วันที่ 23 กันยายน 2565
ญี่ปุ่นเปิดประเทศเต็มรูปแบบ 11 ต.ค.นี้ โดยจะให้ฟรีวีซ่าแก่นก
ั ท่องเที่ยวต่างชาติ
รายบุคคล แบบไม่ตอ
้ งผ่านบริษัททัวร์ ที่สาคัญรวม “คนไทย” เหมือนช่วงก่อนเกิดวิกฤติ
โควิด-19 ไม่มีลิมิตจานวนคนเข้าประเทศ ทั้งนี้ ประเทศไทยจัดอยูใ่ นกลุม
่ ที่ 1 (สีน้าเงิน) ไม่
มีเงื่อนไขเรือ
่ งวัคซีน ไม่ต้องกักตัว ไม่ต้องตรวจโควิด -19 ที่สนามบิน
ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) มีมติคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษตาม
ตลาดคาดนัแต่
วนทางกั
บธนาคารกลางอื
่นๆทั่วโลกที
หน้าปรับขึน
้ ดอกเบีย
้ เพื่อ
กวิสเคราะห์
คาดเฟดเดิ
นหน้ าขึ ้นดอกเบี
้ยถึง่เมีดิ.นค.66
สกัดเงินเฟ้อ ส่งผลให้เงินเยนอ่อนค่าลงหลุดระดับ 145 เยนต่อดอลลาร์ ทาให้รัฐบาล
ญี่ปุ่นต้องเข้าแทรกแซงตลาดปริวรรตเงินตรา (FX) เป็นครั้งแรกนับตัง
้ แต่ปี 2541
ส่งผลให้เงินเยนกลับไปแข็งค่าขึน
้
BoE มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบีย
้ นโยบาย 0.50% สู่ระดับ 2.25% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดใน
รอบ 14 ปี หรือนับตั้งแต่ปี 2551 และเป็นการปรับขึน
้ อัตราดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นครัง
้ ที่
7 นับตั้งแต่เดือนธ.ค.2564 อย่างไรก็ตามคณะกรรมการนโยบายการเงิน (MPC) มี
ความเห็นไม่เป็นเอกฉันท์ในการปรับขึน
้ อัตราดอกเบีย
้ โดยกรรมการ 5 คนลงมติให้ปรับ
ขึ้นอัตราดอกเบีย
้ 0.50% ขณะที่ 3 คน ให้ปรับขึน
้ 0.75% และ 1 คน ให้ปรับขึน
้ 0.25%

สรุปสถานการณ์ลงทุน
ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

ดัชนี SET ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยทีม
่ แี รงซื้อกลับเข้ามาในกลุ่มหุ้น
ขนาดใหญ่ โดยเฉพาะในกลุ่มธนาคาร ทีไ่ ด้รบ
ั ปัจจัยหนุนจาก
ทิศทางดอกเบีย
้ ขาขึน
้ ขณะเดียวกันการยุบศบค. ยกเลิกพ.ร.ก.
ฉุกเฉินฯและลดวันกักตัว จะเป็นแรงหนุนต่อตลาดหุ้นไทย

Index
SET

1,645.29

0.72%

-0.74%

989.15

0.58%

-0.16%

ดัชนี S&P500 และ ดัชนี Nasdaq ปิดปรับตัวร่วงลง จากความ
กังวลเกีย
่ วกับผลกระทบจากการเร่งปรับขึน
้ อัตราดอกเบีย
้ ของ
Fed เป็นปัจจัยกดดันให้นักลงทุนเทขายหุ้นออกมาอย่างต่อเนื่อง

S&P 500

3,757.99

-0.84%

-21.15%

NASDAQ

11,066.80

-1.37%

-29.26%

399.76

-1.79%

-18.05%

คาแนะนา : รอประเมินสถานการณ์

TOPIX

1,916.12

-0.24%

-3.83%

ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดปรับตัวร่วงลง ถูกกดดันจากการ
ปรับขึ้นอัตราดอกเบีย
้ ของ Fed BoE และธนาคารกลาง
สวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งทาให้นักลงทุนกังวลว่าอาจจะทาให้เศรษฐกิจ
โลกเข้าสู่ภาวะถดถอย

NIKKEI 225

27,153.83

-0.58%

-5.69%

SHCOMP
(China A-Shares)

3,108.91

-0.27%

-14.59%

HSCEI
(China H-SHARES)

6,195.90

-1.14%

-24.77%

HANG SENG
(Hong Kong)

18,147.95

-1.61%

-22.44%

SENSEX

59,119.72

-0.57%

1.49%

NIFTY

17,629.80

-0.50%

1.59%

VNI (Vietnam)

1,214.70

0.34%

-18.93%

GOLD SPOT

1,671.22

-0.16%

-8.64%

OIL-WTI

83.49

0.66%

11.01%

US 10Yr Treasury

3.71%

18bps

220bps

ดัชนี Nikkei ตลาดหุ้นโตเกียวปิดลบ จากความกังวล Fed เร่งขึ้น
ดอกเบี้ย ขณะที่มองข้ามข่าว BoJ คงดอกเบีย
้ สวนทางประเทศ
ต่างๆทั่วโลก

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

กองทุนแนะนา : K-CHX, K-CHINA, K-CCTV

ตลาดหุ้นอินเดีย

ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียปิดร่วงลง ตามตลาดหุน
้ ในภูมภ
ิ าค หลัง Fed ส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบีย
้ นานกว่าทีต
่ ลาด
คาดการณ์ไว้
คาแนะนา :รอประเมินสถานการณ์

ทองคา

สัญญาทองคาตลาดนิวยอร์กปิดลบ ถูกกดดันจากความกังวลเกีย
่ วกับการเร่งปรับขึน
้ อัตราดอกเบีย
้ ของ Fed และการพุ่งขึ้นของ
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ
คาแนะนา : ลงทุน 5 – 10% ของพอร์ต เพื่อช่วยกระจายความเสี่ยง

น้ามัน

สัญญาน้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ปิดปรับตัวเพิ่มขึน
้ ได้แรงหนุนจากความต้องการใช้นา้ มันในจีนทีเ่ ริม
่ ฟื้นตัว รวมทัง
้ การ
คาดการณ์ทว
ี่ า่ อุปทานน้ามันจะเผชิญภาวะตึงตัว อันเนื่องมาจากการทีร่ ส
ั เซียประกาศยกระดับการทาสงครามกับยูเครน
คาแนะนา : ขายทั้งหมดหากมีกาไร

ข้อมูลนี้จัดทาขึน
้ เพื่อเผยแพร่ทว
ั่ ไป ผู้ใช้จึงต้องระมัดระวังด้วยวิจารณญาณและรับผิดชอบในความเสี่ยงด้วยตนเอง
ผู้ลงทุนโปรดทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

