
องักฤษตัง้เป้าเศรษฐกิจเติบโต 2.5% ในระยะกลาง

ตลาดหุ้นอินเดีย ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียปดิปรบัตัวรว่งลง น าโดยหุ้นกลุม่เทคโนโลยี ขณะที่นกัลงทนุจบัตาการประชุมนโยบายการเงินของ
ธนาคารกลางอินเดียในวนันี ้(30 ก.ย.) โดยคาดวา่ธนาคารกลางจะปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้ 0.50%

ค าแนะน า :รอประเมนิสถานการณ์

ทองค า สัญญาทองค าตลาดนิวยอรก์ปดิบวกเลก็น้อย แรงหนุนจากการที ่BoE เข้าซื้อพันธบตัร แต่การทีอั่ตราผลตอบแทนพันธบตัรสหรฐัฯ
ยังคงปรบัขึน้ ท าให้ลดแรงบวกของราคาทองค า

ค าแนะน า : ลงทุน 5 – 10% ของพอร์ต เพื่อช่วยกระจายความเสี่ยง

น ้ามัน สัญญาน ้ามนัดบิเวสตเ์ทก็ซัส (WTI) ปิดปรบัตัวลดลง ถูกกดดนัจากความกงัวลเกีย่วกบัภาวะเศรษฐกจิถดถอย ขณะที่นกัลงทนุจบัตา
การประชมุของกลุ่มประเทศผูส้่งออกน ้ามัน (OPEC) และชาติพันธมติร หรอื OPEC+ ในสัปดาหห์น้า

ค าแนะน า : ขายทั้งหมดหากมกี าไร

สรุปสถานการณ์ลงทุน

ตลาดหุ้นไทย ดัชนี SET ปิดปรบัตัวลดลง เนื่องจากตลาดหุน้ไทยยังมคีวามเสี่ยง 
จากการปรบัประมาณการเศรษฐกจิตา่งๆ และผลประกอบการไตร
มาส 3/65 ของบริษทัจดทะเบยีน ที่คาดวา่โดยรวมนา่จะปรบัตัวลง
เมื่อเทียบกบัไตรมาส 2/65 โดยเฉพาะในหุน้ทีอิ่งกบัภาพเศรษฐกจิ

กองทุนแนะน า : K-STAR-A(R), K-BANKING

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี S&P500 และ ดัชนี Nasdaq ปิดปรบัตัวลดลง นักลงทุน
ยังคงกังวลว่า Fed จะเร่งปรบัขึ้นอัตราดอกเบีย้เพื่อสกดัเงินเฟ้อ
และท าให้เศรษฐกจิสหรฐัฯเขา้สูภ่าวะถดถอย

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์

ตลาดหุ้นยุโรป ดัชนี Stoxx Europe 600 ปดิปรบัตัวลดลง ท่ามกลางความกงัวล
เกี่ยวกบัภาวะเงินเฟ้อทีร่ะดบัสูงและภาวะเศรษฐกจิถดถอย หลัง
เยอรมนีเปดิเผยข้อมูลเงินเฟ้อทีร่ะดบัสูงสุดในรอบกวา่ 25 ปี ท าให้
มีการคาดการณ์วา่ธนาคารกลางจะคมุเขม้นโยบายการเงินเชงิรกุ
เพื่อควบคมุเงินเฟ้อ

ค าแนะน า : หาจังหวะขายหรอืลดสดัสว่น

ตลาดหุ้นญี่ปุ่น ดัชนี Nikkei ตลาดหุ้นโตเกยีวปดิบวก สวนทางกบัตลาดอ่ืนๆ

กองทุนแนะน า : K-JP, K-JPX

ตลาดหุ้นจีน/
ฮ่องกง

ดัชนี Shang Hai ตลาดหุ้นจีนและดชัน ีHang Seng ตลาดหุ้น
ฮ่องกงปิดลบ เนื่องจากนักลงทนุกงัวลวา่การเรง่ปรบัขึน้อัตรา
ดอกเบี้ยของธนาคารกลางต่างๆ จะส่งผลให้เศรษฐกจิโลกเผชญิ
ภาวะถดถอย

