
องักฤษตัง้เป้าเศรษฐกิจเติบโต 2.5% ในระยะกลาง

ตลาดหุ้นอินเดีย ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียปดิปรบัตัวรว่งลง แตะระดับต ่าสุดในรอบ 2 เดือน และปรบัตัวลงติดต่อกนัเปน็วันที ่6 ซึ่งเปน็ชว่งขาลง
ที่ยาวนานทีส่ดุนบัตั้งแต่กลางเดือน มิ.ย. ท่ามกลางความกงัวลเกีย่วกบัภาวะเศรษฐกจิถดถอยของโลก

ค าแนะน า :รอประเมนิสถานการณ์

ทองค า สัญญาทองค าตลาดนิวยอรก์ปดิบวก ได้แรงหนนุจากการอ่อนค่าของดอลลาร ์และการปรบัตัวลงของอัตราผลตอบแทนพันธบตัร
รัฐบาลสหรฐัฯ

ค าแนะน า : ลงทุน 5 – 10% ของพอร์ต เพื่อช่วยกระจายความเสี่ยง

น ้ามัน สัญญาน ้ามนัดบิเวสตเ์ทก็ซัส (WTI) ปิดปรบัตัวบวก หลังสหรฐัฯเปดิเผยสตอ็กน า้มนัดบิลดลงในสปัดาหท์ีแ่ล้ว ซึ่งบง่ช้ีว่าความ
ต้องการใชน้ ้ามันยังคงฟื้นตัว นอกจากนี ้ตลาดยังได้แรงหนุนจากการอ่อนคา่ของดอลลาร ์และผลกระทบของพายเุฮอรร์เิคนเอียน 
(Ian) ที่เคลือ่นตัวเข้าสูอ่่าวเมก็ซิโกซึ่งเปน็แหลง่ผลติน า้มนันอกชายฝัง่ของสหรฐัฯ

ค าแนะน า : ขายทั้งหมดหากมกี าไร

สรุปสถานการณ์ลงทุน

ตลาดหุ้นไทย ดัชนี SET ปิดปรบัตัวรว่งลง ได้รับแรงกดดนัจากการแข็งคา่ของ
เงินดอลลาร์สหรฐัท าให้เงินบาทอ่อนคา่และกงัวลเงินทนุต่างชาติ
ไหลออก ขณะที่ผลการประชมุกนง. มีมติเอกฉันทใ์หป้รบัขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี ตามคาด

กองทุนแนะน า : K-STAR-A(R), K-BANKING

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี S&P500 และ ดัชนี Nasdaq ปิดปรบัตัวเพิ่มขึ้น ได้ปจัจัยบวก
จากอัตราผลตอบแทนพันธบตัรสหรฐัฯทีป่รบัตวัลดลงหลังจาก
BoE ประกาศรบัซื้อพันธบตัรรฐับาลโดยไมจ่ ากดัจ านวนเพื่อสรา้ง
เสถียรภาพในตลาด ทั้งนี้การปรบัตัวลงของอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรชว่ยหนุนหุน้ทกุกลุม่ รวมถงึหุ้นกลุม่เทคโนโลยีซึง่มีความ
อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบีย้

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์

ตลาดหุ้นยุโรป ดัชนี Stoxx Europe 600 ปดิปรบัตัวเพิ่มขึน้ ได้แรงหนุนจากการที่
BoE ประกาศจะเข้าซือ้พันธบตัรเพื่อบรรเทาความปัน่ปว่นในตลาด
ที่เกิดจากการเปดิเผยแผนการคลงัของรฐับาลอังกฤษ

ค าแนะน า : หาจังหวะขายหรอืลดสดัสว่น

ตลาดหุ้นญี่ปุ่น ดัชนี Nikkei ตลาดหุ้นโตเกยีวปดิรว่งสูร่ะดบัต ่าสุดในรอบ 3 เดือน 
โดยปรบัตัวลงตามดัชนีดาวโจนสต์ลาดหุน้นวิยอรก์ทีป่ดิในแดนลบ
ติดต่อกันเปน็วนัที ่6 ในวันอังคาร (27 ก.ย.)

