ้
การส่งออกชิ ้นส่วนและยานยนต์ปรับลดลงจากการขาดแคลนชิ ้นส่วนการ
ผลิตของรถยนต์นงั่ อย่างไรก็ดีการส่งออกสินค้ าในหลายหมวด อาทิ
สินค้ าเกษตร โลหะ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เพิม่ ขึ ้นตามอุปสงค์ประเทศคูค่ ้ า
ที่ยงั ขยายตัว
มูลค่าการนาเข้ าสินค้ าไม่รวมทองคา ที่ขจัดปั จจัยฤดูกาลแล้ วปรับเพิ่มขึ ้น
ในเกือบทุกหมวด โดยเฉพาะหมวดวัตถุดิบและสินค้ าขันกลาง
้
ทังการ
้
นาเข้ าเชื ้อเพลิงทีเ่ พิ่มขึ ้นมากและการนาเข้ าวัตถุดิบอื่น ๆสอดคล้ องกับการ
ผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ปรับเพิ่มขึ ้น
 ภาคการท่ องเที่ยว : จานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ขจัดปั จจัยฤดูกาล
แล้ วปรับเพิ่มขึ ้นจากเดือนก่อนในเกือบทุกสัญชาติ
จากการที่ภาครัฐ
ยกเลิกการลงทะเบียนเข้ าไทยผ่านระบบ Test & Go ตังแต่
้ 1 พฤษภาคม
2565 และอนุญาตให้ เดินทางผ่านชายแดนไทยได้ มากขึ ้น อีกทังหลาย
้
ประเทศต้ นทางได้ ผอ่ นคลายมาตรการจากัด การเดินทางระหว่างประเทศ
อย่างต่อเนื่อง
 อัตราเงินเฟ้อ : อัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไปเดือน มิถนุ ายน อยูท่ ี่ร้อยละ 7.6 YoY
เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 7.1 YoY ในเดือนก่อน โดยนับเป็ นการเพิม่ ขึ ้นมากที่สดุ
ในรอบ 14 ปี โดยได้ รับแรงหนุนหลักมาจากราคาอาหารสดที่ปรับขึ ้น
6.42%
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สรุ ปภาวะตลาดหุ้นกรกฎาคม 65
ภาพรวมของตลาดหุ้นในเดือนกรกฎาคม SET +0.5% ตลาดย่อก่อน
ฟื น้ ตัว โดยตลาดได้ รับแรงกดดันในช่วงแรกมาจาก 1) ความกังวล
จากเงินเฟ้ อสูงทัว่ โลก นาโดย เงินเฟ้ อสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ ้น +9.1%YoY
สูงสุดในรอบ 40 ปี , เงินเฟ้ อยูโรโซนทาจุดสูงสุดเป็ นประวัติการณ์ ที่
+8.6%YoY, เงินเฟ้ ออังกฤษ ทาจุดสูงสุดใหม่ที่ +9.4%YoY และ เงิน
เฟ้ อไทย +7.66%YoY สูงสุดในรอบ 14 ปี 2) ความเสีย่ งต่อเศรษฐกิจ
ถดถอย (Recession) จากการดาเนินนโยบายทางการเงินที่เข้ มงวด
มากขึ ้น เช่น ECB ขึ ้นดอกเบี ้ย +0.5% แรงกว่าคาด และเป็ นการปรับ
ดอกเบี ย้ นโยบายครั ง้ แรกในรอบ 11 ปี สะท้ อ นออกมาในตลาด
พันธบัตรที่เห็นการเกิด Inverted Yield Curve และ Dollar แข็งค่า ฉุด
ให้ บ าทอ่อ นสุด ในรอบ 16 ปี แต่อย่างไรก็ ดี ดัช นีฯ ค่อยๆฟื ้นตัวขึน้
ในช่ วงครึ่ ง หลัง ของเดือ น ก.ค. หนุน จากเข้ า สู่ช่ว งการรายงานงบ
2Q65 ที่ อ อกมาดี ก ว่ า คาด การลดลงของราคาสิ น ค้ า โภคภัณ ฑ์
รวมทัง้ ประธาน Fed สาขาต่ า ง ๆ เริ่ ม ส่ง สัญ ญาณชะลอการขึ น้
ดอกเบี ้ยรุ นแรง ก่อนที่การประชุม Fed ช่วงปลายเดือนจะขึ ้นดอกเบี ้ย
0.75% ส่งผลให้ ดชั นีปิดบวกได้ ในเดือน ก.ค. นี ้
SET index ปิ ดที่ 1,576.41 จุด ณ สิ ้นเดือนกรกฎาคม 2565 โดยนัก
ลงทุนต่างชาติกลับมาซื ้อสุทธิ อีกครัง้ ที่ 4.7 พันลบ. เทียบกับเดือน
ก่อนหน้ าที่สลับมาขายสุทธิ 2.9 หมื่นลบ.
