
ตลาดหุ้นอินเดีย ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียปดิท าการในวันที่ 31 ส.ค. เนื่องในเทศกาล Ganesh Chaturthi หรือคเณศจตรุถ ีซึ่งเปน็การเฉลิม
ฉลองวันคล้ายวันประสตูิของพระพฆิเนศวร

ค าแนะน า :รอประเมนิสถานการณ์

ทองค า สัญญาทองค าตลาดนิวยอรก์ปดิปรบัตัวลดลง เนื่องจากนักลงทนุยังคงกงัวลว่า Fed จะเรง่ปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้เพื่อสกดัเงินเฟอ้

ค าแนะน า : ลงทุน 5 – 10% ของพอร์ต เพื่อช่วยกระจายความเสี่ยง

น ้ามัน สัญญาน ้ามนัดบิเวสตเ์ทก็ซัส (WTI) ปิดปรบัตัวลดง เนื่องจากนักลงทนุกงัวลเกีย่วกบัการชะลอตัวของเศรษฐกจิจนี หลังมีรายงานว่า
เมืองใหญ่หลายแห่งของจีนเพิ่มความเข้มงวดในการใช้มาตรการควบคมุโรคโควิด-19 ซึ่งจะฉุดความต้องการใชล้ง

ค าแนะน า : ขายทั้งหมดหากมกี าไร

Index Last 
Close

1D %
Change

YTD
Change

SET 1,638.93 -0.03% -1.13%

SET 50 996.33 0.17% 0.56%

S&P 500 3,955.00 -0.78% -17.24%

NASDAQ 11,816.20 -0.56% -24.94%

STOXX 
Europe 600

415.12 -1.12% -15.06%

TOPIX 1,963.16 -0.27% -1.46%

NIKKEI 225 28,091.53 -0.37% -2.43%

SHCOMP 
(China A-Shares)

3,202.14 -0.78% -11.52%

HSCEI 
(China H-SHARES)

6,865.12 0.36% -15.21%

HANG SENG 
(Hong Kong)

19,954.39 0.03% -13.66%

SENSEX - - -

NIFTY - - -

VNI (Vietnam) 1,280.51 0.09% -13.83%

GOLD SPOT 1,711.04 -0.75% -5.71%

OIL-WTI 89.55 -2.28% 16.31%

US 10Yr Treasury 3.19 2.90% 111.67%

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ส.ค. ของยุโรปพุ่ง 9.1% ขยายตัวสูงสดุเป็นประวัติการณ์ และสูง
กว่าทีน่กัวเิคราะห์คาดไวท้ี่ 9.0% โดยปจัจยัหลกัยังคงมาจากราคาอาหารและพลงังานทีพุ่่งขึน้
ต่อเนื่อง ส่วนดชัน ีCPI พ้ืนฐาน ซึ่งไม่รวมหมวดอาหารและพลงังาน และเป็นมาตรวดัเงนิเฟ้อที่ ECB 
ให้ความส าคญั ดีดตัวสูร่ะดับ 5.5% ในเดือนส.ค. จากระดบั 5.1% ในเดือน ก.ค. 

สรุปสถานการณ์ลงทุน

ตลาดหุ้นไทย ดัชนี SET ปิดปรบัตัวลดง โดยภาวะตลาดแกวง่ตัวในกรอบแคบแม้
ถูกกดดันจากหุ้นกลุม่พลงังานทีป่รบัตัวลดลงตามราคาน า้มนัดบิ
โลก แต่ตลาดยังได้แรงหนุนจาก Fund Flow ต่างประเทศทีไ่หลเข้า
ต่อเนื่อง

กองทุนแนะน า : K-STAR-A(R), K-BANKING

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี S&P500 และดัชนี Nasdaq ปรับตัวลง โดยถูกกดดันจาก
ความกงัวลเกีย่วกบันโยบายการเงินทีเ่ขม้งวดของ Fed หลังจากที่
นายเจอโรม พาวเวล ได้ออกมาย ้าวา่ Fed จะขึ้นดอกเบีย้ต่อไปเพื่อ
สกัดเงินเฟ้อ

