
อสกดัการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยตัง้เป้าหมายใหม่ว่าจะเพิม่การใช้จ่ายของนกัท่องเท่ียว
ต่างชาติเป็นกว่า 5 ล้านล้านเยน (3.5 หม่ืนล้านดอลลาร์) ต่อปี

ตลาดหุ้นอินเดีย ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียปดิลบ น าโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลย ีขณะทีน่ักลงทนุขายท าก าไรหลังตลาดหุน้พุ่งขึ้นกอ่นหนา้นี้ 

ค าแนะน า :รอประเมนิสถานการณ์

ทองค า สัญญาทองค าตลาดนิวยอรก์ปดิปรบัตัวลดลง ถูกกดดนัหลงัจากตัวเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรออกมาสงูกวา่คาด ซึ่งจะท าให้
Fed เร่งปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้ต่อไป

ค าแนะน า : ลงทุน 5 – 10% ของพอร์ต เพื่อช่วยกระจายความเสี่ยง

น ้ามัน สัญญาน ้ามนัดบิเวสตเ์ทก็ซัส (WTI) ปิดปรบัตัวเพิ่มขึน้ เนื่องจากตลาดยังคงขานรบักลุ่มโอเปกพลัสทีม่มีตปิรบัลดก าลังการผลิตครัง้
ใหญ่ที่สุดในรอบ 2 ปี

ค าแนะน า : ขายทั้งหมดหากมกี าไร

สรุปสถานการณ์ลงทุน

ตลาดหุ้นไทย ดัชนี SET ปิดปรบัตัวลดลง ตามตลาดภูมภิาค หลังค่าเงินบาท
กลับมาอ่อนคา่อีกครัง้ ประกอบกบัผลตอบแทนพันธบตัรสหรฐัฯ 
10 ปี กลับมาขยบัขึ้น เปน็แรงกดดันต่อตลาดหุน้

กองทุนแนะน า : K-STAR-A(R), K-BANKING

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี S&P500 และ ดัชนี Nasdaq ปิดปรบัตัวลดลง ถูกกดดันจาก
ความกงัวลในการเรง่ปรบัขึ้นอัตราดอกเบีย้ของ Fed หลังการ
เปิดเผยขอ้มูลการจ้างงานทีแ่ข็งแกรง่ของสหรฐัฯในเดอืนก.ย. 

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์

ตลาดหุ้นยุโรป ดัชนี Stoxx Europe 600 ปดิลบ จากความกงัวลวา่ Fed จะเรง่
ปรบัขึ้นอัตราดอกเบีย้ต่อไป

ค าแนะน า : หาจังหวะขายหรอืลดสดัสว่น

ตลาดหุ้นญี่ปุ่น ดัชนี Nikkei ตลาดหุ้นโตเกยีวปดิลบ นักลงทนุเอเชียลดความเสี่ยง
ก่อนที่สหรฐัฯจะรายงานตัวเลขภาคแรงงานซึง่เปน็หนึ่งในตวัเลขที่
Fed ใช้ดูเพื่อก าหนดทศิทางการด าเนนินโยบายการเงิน

กองทุนแนะน า : K-JP, K-JPX

ตลาดหุ้นจีน/
ฮ่องกง

ดัชนี Shang Hai ตลาดหุ้นจีน ปดิท าการวันที ่3 - 7 ต.ค. เนื่องใน
วันชาติ ขณะที่ Hang Seng ตลาดหุ้นฮ่องกงปิดลดลง

กองทุนแนะน า : K-CHX, K-CHINA, K-CCTV

ข้อมูลนี้จัดท าขึน้เพื่อเผยแพรท่ัว่ไป ผู้ใชจ้ึงต้องระมัดระวังด้วยวจิารณญาณและรบัผดิชอบในความเสี่ยงด้วยตนเอง
ผู้ลงทุนโปรดท าความเขา้ใจลักษณะสินคา้ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอ่นการตดัสนิใจลงทนุ

Index Last 
Close

1D 
Change

YTD
Change

SET 1,579.66 -0.60% -4.70%

SET 50 946.51 -0.39% -4.47%

S&P 500 3,639.66 -2.80% -23.64%

NASDAQ 10,652.40 -3.80% -31.91%

STOXX 
Europe 600

391.67 -1.18% -19.71%

TOPIX 1,906.80 -0.82% -4.29%

NIKKEI 225 27,116.11 -0.71% -5.82%

SHCOMP 
(China A-Shares)

- - -

HSCEI 
(China H-SHARES)

6,074.65 -1.79% -26.25%

HANG SENG 
(Hong Kong)

17,740.05 -1.51% -24.18%

SENSEX 58,191.29 -0.05% -0.11%

NIFTY 17,314.65 -0.10% -0.23%

VNI (Vietnam) 1,035.91 -3.59% -30.86%

GOLD SPOT 1,694.82 -1.03% -7.35%

OIL-WTI 92.64 4.74% 23.18%

US 10Yr Treasury 3.88% 6bps 237bps

การใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวท้องถิน่พุ่งชว่งหยดุวันชาตจิีน แม้ยังล็อกดาวน์ 
รายงานระบวุ่า การใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวตอ่คนในท้องถิ่นเพิ่มขึน้ 30% ในช่วง
ในช่วงหยุดวันชาตจิีนทีเ่ริม่ตัง้แต่วันที่ 1 - 7 ต.ค. (Golden Week) เมื่อเทียบเป็นรายปี 
โดยการเดินทางระยะใกลใ้นท้องถิ่นคิดเป็นสดัสว่น 65% ของตลาดการท่องเที่ยว 

ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรและอตัราว่างงานดีกว่าคาด กดดัน Fed เร่งขึ้น
ดอกเบี้ยต่อไป โดยการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนก.ย. เพิ่มขึ้น 263,000 ต าแหนง่
สูงกว่าที่นักวิเคราะหค์าดการณ์ทีร่ะดับ 250,000 ต าแหน่ง แต่ชะลอตัวจากระดับ 
315,000 ในเดือนส.ค. ด้านอัตราการว่างงานลดลงสูร่ะดับ 3.5% จากระดับ 3.7% ใน
เดือนส.ค. ดีกว่าที่นักวิเราะหค์าดการณเ์ช่นกนั

กิจกรรมภาคบริการจีนเดือนก.ย. หดตัวลงเป็นครั้งแรกในรอบ 4 เดือน โดยลดลงสู่
ระดับ 49.3 ในเดือนก.ย. จาก 55.0 ในเดือนส.ค. เนื่องจากมาตรการควบคุมโควิด-19 
ได้ส่งผลกระทบต่ออุปทานและอปุสงค์ รวมถึงจ ากดัการเดนิทางทั่วประเทศ

*ตลาดหุ้นจีนปิดท าการในวันที ่3 - 7 ต.ค. เนื่องในวันชาติ

วันที่ 10 ตุลาคม 2565