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แนวโน้ มตลาดหุ้นสิ งหาคม 65
คาด SET Index ในเดื อ นสิง หาคมมี แ นวโน้ ม ปรั บ ขึน้ ได้ จากความ
คาดหวังเงินเฟ้ อสหรัฐที่ผา่ นจุดพีคไปแล้ ว และแนวโน้ มเศรษฐกิจสหรัฐ
ที่ถดถอย (หลัง GDP ติดลบ 2 ไตรมาสติดต่อกัน) ทาให้ เฟดมีโอกาส
ชะลอการขึ ้นดอกเบี ้ย ส่วนแนวโน้ มผลการดาเนินงานใน Q2/65 ยังมี
แนวโน้ มดี ทังนี
้ ค้ ณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะประชุมใน
วันที่ 10 สิงหาคม โดยคาดรอบนี ้ กนง. จะมีมติป รั บอัต ราดอกเบี ย้
นโยบายขึ ้นอย่างน้ อย 0.25% ซึง่ อาจเป็ นปั จจัยที่ช่วยกระตุ้นให้ กระแส
เงินทุนมีโอกาสไหลเข้ า หนุนค่าเงินบาทปรับตัวแข็งค่าขึ ้น ซึ่งคาดจะ
เป็ นจิตวิทยาเชิงบวกต่อการลงทุน
คาดระดับดัชนีในเดือนนี ้เคลือ่ นไหวกรอบบนอยูท่ ี่ 1600 และ 1620 จุด
ตามลาดับ ส่วนกรอบล่างอยูท่ ี่ 1550 และ 1520 จุด ตามลาดับ

ภาวะตลาดตราสารหนี้ กรกฎาคม 65
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุมากกว่า 2 ปี ปรับตัวลดลง 2-44 bps. จาก
ความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย ส่งผลให้ มีแรงซื ้อ พันธบัตรในฐานะ
สินทรั พย์ ป ลอดภัย มากขึน้ จากการที่ นัก ลงทุนปรั บ มุม มองว่ า ธนาคารกลาง
สหรัฐฯ (FED) และ MPC อาจปรั บขึน้ อัตราดอกเบี ้ยนโยบายน้ อยกว่าที่คาดไว้
และอาจลดความเร็ วในการขึ ้นอัตราดอกเบียในอนาคตหลั
้้
งจากการประเมินผล
กระทบต่อเศรษฐกิจและเงินเฟ้ อ
ผลการประชุมธนาคารกลางญี่ ปนุ่ (BOJ) เมื่อวันที่ 20-21 ก.ค. มีมติคงอัตรา
ดอกเบี ้ยนโยบายไว้ ที่ ระดับ -0.1% และคงเป้าหมายอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รั ฐบาลอายุ 10 ปี ไว้ ที่ประมาณ 0% พร้ อมทัง้ ปรั บเพิ่มคาดการณ์ เงินเฟ้ อของ
ปี งบประมาณ 2565 จะขยายตัว 2.3% สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์เดิมที่ระดับ 1.9%
เนื่องจากต้ นทุนด้ านพลังงานเพิ่มขึ ้นและเงินเยนอ่อนค่าลง
ผลการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) เมื่อวันที่ 22 ก.ค. มีมติปรั บขึน้ อัตรา
ดอกเบี ้ย 0.50% สู่ระดับ 0% สูงกว่าที่ ECB ส่งสัญญาณในเดือน มิ.ย.ว่าจะปรับ
อัตราดอกเบี ้ยขึ ้นเพียง 0.25% เพื่อสกัดการเพิ่มขึ ้นของเงินเฟ้ อ
ผลการประชุมธนาคารกลางสหรั ฐฯ (FED) เมื่อวันที่ 26-27 ก.ค. มีมติปรับขึน้
อัตราดอกเบี ้ยระยะสัน้ 0.75% สู่ระดับ 2.25-2.50% ตามที่ตลาดคาดการณ์
ด้ านปั จจัยในประเทศ กระทรวงพาณิชย์รายงานดัชนีราคาผู้บริ โภคทั่วไป (CPI)
เดื อ นมิ ถุนายน 65 เพิ่ ม ขึ น้ 7.66% (YoY) สูง กว่ า ที่ ตลาดคาดการณ์ 7.5%
เนื่องจากราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ ้น
คณะกรรมการร่ ว มภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) มี ม ติป รั บ กรอบคาดการณ์
เศรษฐกิจไทยในปี 65 มาอยู่ที่ 2.75-3.5% จากคาดการณ์เดิมเมื่อเดือน มิ.ย. ที่
2.5- 4.0% โดยมองว่า เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้ มชะลอตัว ท่ามกลางความเสี่ยงจาก
เศรษฐกิจสหรัฐฯ และยุโรป ความขัดแย้ งระหว่างรัสเซีย -ยูเครน และอัตราเงินเฟ้ อ