กองทุนแนะน า : K-CHX, K-CHINA, K-CCTV

ข้อมูลนี้จัดท าขึน้เพื่อเผยแพรท่ัว่ไป ผู้ใชจ้ึงต้องระมัดระวังด้วยวจิารณญาณและรบัผดิชอบในความเสี่ยงด้วยตนเอง
ผู้ลงทุนโปรดท าความเขา้ใจลักษณะสินคา้ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอ่นการตดัสนิใจลงทนุ

Index Last 
Close

1D 
Change

YTD
Change

SET 1,592.37 -0.43% -3.94%

SET 50 956.73 -0.73% -3.43%

S&P 500 3,640.47 -2.11% -23.62%

NASDAQ 10,737.51 -2.84% -31.37%

STOXX 
Europe 600

382.89 -1.67% -21.51%

TOPIX 1,868.80 0.74% -6.20%

NIKKEI 225 26,422.05 0.95% -8.23%

SHCOMP 
(China A-Shares)

3,041.21 -0.13% -16.45%

HSCEI 
(China H-SHARES)

5,912.25 -0.78% -28.22%

HANG SENG 
(Hong Kong)

17,165.87 -0.49% -26.63%

SENSEX 56,409.96 -0.33% -3.17%

NIFTY 16,818.10 -0.24% -3.09%

VNI (Vietnam) 1,126.07 -1.53% -24.84%

GOLD SPOT 1,660.54 0.03% -9.22%

OIL-WTI 81.23 -1.12% 8.00%

US 10Yr Treasury 3.79% 5bps 228bps

GDP สหรัฐฯหดตัว 0.6% ในไตรมาส 2 ไม่เปลี่ยนแปลงจากตวัเลขประมาณการครัง้ที ่2 
ขณะที่ GDP ไตรมาส 1 ของสหรัฐฯ หดตัวลง 0.9% ซ่ึงการที่เศรษฐกจิหดตัว 2 ไตรมาส
ติดต่อกนัท าให้สหรฐัฯเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเทคนคิ ทั้งนี้ Fed สาขาแอตแลนตา เปิดเผย
แบบจ าลอง GDPNow ซ่ึงคาดการณว์่า GDP ไตรมาส 3 ของสหรัฐฯจะขยายตัวที ่0.3%

GDP เวียดนามขยายตวั 4 ไตรมาสติดต่อกนั เติบโตกว่า 13.67% (เทียบรายปี) ในไตร
มาส 3 บ่งชีว้่าเศรษฐกจิเวียดนามฟื้นตัวขึน้อยา่งมากจากไตรมาสเดียวกันของปทีีแ่ลว้ซึง่
หดตัวลง 6.02% และขยายตวัต่อจากไตรมาส 2 ที่โต 7.72% โดยได้แรงหนนุจากการที่
รัฐบาลประกาศยกเลกิมาตรการเข้มงวดในการควบคมุโควิด-19 รวมถึงความแขง็แกรง่
ของอุตสาหกรรมการผลติและการสง่ออก

เงินเฟ้อของเยอรมนีท าสถิตสิูงสดุ 10% (เทียบรายปี) ในเดือน ก.ย. มากกว่าที่ตลาด
คาดการณ์ไว้ที ่9.4% (เทียบรายปี) ซึ่งเป็นระดับสูงสดุในรอบกว่า 25 ปี จากแรงกดดัน
ด้านราคาพลงังานและอาหารที่เพิม่สงูขึ้น ท าให้มีการคาดการณว์่าธนาคารกลาง
เยอรมนจีะคมุเขม้นโยบายการเงนิเชิงรกุเพื่อควบคุมเงนิเฟอ้

วันที่ 30 กันยายน 2565


