
ตลาดหุ้นอินเดีย ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียปดิปรบัตัวแคบ ก่อนการเปดิเผยตัวเลขการจา้งงานของสหรฐัฯ

ค าแนะน า :รอประเมนิสถานการณ์

ทองค า สัญญาทองค าตลาดนิวยอรก์ปดิปรบัตัวเพิ่มขึ้น จากการอ่อนคา่ลงของดอลลารส์หรฐัและการย่อตัวของอัตราผลตอบแทนพันธบตัร
รัฐบาลสหรฐัฯ รวมทัง้การเปดิเผยข้อมูลเศรษฐกจิทีช่ะลอตัวลง

ค าแนะน า : ลงทุน 5 – 10% ของพอร์ต เพื่อช่วยกระจายความเสี่ยง

น ้ามัน สัญญาน ้ามนัดบิเวสตเ์ทก็ซัส (WTI) ปิดปรบัตัวเพิ่มขึน้ โดยนักลงทนุจบัตาการประชุมก าหนดนโยบายการผลิตน า้มันของกลุม่ประเทศ
ผู้ส่งออกน ้ามัน (OPEC) และชาติพันธมติร หรอืโอเปกพลสั ในวันจันทรท์ี ่5 ก.ย.นี้

ค าแนะน า : ขายทั้งหมดหากมกี าไร

Index Last 
Close

1D 
Change

YTD
Change

SET 1,622.15 0.01% -2.14%

SET 50 983.99 -0.06% -0.68%

S&P 500 3,924.26 -1.07% -17.66%

NASDAQ 11,630.86 -1.31% -25.66%

STOXX 
Europe 600

415.97 2.04% -14.73%

TOPIX 1,930.17 -0.27% -3.12%

NIKKEI 225 27,650.84 -0.04% -3.96%

SHCOMP 
(China A-Shares)

3,186.48 0.05% -12.45%

HSCEI 
(China H-SHARES)

6,672.42 -1.03% -18.99%

HANG SENG 
(Hong Kong)

19,452.09 -0.74% -16.86%

SENSEX 58,803.33 0.06% 0.94%

NIFTY 17,539.45 -0.02% 1.07%

VNI (Vietnam) - - -

GOLD SPOT 1,712.19 0.86% -6.40%

OIL-WTI 86.87 0.30% 15.50%

US 10Yr Treasury 3.19% -6bps 168bps

ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึน้ 3.15 แสนต าแหน่งในเดือน ส.ค. ใกล้เคียงกบั
ที่นักวิเคราะหค์าดการณ์ทีร่ะดับ 3 แสนต าแหนง่ ชะลอตัวจากระดับ 5.26 แสนต าแหนง่ใน
เดือน ก.ค. ด้านอัตราการว่างงานเพิ่มขึน้สู่ระดบั 3.7% จากระดับ 3.5% ในเดือน ก.ค. 
ขณะที่ตัวเลขคา่จ้างรายช่ัวโมงโดยเฉลี่ยของแรงงาน ดีดตัวขึ้น 0.3% (เทียบรายเดอืน) และ
เพิ่มขึ้น 5.2% (เทียบรายป)ี

สรุปสถานการณ์ลงทุน

ตลาดหุ้นไทย ดัชนี SET ปิดบวก โดยดชันีตลาดหุน้ไทยเคลื่อนไหวในกรอบแคบ 
นักลงทุนเฝา้ติดตามการรายงานตวัเลขเงินเฟ้อของไทยเดือน 
ส.ค. ที่กระทรวงพาณิชย์จะรายงานวันที ่5 ก.ย.นี้

กองทุนแนะน า : K-STAR-A(R), K-BANKING

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี S&P500 และ ดัชนี Nasdaq ปรบัตวัลดลง โดยดัชนีทัง้ 2 ตัว
ปรบัตัวลงเปน็สัปดาห์ที ่3 ติดต่อกันแล้ว ทั้งนี้ การซือ้ขายเปน็ไป
อย่างเบาบางกอ่นวันหยุดยาวในสดุสปัดาห์นี ้โดยตลาดหุน้สหรฐัฯ
จะปิดท าการในวนัจนัทรท์ี ่5 ก.ย. เนื่องในวันแรงงาน