อยู่ในระดับสูง
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ประเมินว่า เศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาส
2/65 จะสามารถขยายตัวได้ ดีกว่าไตรมาส 1/65 ที่ขยายตัว 2.2% และเศรษฐกิจ
ไทยยังเติบโตได้ ต่อเนื่อง ซึง่ สอดคล้ องกับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
ประเมินว่า เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2/65 จะสามารถเติบโตได้ มากกว่า 3%
ผลการประมูลพันธบัตรรัฐบาลรุ่ น LB249A อายุ 3 ปี วงเงิน 25,000 ล้ านบาท
อัตราผลตอบแทนของผลประมูลอยู่ที่ 1.8553% สูงกว่า Yield ตลาดของวันก่อน
หน้ า 7 bps. โดยมีผ้ สู นใจยื่นประมูล 1.07 เท่าของวงเงินประมูล
เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา (1-27 ก.ค. 65) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกจาก
ตลาดตราสารหนีไ้ ทยรวมสุทธิ 6,133 ล้ านบาท โดยเป็ นการขายสุทธิ ในตราสาร
หนี ้ระยะสัน้ (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ) 1,944 ล้ านบาท และขายสุทธิในตรา
สารหนี ้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี ) 1,984 ล้ านบาท และมีตราสารหนี ้ที่ถือ
ครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 2,205 ล้ านบาท
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สรุปภาวะตลาดรายเดือน
ข้ อสงวนสิทธิ์และคำเตือนเกี่ยวกับควำมเสี่ยงในกำรลงทุน

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด (“บริ ษัทจัดการ”) จัดทาเอกสารฉบับนี ้ขึ ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ ข้อมูลเป็ นการ
ทัว่ ไป โดยไม่มงุ่ หมายให้ ถือเป็ นคาเสนอหรื อการเชิญชวนให้ บคุ คลใดทาการซื ้อ และ/หรื อ ขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏใน
ในเอกสารฉบับนี ้ และไม่ถือเป็ นการให้ คาปรึกษาหรื อคาแนะนาเกี่ยวกับการทาธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริ ษัทต่า งๆ ตามที่
ระบุไว้ ในเอกสารนี ้แต่อย่างใด แม้ บริ ษัทจัดการจะได้ ใช้ ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อให้ ข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้ องและตรงกับวัตถุป ระสงค์ของ
การจัดทาเอกสารนี ้ บริ ษัทจัดการและพนักงานของบริ ษัทจัดการไม่มีความรับผิดและจะไม่รับผิดสาหรับความผิดพลาด ความไม่ถกู ต้ อง หรื อ การตก
หล่นของข้ อมูลใดๆ ที่เกิดขึ ้นไม่วา่ ด้ วยเหตุใดก็ตาม รวมทังจะไม่
้
รับผิดสาหรับการกระทาใดๆ ที่เกิดขึ ้นบนพื ้นฐานของความเห็นหรื อข้ อมู ลที่ปรากฏอยู่
ในเอกสารฉบับนี ้ บริ ษัทจัดการไม่ได้ ให้ คารับรองหรื อรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้ งหรื อโดยปริ ยาย เกี่ยวกับความถูกต้ อง แม่ นยา น่าเชื่อถือ ทันต่อ
เหตุการณ์ หรื อความสมบูรณ์ของข้ อมูลดังกล่าวในกรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น และบริ ษัทจัดการขอปฏิเสธความรับผิดทังปวงที
้
่เกิดหรื ออาจเกิดขึ ้นใน ทุกกรณี
ทังนี
