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

ตลาดหุ้นอินเดีย ตลาดหุ้นอินเดียปดิท าการวนัที่ 5 ต.ค. เนื่องในเทศกาล Dussehra

ค าแนะน า :รอประเมนิสถานการณ์

ทองค า สัญญาทองค าตลาดนิวยอรก์ปดิลบ ถูกกดดันจากการแขง็คา่ของดอลลาร ์และการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบตัรสหรฐัฯ

ค าแนะน า : ลงทุน 5 – 10% ของพอร์ต เพื่อช่วยกระจายความเสี่ยง

น ้ามัน สัญญาน ้ามนัดบิเวสตเ์ทก็ซัส (WTI) ปิดปรบัตัวเพิ่มขึน้ ได้แรงหนุนจากการทีก่ลุ่มโอเปกพลัสมีมติปรบัลดก าลงัการผลติ 2 ล้าน
บารเ์รลตอ่วันในเดอืนพฤศจกิายน ซึ่งเปน็การปรบัลดครัง้ใหญท่ีสุ่ดในรอบ 2 ปี และเป็นการปรบัลดตดิต่อกนัเปน็เดือนที ่2 เพื่อพยุง
ราคาน ้ามันในตลาด

ค าแนะน า : ขายทั้งหมดหากมกี าไร

สรุปสถานการณ์ลงทุน

ตลาดหุ้นไทย ดัชนี SET ปิดปรบัตัวเพิ่มขึ้น โดยตลาดมีแรงซื้อกลับเข้ามาและ
ปรบัตัวเพิ่มขึน้ตามทศิทางเดียวกบัตลาดหุน้เอเชีย

กองทุนแนะน า : K-STAR-A(R), K-BANKING

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี S&P500 และ ดัชนี Nasdaq ปิดปรบัตัวลดลง หลังมีรายงาน
ว่าตัวเลขจ้างงานของภาคเอกชนสหรฐัฯพุ่งขึ้นมากกวา่คาดใน
เดือนก.ย. ซึ่งท าให้นกัลงทุนกงัวลว่าความแขง็แกรง่ของ
ตลาดแรงงานอาจสง่ผลให้ Fed เรง่ปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์

ตลาดหุ้นยุโรป ดัชนี Stoxx Europe 600 ปดิลบ จากกงัวลเกีย่วกบักจิกรรมทาง
ธุรกจิทีล่ดลงในยโุรป ได้ตอกย ้าการชะลอตัวของเศรษฐกจิ

ค าแนะน า : หาจังหวะขายหรอืลดสดัสว่น

ตลาดหุ้นญี่ปุ่น ดัชนี Nikkei ตลาดหุ้นโตเกยีวปดิบวก ตามทศิทางตลาดหุน้
สหรัฐฯทีป่ดิบวกในวนักอ่นหน้า

กองทุนแนะน า : K-JP, K-JPX

ตลาดหุ้นจีน/
ฮ่องกง

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

กองทุนแนะน า : K-CHX, K-CHINA, K-CCTV

ข้อมูลนี้จัดท าขึน้เพื่อเผยแพรท่ัว่ไป ผู้ใชจ้ึงต้องระมัดระวังด้วยวจิารณญาณและรบัผดิชอบในความเสี่ยงด้วยตนเอง
ผู้ลงทุนโปรดท าความเขา้ใจลักษณะสินคา้ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอ่นการตดัสนิใจลงทนุ

Index Last 
Close

1D 
Change

YTD
Change

SET 1,580.27 0.14% -4.67%

SET 50 948.33 0.15% -4.28%

S&P 500 3,783.28 -0.20% -20.62%

NASDAQ 11,148.64 -0.25% -28.74%

STOXX 
Europe 600

398.91 -1.02% -18.22%

TOPIX 1,912.92 0.32% -3.99%

NIKKEI 225 27,120.53 0.48% -5.80%

SHCOMP 
(China A-Shares)

- - -

HSCEI 
(China H-SHARES)

6,224.61 - -24.43%

HANG SENG 
(Hong Kong)

18,087.97 - -22.69%

SENSEX - - -

NIFTY - - -

VNI (Vietnam) 1,104.26 2.42% -26.30%

GOLD SPOT 1,716.26 -0.57% -6.17%

OIL-WTI 87.76 1.43% 16.69%

US 10Yr Treasury 3.75% 12bps 224bps

ADP เผยการจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐฯสูงกว่าคาดในเดือนก.ย. เพิ่มขึ้น 208,000 
ต าแหน่ง สูงกว่าที่นักวิเคราะหค์าดการณ์ทีร่ะดับ 200,000 ต าแหน่ง ได้แรงหนนุจาก
ภาคสาธารณูประโภคและภาคขนสง่ และเพิ่มขึน้จากระดบั 185,000 ต าแหน่งในเดอืน
ส.ค. 

เงินเฟ้อไทยเดือนก.ย. ออกมาดีกว่าคาด โดยดัชนีราคาผู้บรโิภคทั่วไป (CPI) เดือนก.ย. 
เพิ่มขึ้น 6.41% (เทียบรายปี) ดีกว่าที่ตลาดคาดว่าจะออกมา 6.6% และอัตราเงินเฟ้อ
ทั่วไปเฉลี่ย 9 เดือนแรกของปีนีอ้ยู่ที ่6.17% ขณะที่ดัชนีราคาผู้บรโิภคพื้นฐาน (Core 
CPI) เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปกี่อน 3.12% และเฉลีย่ 9 เดือนแรกของปนีี้ อยู่ที่ 
2.26%

ISM เผยดัชนีภาคบริการสหรัฐฯปรับตัวลงในเดือนก.ย. โดยปรับตวัลงสูร่ะดับ 56.7 
จากระดับ 57.9 ในเดือนส.ค. อย่างไรก็ด ีดัชนีภาคบริการปรบัตวัสูงกว่าที่นกัวิเคราะห์
คาดการณ์ทีร่ะดับ 56.0 ได้รับแรงหนุนจากการพุ่งขึน้ของการจ้างงาน แม้ว่าค าสั่งซือ้
ใหม่ชะลอตวั ดัชนียังคงอยูเ่หนอืระดบั 50 ซึ่งบ่งชี้ถึงการขยายตวัของภาคบรกิาร

*ตลาดหุ้นจีนปิดท าการในวันที ่3 - 7 ต.ค. เนื่องในวันชาติ
ตลาดหุ้นอินเดียปิดท าการวันที่ 5 ต.ค. เนื่องในเทศกาล Dussehra

ตลาดหุ้นอนิเดยีปิดบวก ขานรับ

วันที่ 6 ตุลาคม 2565


