วันที่ 22 กันยายน 2565
Fed ประกาศขึ้นดอกเบี้ย 0.75% ตามคาด สู่ระดับ 3.00-3.25% นับเป็นการปรับขึน
้
0.75% ครั้งที่ 3 ติดต่อกัน ขณะที่ Dot Plot ชี้ดอกเบี้ยจะแตะระดับ 4.4% ในสิ้นปีนี้ และ
แตะ 4.6% ในสิ้นปีหน้า ก่อนที่จะชะลอตัวลงสู่ระดับ 3.9% ในปี 2567 ส่วนประมาณการ
GDP ปีนี้ จะมีการขยายตัวเพียง 0.2% ก่อนที่จะฟื้นตัว 1.2% ในปีหน้า ด้านอัตราเงินเฟ้อ
พื้นฐานจะแตะระดับ 4.5% ในสิ้นปีนี้ และจะชะลอตัวสู่ระดับ 3.1% ในปีหน้า
Fed ออกแถลงการณ์ภายหลังการประชุม FOMC ว่ามีสัญญาณบ่งชี้ว่าการใช้จ่ายและ
การผลิตขยายตั
วขึน
้ เล็ค
กาดเฟดเดิ
น้อย ขณะที
่ตัวเลขการจ้
างงานปรั
บตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วง
นักวิเคราะห์
นหน้
าขึน้ ดอกเบี
ย้ ถึงมี.ค.66
หลายเดือนทีผ
่ ่านมา และอัตราว่างงานยังคงอยูใ่ นระดับตา่ ส่วนอัตราเงินเฟ้อยังคงเร่ง
ตัวขึ้น ซึ่งคณะกรรมการฯมีความมุ่งมัน
่ ทีจ
่ ะทาให้อัตราเงินเฟ้อกลับสูเ่ ป้าหมายที่ระดับ
2% และจะพยายามหาแนวทางที่จะบรรลุเป้าหมายการจ้างงานอย่างเต็มศักยภาพ
ปธน. ปูตินสั่งระดมพลรัสเซียครั้งใหญ่ โดยจะเรียกระดมพลทหารกองหนุนราว
300,000 นายเพื่อเข้าร่วมปฏิบต
ั ก
ิ ารทางทหารในยูเครน โดยทางการจะเริม
่ เรียกตัว
กาลังพลสารองตัง
้ แต่ 21 ก.ย. และจะใช้ทุกวิถีทางในการปกป้องดินแดนของรัสเซีย และ
จะผนวกทุกดินแดนที่ทหารรัสเซียยึดครองสาเร็จ ซึ่งเป็นการยกระดับการทาสงคราม
กับยูเครน

สรุปสถานการณ์ลงทุน
ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

ดัชนี SET ปิดปรับตัวลดลง แกว่งตัวแคบตามทิศทางตลาดหุน
้ ทัว
่
โลก เพราะรอผลการประชุมของ Fed โดยในช่วงบ่ายมีแรงขาย
ออกมากเนือ
่ งจากตลาดมองว่า Fed จะขึ้นดอกเบีย
้ สูง

Index
SET

1,633.45

-0.31%

-1.46%

983.43

-0.23%

-0.74%

ดัชนี S&P500 และ ดัชนี Nasdaq ปิดปรับตัวร่วงลง หลังจาก Fed
ประกาศขึ้นอัตราดอกเบีย
้ อีก 0.75% และยืนยันว่าจะเดินหน้าปรับ
ขึ้นดอกเบีย
้ ต่อไปในปี 2566 เพื่อสกัดเงินเฟ้อ

S&P 500

3,789.93

-1.71%

-20.48%

NASDAQ

11,220.19

-1.79%

-28.28%

407.05

0.90%

-16.55%

คาแนะนา : รอประเมินสถานการณ์

TOPIX

1,920.80

-1.36%

-3.59%

ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดปรับตัวเพิ่มขึน
้ ก่อนที่ Fed จะ
ประกาศผลการประชุมนโยบายการเงินซึ่งมีแนวโน้มทีจ
่ ะปรับขึ้น
อัตราดอกเบีย
้ 0.75% เป็นครัง
้ ที่ 3 ติดต่อกัน ขณะที่ตลาดไม่สนใจ
การประกาศของรัสเซียทีจ
่ ะทาการระดมทหารครัง
้ ใหม่

NIKKEI 225

27,313.13

-1.36%

-5.14%

SHCOMP
(China A-Shares)

3,117.18

-0.17%

-14.36%

HSCEI
(China H-SHARES)

6,267.16

-2.16%

-23.91%

HANG SENG
(Hong Kong)

18,444.62

-1.79%

-21.17%

SENSEX

59,456.78

-0.44%

2.07%

NIFTY

17,718.35

-0.55%

2.10%

VNI (Vietnam)

1,210.55

-0.69%

-19.20%

GOLD SPOT

1,673.89

0.54%

-8.49%

OIL-WTI

82.94

-1.79%

10.28%

US 10Yr Treasury

3.53%

-3bps

202bps

ดัชนี Nikkei ตลาดหุ้นโตเกียวปิดลบ เนื่องจากหุน
้ กลุ่มยานยนต์
ปรับตัวลงตามหุ้น Ford Motor ที่รว
่ งหนัก ขณะทีน
่ ก
ั ลงทุนจับตา
ดู Fed ประกาศผลการประชุมนโยบายการเงิน

กองทุนแนะนา : K-JP, K-JPX

ตลาดหุ้นจีน/
ฮ่องกง

YTD
Change

SET 50

คาแนะนา : หาจังหวะขายหรือลดสัดส่วน

ตลาดหุ้นญี่ปุ่น

1D
Change

กองทุนแนะนา : K-STAR-A(R), K-BANKING

STOXX
Europe 600

ตลาดหุ้นยุโรป

Last
Close

ดัชนี Shang Hai ตลาดหุ้นจีนและดัชนี Hang Seng ตลาดหุ้น
ฮ่องกงปิดลบ ตามทิศทางตลาดหุ้นทัว
่ โลกทีอ
่ ่อนแรงลง ก่อนที่
นักลงทุนจะรูผ
้ ลการประชุมของ Fed

กองทุนแนะนา : K-CHX, K-CHINA, K-CCTV

ตลาดหุ้นอินเดีย

ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียปิดร่วงลง โดยหุ้นกลุ่มธนาคารพุ่งขึ้นสวนทางตลาด

คาแนะนา :รอประเมินสถานการณ์

ทองคา

สัญญาทองคาตลาดนิวยอร์กปิดบวก ได้แรงหนุนจากการทีน
่ ก
ั ลงทุนเข้าซือ
้ ทองคาในฐานะสินทรัพย์ทป
ี่ ลอดภัย หลังจาก
ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ผู้นารัสเซีย ประกาศระดมกาลังพลเพื่อยกระดับการทาสงครามกับยูเครน
คาแนะนา : ลงทุน 5 – 10% ของพอร์ต เพื่อช่วยกระจายความเสี่ยง

น้ามัน

สัญญาน้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ปิดปรับตัวลดลง ถูกกดดันจากการปรับขึน
้ อัตราดอกเบีย
้ ของ Fed ที่จะส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ามัน
คาแนะนา : ขายทั้งหมดหากมีกาไร

ข้อมูลนี้จัดทาขึน
้ เพื่อเผยแพร่ทว
ั่ ไป ผู้ใช้จึงต้องระมัดระวังด้วยวิจารณญาณและรับผิดชอบในความเสี่ยงด้วยตนเอง
ผู้ลงทุนโปรดทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