้ ้ ความเห็น บทวิเคราะห์ หรื อการคาดคะเนต่างๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อผลการดาเนินงานในอนาคตที่ปรากฏในเอกสารนี ้ (ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัด
เพียงข้ อมูลเกี่ยวกับประเทศ เศรษฐกิจ ตลาด หรื อบริ ษัทต่างๆ) ไม่ถือเป็ นเครื่ องยืนยันและอาจแตกต่างจากเหตุการณ์หรื อผลประกอบการที่เ กิดขึ ้นจริ ง
ได้ ผลการดาเนินงานของกองทุนหรื อบริ ษัทจัดการในอดีต/ผลการเปรี ยบเทียบผลการดาเนินงานที่เ กี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนในอดีต มิได้ เป็ น
เครื่ องยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคตหรื อที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต และอาจมีกรณีที่ผลการดาเนินงานเป็ นไปอย่างผิดความคาดหมายเนื่องจาก
เหตุการณ์ หรื อปั จจัยต่างๆ ที่ไม่เป็ นปกติได้ การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิ น และไ ม่ถือว่าบริ ษัทจัดการ และ/หรื อ บริ ษัทในเครื อหรื อ
ผู้ดาเนินการขายของบริ ษัทจัดการได้ รับประกันการลงทุนให้ แก่ผ้ ลู งทุนแต่อย่างใด นอกจากนัน้ การลงทุนมีความเสีย่ ง ไม่วา่ จะเป็ นความเสีย่ งจากการ
ลงทุน ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น หรื อความเสีย่ งอื่นๆ ดังนัน้ ผู้ลงทุนอาจได้ รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรื อน้ อยกว่าเงินลงทุนเริ่ มแรก หรื อไม่ได้ รับ
เงินลงทุนคืนเลยก็ได้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนของกองทุน คาเตือน และเอกสารที่เกี่ยวข้ องก่อนทาการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และในการทา
ธุรกรรมต่างๆ เพื่อหน่วยลงทุนนันจะต้
้
องทาตามรู ปแบบและวิธีการที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนสาหรับนักลงทุนที่ต้องการทราบข้ อมูลหรื อรายละเอียด
เพิ่มเติม สามารถติดต่อบริ ษัทจัดการหรื อผู้ดาเนินการขายที่ทา่ นใช้ บริ การ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในข้ อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี ้โดยห้ ามมิให้ ผ้ ใู ด
เผยแพร่ ทาซ ้า ดัดแปลง ลอกเลียนแบบ อ้ างอิง ไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน หรื อใช้ วิธีการใดก็ตามเว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตล่วงหน้ าจากบริ ษัทจัดการเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรก่อน นอกจากนัน้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะทาการแก้ ไข ปรับปรุง เปลีย่ นแปลง หรื อเพิ่มเติมข้ อความใดๆ ในเอกสารนี ้ได้ ตามที่
บริ ษัทจัดการจะเห็นสมควร
สอบถำมข้ อมูลเพิ่มเติม ติดต่ อ
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด
โทรศัพท์ : 0 2786 2222 โทรสาร: 0 2786 2377
อีเมล : thuobamwealthservice@UOBgroup.com
เว็บไซต์ : www.uobam.co.th
การลงทุนมีความเสีย่ ง ผูล้ งทุนควรทาความเข้าใจลักษณะกองทุน นโยบายกองทุน
เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสีย่ ง และผลการดาเนินงานของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
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