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์

ตลาดหุ้นยุโรป ดัชนี Stoxx Europe 600 ปดิปรบัตัวเพิ่มขึน้ หลังการเปดิเผย
ตัวเลขจ้างงานสหรฐัฯทีช่ะลอตัวลง ท าให้นักลงทนุคลายความ
กังวลว่า Fed จะปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้อย่างรนุแรง อย่างไรกต็าม 
ตลาดยังคงปรบัตวัลงในรอบสปัดาหน์ี้เปน็สปัดาหท์ี ่3 ติดต่อกนั
ท่ามกลางความวิตกเกีย่วกบัราคาพลังงานทีพุ่ง่ขึ้น

ค าแนะน า : หาจังหวะขายหรอืลดสดัสว่น

ตลาดหุ้นญี่ปุ่น ดัชนี Nikkei ตลาดหุ้นโตเกยีวปดิลบ ถูกกดดนัจากคา่เงินเยนที่
อ่อนค่าสูงสุดในรอบ 24 ปี

กองทุนแนะน า : K-JP, K-JPX

ตลาดหุ้นจีน/
ฮ่องกง

ดัชนี Shang Hai ตลาดหุ้นจีนปดิปรบัตัวเพิม่ขึ้นเลก็น้อย โดยนัก
ลงทุนยังคงกงัวลเกีย่วกบัแนวโนม้เศรษฐกจิ หลังจากจนีสั่งล็อก
ดาวน์พื้นทีห่ลายแห่งในเมืองส าคญั ด้านดัชนี Hang Seng ตลาด
หุ้นฮ่องกงปิดลบ

กองทุนแนะน า : K-CHX, K-CHINA, K-CCTV

ข้อมูลนี้จัดท าขึน้เพื่อเผยแพรท่ัว่ไป ผู้ใชจ้ึงต้องระมัดระวังด้วยวจิารณญาณและรบัผดิชอบในความเสี่ยงด้วยตนเอง
ผู้ลงทุนโปรดท าความเขา้ใจลักษณะสินคา้ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอ่นการตดัสนิใจลงทนุ

วันที่ 5 กันยายน 2565

สหรัฐฯจะยังคงเก็บภาษสีินค้าน าเขา้จากจีนมูลคา่หลายแสนล้านดอลลาร์ตอ่ไป ขณะที่จะ
ท าการทบทวนด้านกฎหมายส าหรบัการเกบ็ภาษีดงักลา่ว โดยก่อนหน้านีค้ณะบรหิารของ 
ปธน. ไบเดน ได้ท าการพิจารณาว่าจะยกเลกิภาษนี าเขา้สนิค้าบางส่วนลงเพือ่ช่วยลดแรง
กดดันด้านเงนิเฟ้อในสหรฐัฯ อย่างไรก็ตามการพิจารณาเรือ่งดงักลา่วได้ถกูระงบัไปหลงัจีน
ท าการซ้อมรบใกล้เกาะไต้หวันเพือ่ตอบโต้ทีน่างแนนซ ีเพโลซี เดินทางเยอืนไต้หวัน

บริษัทพลังงานรายใหญ่ของรัสเซีย “ก๊าซพรอม” ประกาศว่าจะยังคงปดิทอ่สง่ก๊าซ Nord 
Stream 1 ต่อไปโดยไม่มีก าหนด เนื่องจากพบการรัว่ไหลของน ้ามัน โดยการประกาศปดิทอ่
ส่งก๊าซ Nord Stream 1 โดยไม่มีก าหนดนี ้เป็นไปตามที่หลายฝา่ยกังวลว่า ก๊าซพรอมจะ
ยังคงปิดท่อสง่ก๊าซตอ่ไป ขณะที่รัสเซยีก าลงัใช้อุปทานพลงังานเปน็อาวุธสงครามเพื่อตอบ
โต้ต่อการทีช่าติตะวันตกใหก้ารสนบัสนนุยเูครนในการท าสงครามกับรสัเซีย

*ตลาดหุ้นเวียดนามปิด 1-2 ก.ย. 65 


