
อสกดัการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 โดยตัง้เปา้หมายใหม่ว่าจะเพิ่มการใชจ้่ายของนกัท่องเท่ียว
ต่างชาติเป็นกว่า 5 ลา้นลา้นเยน (3.5 หม่ืนลา้นดอลลาร)์ ต่อปี

ตลาดหุ้นอินเดีย ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียปดิบวก ขานรบัคาดการณผ์ลประกอบการทีแ่ข็งแกรง่

ค าแนะน า :รอประเมนิสถานการณ์

ทองค า สัญญาทองค าตลาดนิวยอรก์ปดิบวก  โดยได้ปัจจยัหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลารแ์ละการรว่งลงของอัตราผลตอบแทนพันธบตัร
รัฐบาลสหรฐัฯ

ค าแนะน า : ลงทุน 5 – 10% ของพอร์ต เพื่อช่วยกระจายความเสี่ยง

น ้ามัน สัญญาน ้ามนัดบิเวสตเ์ทก็ซัส (WTI) ปิดปรบัตัวเพิ่มขึน้ ได้แรงหนุนจากการคาดการณ์วา่กลุ่มโอเปกพลัสจะปรบัลดก าลังการผลิต
น ้ามันครัง้ใหญใ่นการประชุมวันนี้ (5 ต.ค.) นอกจากนี้ การอ่อนค่าของสกลุเงินดอลลารย์งัเปน็ปจัจยัหนุนแรงซื้อในตลาดน ้ามัน

ค าแนะน า : ขายทั้งหมดหากมกี าไร

สรุปสถานการณ์ลงทุน

ตลาดหุ้นไทย ดัชนี SET ปิดปรบัตัวเพิ่มขึ้น ตามทศิทางตลาดภมูิภาค เนื่องจาก 
Bond Yield สหรัฐฯปรบัลง ส่งผลให้ดอลลารอ่์อนคา่ จึงมีแรงซื้อ
กลับเข้ามาตลาดหุ้น

กองทุนแนะน า : K-STAR-A(R), K-BANKING

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี S&P500 และ ดัชนี Nasdaq ปิดปรบัตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากนกั
ลงทุนคลายความกงัวลเกีย่วกบัการเรง่ปรบัขึ้นอัตราดอกเบีย้ของ
Fed หลังจากสหรฐัฯเปดิเผยขอ้มูลเศรษฐกจิทีอ่่อนแอ

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์

ตลาดหุ้นยุโรป ดัชนี Stoxx Europe 600 ปดิบวก ตามทศิทางตลาดหุ้นทัว่โลก 
โดยได้แรงหนนุจากความหวงัทีเ่พิ่มขึ้นว่า ธนาคารกลางต่างๆ 
อาจชะลออัตราการปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้ในอนาคต เช่น ธนาคาร
กลางออสเตรเลยีปรบัขึ้นอัตราดอกเบีย้น้อยกว่าทีต่ลาดคาด

ค าแนะน า : หาจังหวะขายหรอืลดสดัสว่น

ตลาดหุ้นญี่ปุ่น ดัชนี Nikkei ตลาดหุ้นโตเกยีวปดิบวก ได้แรงหนุนจากตลาดหุ้น
สหรัฐฯทีป่ดิบวกในวนัจนัทร์ และรฐับาลอังกฤษจะยกเลกิการปรบั
ลดภาษคีรัง้ใหญ่ ท าให้ตลาดหุน้ฝัง่เอเชียไดอ้านิสงส์ไปดว้ย

กองทุนแนะน า : K-JP, K-JPX

ตลาดหุ้นจีน/
ฮ่องกง

ดัชนี Shang Hai ตลาดหุ้นจีน ปดิท าการวันที ่3 - 7 ต.ค. เนื่องใน
วันชาติ และ Hang Seng ตลาดหุ้นฮ่องกง ปิดท าการวนัที ่4 ต.ค. 
เนื่องในวันหยุดประจ าชาติ