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์

ตลาดหุ้นยุโรป ดัชนี Stoxx Europe 600 ปดิปรบัตัวลดลง ถูกกดดนัจากข้อมูล
เศรษฐกจิทีบ่ง่ช้ีวา่เงินเฟ้อของยูโรโซนในเดือน ส.ค. แตะระดับ
สูงสุดเป็นประวตักิารณอี์กครัง้ โดยความวติกเกีย่วกบัหุ้นกลุ่ม
พลังงานทวีความรนุแรงขึน้ หลังจากรสัเซียเริม่ยตุิการส่งกา๊ซ
ให้กับเยอรมนผีา่นทอ่ส่งกา๊ซนอรด์สตรมี 1

ค าแนะน า : หาจังหวะขายหรอืลดสดัสว่น

ตลาดหุ้นญี่ปุ่น ดัชนี Nikkei ตลาดหุ้นโตเกยีวปดิลบ เนื่องจากความกงัวลวา่ 
เศรษฐกจิโลกจะชะลอตัวลงจากการปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้ของ
Fed และธนาคารกลางยุโรป อีกทัง้การทีจ่นียงัคงใช้มาตรการ
ควบคมุโรคโควดิ-19 อย่างเข้มงวด

กองทุนแนะน า : K-JP, K-JPX

ตลาดหุ้นจีน/
ฮ่องกง

ดัชนี Shang Hai ตลาดหุ้นจีนปดิลบ จากความกงัวลภาคการ
ผลิตจีนทีห่ดตัวลงและการเข้มงวดในการใช้มาตรการควบคมุโรค
โควิด-19 ขณะทีด่ัชนี Hang Seng ตลาดหุ้นฮ่องกงปิดบวก จาก
แรงช้อนซื้อหุ้นทีป่รบัตัวลง

กองทุนแนะน า : K-CHX, K-CHINA, K-CCTV

PMI ภาคการผลิตจนีเดือน ส.ค. หดตัวเป็นเดือนที่ 2 ส านกังานสถิติแห่งชาตจินี (NBS) รายงาน
ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจดัซื้อ (PMI) ภาคการผลติเดอืนส.ค.ขยบัขึน้แตะระดับ 49.4 สูงกวา่ระดบั 49 ใน
เดือน ก.ค. และดีกวา่ทีน่กัวเิคราะหค์าดที ่49.2 อย่างไรก็ตามดชัน ีPMI อยู่ที่ระดับต า่กวา่ 50 
ติดต่อกันเป็นเดอืนที่ 2 บ่งชี้ว่าภาคการผลติของจนียงัคงอยูใ่นภาวะหดตวั ส่วนดัชน ีPMI ภาค
บริการเดอืนส.ค.ของจนีปรับตวัลงสูร่ะดับ 52.6 จากระดบั 53.8 ในเดือนก.ค.

ญี่ปุ่นเพิ่มเพดานการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศเป็น 50,000 คนต่อวัน จากปจัจบุัน
ที่ 20,000 คนต่อวนั โดยจะเริ่มตัง้แต่วนัที ่7 ก.ย.นี้เป็นตน้ไป ซึ่งถือเป็นการผ่อนคลายเพิ่มเตมิ
ส าหรับมาตรการควบคมุพรมแดนเพ่ือสกดัการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 นอกจากนี ้ญี่ปุ่นจะเริ่ม
รับนักท่องเทีย่วตา่งชาตทิีไ่ม่ไดเ้ดนิทางมากบักรุ๊ปทวัร์ดว้ย จากปจัจบุนัที่ญีปุ่น่ยอมรับเฉพาะ
นักท่องเทีย่วตา่งชาตทิีเ่ดินทางมากบักรุ๊ปทัวรเ์ทา่นัน้

ข้อมูลนี้จัดท าขึน้เพื่อเผยแพรท่ัว่ไป ผู้ใชจ้ึงต้องระมัดระวังด้วยวจิารณญาณและรบัผดิชอบในความเสี่ยงด้วยตนเอง
ผู้ลงทุนโปรดท าความเขา้ใจลักษณะสินคา้ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอ่นการตดัสนิใจลงทนุ

วันที่ 1 กันยายน 2565

*ตลาดหุ้นอินเดียปดิในวันที ่31 ส.ค. 