กองทุนแนะน า : K-JP, K-JPX

ตลาดหุ้นจีน/
ฮ่องกง

ดัชนี Shang Hai ตลาดหุ้นจีนและดชัน ีHang Seng ตลาดหุ้น
ฮ่องกงปิดลบ ตามทิศทางตลาดหุ้นทัว่โลก เนื่องจากนกัลงทนุ
กังวลว่าการเรง่ปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้ของธนาคารกลางต่างๆ จะ
ส่งผลให้เศรษฐกจิโลกเผชิญภาวะถดถอย

กองทุนแนะน า : K-CHX, K-CHINA, K-CCTV

ข้อมูลนี้จัดท าขึน้เพื่อเผยแพรท่ัว่ไป ผู้ใชจ้ึงต้องระมัดระวังด้วยวจิารณญาณและรบัผดิชอบในความเสี่ยงด้วยตนเอง
ผู้ลงทุนโปรดท าความเขา้ใจลักษณะสินคา้ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอ่นการตดัสนิใจลงทนุ

Index Last 
Close

1D 
Change

YTD
Change

SET 1,599.23 -0.70% -3.52%

SET 50 963.75 -0.92% -2.73%

S&P 500 3,719.04 1.97% -21.97%

NASDAQ 11,051.64 2.05% -29.36%

STOXX 
Europe 600

389.41 0.30% -20.17%

TOPIX 1,855.15 -0.95% -6.89%

NIKKEI 225 26,173.98 -1.50% -9.09%

SHCOMP 
(China A-Shares)

3,045.07 -1.58% -16.34%

HSCEI 
(China H-SHARES)

5,958.62 -3.12% -27.65%

HANG SENG 
(Hong Kong)

17,250.88 -3.41% -26.27%

SENSEX 56,598.28 -0.89% -2.84%

NIFTY 16,858.60 -0.87% -2.85%

VNI (Vietnam) 1,143.62 -1.96% -23.67%

GOLD SPOT 1,659.97 1.91% -9.25%

OIL-WTI 82.15 4.65% 9.23%

US 10Yr Treasury 3.73% -21bps 222bps

อัตราดอกเบี้ยเงนิกู้เฉลี่ยของสนิเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยัของสหรัฐฯพุ่งขึ้นเหนือระดบั 6.5% 
เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือน ส.ค.2551 และเพิ่มขึน้มากกว่า 2 เท่าเมื่อเทียบกบัปทีี่แล้ว ทั้งนี้ 
อัตราดอกเบีย้เงนิกู้เฉลีย่เพื่อการจ านองแบบคงทีร่ะยะเวลา 30 ปีดีดตัวขึ้น 0.27% สู่ระดับ 
6.52% ในสัปดาห์ทีแ่ลว้ ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุนบัตัง้แต่ช่วงสิน้สดุวิกฤตการเงินและภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยครัง้ใหญ่

กนง.มีมติเอกฉนัท์ปรับขึ้นดอกเบีย้นโยบาย 0.25% ตามคาด จาก 0.75% เป็น 1.00% 
ต่อปี ให้มีผลทันท ี28 ก.ย. โดยมองว่าภาพรวมแนวโน้มเศรษฐกิจและเงนิเฟ้อใกลเ้คียงกับ
ที่ได้ประเมนิไว้ก่อนหนา้ พร้อมคงเป้า GDP ปีนี้โตที่ 3.3% และปหีนา้โตที ่3.8% ได้ปัจจัย
หนุนจากภาคท่องเที่ยวและการบรโิภคภาคเอกชนเปน็ส าคญั คาดเงินเฟ้อทัว่ไปปนีีจ้ะอยูท่ี่ 
6.3% และเงนิเฟ้อพื้นฐานจะอยูท่ี่ 2.6%

กระทรวงการคลังอังกฤษออกโรงหนุน BoE ในการรับซื้อพันธบัตรรัฐบาลไม่อั้น เพื่อสร้าง
เสถียรภาพในตลาดการเงนิ และยังระบวุ่าการแทรกแซงตลาดพนัธบตัรรฐับาลของ BoE มี
ความจ าเปน็เพือ่สกดัความผนัผวนอยา่งมากในตลาด และรัฐบาลจะท าการชดเชยการขาดทนุ
ที่เกิดขึ้นจากการด าเนนิการของ BoE ทั้งนี้ การแห่ขายพนัธบตัรรฐับาลดังกล่าว ท าให้อัตรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลองักฤษอาย ุ30 ปีพุ่งขึ้นเหนอื 5% เป็นครัง้แรกในรอบ 20 ปี 

วันที่ 29 กันยายน 2565