กองทุนแนะน า : K-CHX, K-CHINA, K-CCTV

ข้อมูลนี้จัดท าขึน้เพื่อเผยแพรท่ัว่ไป ผู้ใชจ้ึงต้องระมัดระวังด้วยวจิารณญาณและรบัผดิชอบในความเสี่ยงด้วยตนเอง
ผู้ลงทุนโปรดท าความเขา้ใจลักษณะสินคา้ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอ่นการตดัสนิใจลงทนุ

Index Last 
Close

1D 
Change

YTD
Change

SET 1,578.00 1.28% -4.80%

SET 50 946.89 1.00% -4.43%

S&P 500 3,790.93 3.06% -20.46%

NASDAQ 11,176.41 3.34% -28.56%

STOXX 
Europe 600

403.03 3.12% -17.38%

TOPIX 1,906.89 3.21% -4.29%

NIKKEI 225 26,992.21 2.96% -6.25%

SHCOMP 
(China A-Shares)

- - -

HSCEI 
(China H-SHARES)

- - -

HANG SENG 
(Hong Kong)

- - -

SENSEX 58,065.47 2.25% -0.32%

NIFTY 17,274.30 2.29% -0.46%

VNI (Vietnam) 1,078.14 -0.76% -28.04%

GOLD SPOT 1,726.13 1.54% -5.63%

OIL-WTI 86.52 3.46% 15.04%

US 10Yr Treasury 3.63% -1bps 212bps

ดัชนี PPI เดือนส.ค. ของยูโรโซนเพิ่มขึ้นมากกว่าคาดเลก็น้อย โดยดัชนี PPI ของยูโร
โซนปรับตัวขึน้แตะ 5.0% (เทียบรายเดือน) ในเดือนส.ค. สูงกว่าที่คาดการณท์ี่ระดบั 
4.9%  และปรบัตวัขึน้แตะ 43.3% (เทียบรายป)ี สูงกว่าคาดทีร่ะดบั 43.1% ถูกกดดัน
จากต้นทุนพลงังานที่พุง่สงูขึน้ตอ่เนือ่ง แต่ราคาผู้ผลติทีไ่ม่รวมต้นทุนพลงังานปรบัตวั
ลดลง

สหรัฐฯเผยตัวเลขเปิดรับสมัครงานต ่ากว่าคาดในเดือนส.ค. โดยผลส ารวจการเปดิรบั
สมัครงานและอตัราการหมนุเวียนของแรงงาน (JOLTS) พบว่าตัวเลขการเปิดรบัสมคัร
งาน ซึ่งเป็นมาตรวัดอปุสงค์ในตลาดแรงงาน ลดลง 1.1 ล้านต าแหนง่ สู่ระดับ 10.1 
ล้านต าแหนง่ในเดือนส.ค. ซึ่งเป็นระดับต ่าสดุนบัตั้งแตเ่ดือนมิ.ย.2564 และต ่ากว่าตัวเลข
คาดการณ์ของนักวิเคราะหท์ี่ระดบั 11.1 ล้านต าแหน่ง

เงินเฟ้อในกรุงโตเกียวเร่งตัวขึน้ติดต่อกนัเป็นเดือนที่ 4 ในเดือนก.ย. โดยดัชนี CPI
พื้นฐาน ซึ่งไม่รวมราคาในหมวดอาหารสดในโตเกียว ปรับตัวขึ้นแตะ 2.8% ในเดือนก.ย. 
หลังปรบัตวัขึน้แตะ 2.6% ในเดือนส.ค. สอดคล้องกบัคาดการณ ์อย่างไรก็ด ีดัชนีราคา
ผู้บริโภคพื้นฐานของกรงุโตเกยีวเคลือ่นไหวเหนอืกรอบเป้าหมาย 2% ติดต่อกันเปน็เดือน
ที่ 4 ส่งผลให้เงนิเฟ้อโดยรวมของญี่ปุน่มโีอกาสเรง่ตัวขึน้แตะระดับ 3%

*ตลาดหุ้นจีนปิดท าการในวันที ่3 - 7 ต.ค. เนื่องในวันชาติ
ตลาดหุ้นฮ่องกงปิดท าการวันที ่4 ต.ค. เนื่องในวันหยุดประจ าชาติ

วันที่ 5 ตุลาคม 2565


