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

ตลาดหุ้นอินเดีย ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียปดิลบ น าโดยหุ้นกลุ่มพลังงาน

ค าแนะน า :รอประเมนิสถานการณ์

ทองค า สัญญาทองค าตลาดนิวยอรก์ปดิปรบัตัวลดลง จากการแขง็คา่ของสกลุเงินดอลลารแ์ละยงัถูกกดดันหลังจากตวัเลขการจ้างงาน
นอกภาคเกษตรออกมาสงูกว่าคาด ซึ่งจะท าให้ Fed เร่งปรบัขึ้นอัตราดอกเบีย้ตอ่ไป

ค าแนะน า : ลงทุน 5 – 10% ของพอร์ต เพื่อช่วยกระจายความเสี่ยง

น ้ามัน สัญญาน ้ามนัดบิเวสตเ์ทก็ซัส (WTI) ปิดปรบัตัวลดลง ถูกกดดนัจากความกงัวลเกีย่วกบัการชะลอตัวของเศรษฐกจิจีน รวมทัง้
เศรษฐกจิโลกทีเ่ริม่สง่สัญญาณถดถอย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความต้องการใชน้ ้ามัน

ค าแนะน า : ขายทั้งหมดหากมกี าไร

สรุปสถานการณ์ลงทุน

ตลาดหุ้นไทย ดัชนี SET ปิดปรบัตัวลดลง ตามตลาดภูมภิาค โดยนักลงทนุกงัวล
ทิศทางการปรบัขึ้นอัตราดอกเบีย้ของ Fed หลังตัวเลขการจ้าง
งานนอกภาคเกษตรและอัตราการวา่งงานสหรฐัฯออกมาดีกวา่ที่
ตลาดคาด 

กองทุนแนะน า : K-STAR-A(R), K-BANKING

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี S&P500 และ ดัชนี Nasdaq ปิดปรบัตัวลดลง เนื่องจากนัก
ลงทุนกังวลเกีย่วกบัผลกระทบจากการเรง่ปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้
ของ Fed และจากการทีร่ฐับาลสหรฐัฯออกมาตรการควบคมุการ
ส่งออกชิปให้กบัจีน

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์

ตลาดหุ้นยุโรป ดัชนี Stoxx Europe 600 ปดิลบ นักลงทุนยังคงระมัดระวงัในการ
ซื้อขายหุ้นกอ่นการเปดิเผยผลประกอบการของบรษิทัจดทะเบยีน
รายใหญ่ในสปัดาห์นี้ นอกจากนีค้วามตงึเครยีดระหว่างรสัเซยีและ
ยูเครนถว่งตลาดลงด้วย

ค าแนะน า : หาจังหวะขายหรอืลดสดัสว่น

ตลาดหุ้นญี่ปุ่น ตลาดหุ้นญีปุ่น่ปดิท าการวันที่ 10 ต.ค. เนื่องในวันกีฬาแห่งชาต ิ
(Sports Day)

กองทุนแนะน า : K-JP, K-JPX

ตลาดหุ้นจีน/
ฮ่องกง

ดัชนี Shang Hai ตลาดหุ้นจีน และดัชนี Hang Seng ตลาดหุ้น
ฮ่องกงปิดลดลง จากความกงัวลเกีย่วกบัสถานการณโ์ควิด-19 
ในจีน รวมทัง้รายงานขา่วทีว่า่สหรฐัฯออกมาตรการจ ากดั
อุตสาหกรรมการผลิตชปิจีนรอบล่าสดุ เพื่อชะลอความกา้วหน้า
ทางเทคโนโลยแีละทหารของจีน

กองทุนแนะน า : K-CHX, K-CHINA, K-CCTV

ข้อมูลนี้จัดท าขึน้เพื่อเผยแพรท่ัว่ไป ผู้ใชจ้ึงต้องระมัดระวังด้วยวจิารณญาณและรบัผดิชอบในความเสี่ยงด้วยตนเอง
ผู้ลงทุนโปรดท าความเขา้ใจลักษณะสินคา้ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอ่นการตดัสนิใจลงทนุ

Index Last 
Close

1D 
Change

YTD
Change

SET 1,570.57 -0.58% -5.25%

SET 50 940.62 -0.62% -5.06%

S&P 500 3,612.39 -0.75% -24.21%

NASDAQ 10,542.10 -1.04% -32.62%

STOXX 
Europe 600

390.12 -0.40% -20.02%

TOPIX - - -

NIKKEI 225 - - -

SHCOMP 
(China A-Shares)

2,974.15 - -18.29%

HSCEI 
(China H-SHARES)

5,880.71 -3.19% -28.60%

HANG SENG 
(Hong Kong)

17,216.66 -2.95% -26.42%

SENSEX 57,991.11 -0.34% -0.45%

NIFTY 17,241.00 -0.43% -0.65%

VNI (Vietnam) 1,042.48 0.63% -30.42%

GOLD SPOT 1,668.61 -1.55% -8.78%

OIL-WTI 91.13 -1.63% 21.17%

US 10Yr Treasury 3.88% 0bps 237bps

เซ่ียงไฮ้เสี่ยงเผชญิลอ็กดาวน์อีกรอบ หลังยอดโควิดพุ่งช่วงหยดุยาววันชาติ โดยมีการ
ตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่รวมทั้งสิน้ 1,939 รายในวันที ่9 ต.ค. ซึ่งเป็นระดับ
สูงสุดนับตั้งแตว่ันที ่20 ส.ค. ซึ่งจะสรา้งแรงกดดันให้จีนยงัคงคุมเขม้มาตรการควบคมุ
โควิดต่อไป และสง่ผลกระทบตอ่การเตบิโตของเศรษฐกจิ

IMF เล็งหั่น GDP โลกในรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลก โดยคาดว่าจะมีการปรบัลด
ตัวเลขคาดการณ์การขยายตวัของเศรษฐกิจโลกในป ี66 ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับ
เงินเฟ้อ การแพรร่ะบาดของโควิด-19 รัสเซียบกุโจมตียเูครน และผลกระทบจากภาวะโลก
ร้อนต่อเศรษฐกิจในทกุทวีป ซึ่งในเดือนก.ค.ที่ผ่านมา IMF ได้ปรับลดตวัเลขคาดการณ์
การขยายตวัของเศรษฐกิจโลกในปี 65 และ 66 สู่ระดับ 3.2% และ 2.9% ตามล าดับ

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทนุยูโรโซนต ่าสุดรอบกว่า 2 ปีในเดือนต.ค. ปรับตัวลงเปน็เดือน
ที่ 3 ที่ระดับ -38.3 จากระดับ -31.8 ในเดือนก.ย. และต ่ากว่าที่นกัวิเคราะหค์าดการณ์ที่
ระดับ -34.7 ผลกระทบจากเงนิเฟ้อและวิกฤตพลงังาน ซึ่งบ่งชีค้าดการณ์การเกิดภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย 

*ตลาดหุ้นจีนปิดท าการในวันที ่3 - 7 ต.ค. เนื่องในวันชาติ
ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดท าการในวันที ่10 ต.ค. เนื่องในวันกีฬาแหง่ชาติ

Fed 

วันที่ 11 ตุลาคม 2565


