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ตลาดหุ้นอินเดีย ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียปดิปรบัตัวเพิ่มขึน้ น าโดยหุ้นกลุม่เทคโนโลยีและได้แรงหนุนจากค าสัง่ซื้อของนักลงทนุต่างชาติ ที่คาด
ว่าเศรษฐกจิอินเดียจะมีการขยายตัวทีแ่ขง็แกรง่

ค าแนะน า :รอประเมนิสถานการณ์

ทองค า สัญญาทองค าตลาดนิวยอรก์ปดิบวก ได้แรงหนนุจากการทีด่อลลารส์หรฐัอ่อนคา่ลงจากระดบัสูงสุดในรอบ 20 ป ีและยูโรแขง็ค่าขึน้ 
นอกจากนีค้วามกงัวลเกีย่วกบัภาวะเศรษฐกจิโลกถดถอยได้หนุนแรงซื้อสัญญาทองค าในฐานะสินทรพัยป์ลอดภัย

ค าแนะน า : ลงทุน 5 – 10% ของพอร์ต เพื่อช่วยกระจายความเสี่ยง

น ้ามัน สัญญาน ้ามนัดบิเวสตเ์ทก็ซัส (WTI) ปิดปรบัตัวเพิ่มขึน้ ปัจจัยบวกจากความกงัวลเกีย่วกบัอุปทานน ้ามนัและการรว่งลงของค่าเงิน
ดอลลาร์สหรฐัทีช่่วยหนุนสัญญาน ้ามันดิบดดีตัวขึน้จากระดับต า่สดุในรอบ 7 เดือน

ค าแนะน า : ขายทั้งหมดหากมกี าไร

เงินเฟ้อจีนชะลอตัวลงในเดือน ส.ค. เพ่ิมขึ้น 2.5% จากปกีอ่นหนา้ ชะลอตัวลงจากเดอืนกอ่นที่ 
2.7% และต ่ากวา่ที่นกัวเิคราะหค์าดที ่2.8% ส่วนดัชน ีPPI ซึ่งสะทอ้นราคาทีโ่รงงานจ าหนา่ย
ผลิตภัณฑใ์ห้กบัผู้คา้สง่ ปรับตัวขึน้ 2.3% ในเดือน ส.ค. เมื่อเทียบรายป ีชะลอตัวลงจากเดอืน ก.ค.
ที่ระดับ 4.2% และน้อยกวา่ที่นกัวเิคราะหค์าดไวท้ี ่3.1% ดัชนี CPI และ PPI ของจนีทีช่ะลอตวัลงเป็น
ผลจากปัญหาคลืน่ความร้อนและยอดผู้ติดเชื้อโควดิ-19 ที่เพ่ิมขึ้นท าให้มกีารลอ็กดาวนบ์างเมือง

สรุปสถานการณ์ลงทุน

ตลาดหุ้นไทย ดัชนี SET ปิดบวก ได้แรงซื้อหุ้นกลุ่มพลังงานชว่ยหนุนตลาด หลัง
ราคาพลังงานปรบัตัวสูงขึ้น นอกจากนี้ยงัมีแรงซื้อเข้ามาใน
ทิศทางเดียวกบัตลาดหุ้นเอเชีย

กองทุนแนะน า : K-STAR-A(R), K-BANKING

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี S&P500 และ ดัชนี Nasdaq ปิดปรบัตัวเพิ่มขึ้น ได้ปจัจัยหนนุ
จากแรงซื้อหุ้นคนื โดยนักลงทนุมองข้ามความกงัวลเกีย่วกบั
แนวโน้มเศรษฐกจิและไดป้รบัตัวรบัแนวโนม้ที่ Fed จะปรบัขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยอีก 0.75% ในการประชุมเดือนนี้

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์

ตลาดหุ้นยุโรป ดัชนี Stoxx Europe 600 ปดิบวก น าโดยการปรบัตัวขึน้ของหุ้น
กลุ่มธนาคาร จากการคาดการณท์ีว่า่ ECB จะปรบัขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยตอ่ไป ขณะทีหุ่้นกลุม่เหมืองแรไ่ด้แรงหนุนจากราคาโลหะที่
พุ่งขึ้น

ค าแนะน า : หาจังหวะขายหรอืลดสดัสว่น

ตลาดหุ้นญี่ปุ่น ดัชนี Nikkei ตลาดหุ้นโตเกยีวปดิปรบัตวัเพิ่มขึน้ โดยได้แรงหนนุ
จากการอ่อนค่าของเงินเยน หลังดิ่งลงแตะระดับ 142 เยนต่อ
ดอลลาร์ ขณะที่มกีารคาดการณ์วา่รฐับาลและธนาคารกลางญีปุ่น่
จะออกมาตรการสกดัการอ่อนคา่ของเงินเยน

กองทุนแนะน า : K-JP, K-JPX

ตลาดหุ้นจีน/
ฮ่องกง

ดัชนี Shang Hai ตลาดหุ้นจีนและดชัน ีHang Seng ตลาดหุ้น
ฮ่องกงปิดบวก หลังจากทางการจนีเปดิเผยตัวเลขเงินเฟอ้ที่ชะลอ
ตัวลง

กองทุนแนะน า : K-CHX, K-CHINA, K-CCTV

ข้อมูลนี้จัดท าขึน้เพื่อเผยแพรท่ัว่ไป ผู้ใชจ้ึงต้องระมัดระวังด้วยวจิารณญาณและรบัผดิชอบในความเสี่ยงด้วยตนเอง
ผู้ลงทุนโปรดท าความเขา้ใจลักษณะสินคา้ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอ่นการตดัสนิใจลงทนุ

นายกฯญี่ปุ่นสั่งท าแผนกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่เดือน ต.ค. รับมือผลกระทบเงินเฟ้อ โดยจะมกีาร
พิจารณางบประมาณพิเศษเพ่ือใชส้นับสนนุมาตรการดงักลา่ว ในระหว่างนีร้ฐับาลของนายคชิิดะได้
เปิดเผยมาตรการบรรเทาเงนิเฟ้อที่มกีารปรับปรงุรอบใหม่ โดยสว่นใหญ่เปน็การขยายมาตรการ
ช่วยเหลอืก่อนหนา้ เพิ่มการแจกเงนิสดและเงนิช่วยเหลอืให้กบัผู้ที่ไดร้ับผลกระทบ

นักลงทุนจับตาการเปิดเผย CPI ประจ าเดือนส.ค.ของสหรัฐฯ ในวันอังคารที่ 13 ก.ย.นี้ โดยขอ้มลู
ดังกลา่วจะบง่ชี้ทศิทางการปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ในการประชุมวนัที่ 20-21 ก.ย. นักวิเคราะห์คาดวา่ 
ดัชนี CPI อาจเพ่ิมขึน้แตะ 8.1% ในเดือนส.ค. เมื่อเทียบรายป ีชะลอลงเมือ่เทยีบกับระดบั 8.5% ใน
เดือน ก.ค. ล่าสดุขอ้มลูจาก FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้นักลงทุนให้น า้หนกัมากถึง 
90% ที่ Fed จะปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ 0.75% สู่ระดับ 3.00-3.25% ในการประชุมสปัดาห์หนา้
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SET 1,654.62 0.89% -0.18%

SET 50 993.48 0.61% 0.28%

S&P 500 4,067.36 1.53% -14.66%

NASDAQ 12,112.31 2.11% -22.58%

STOXX 
Europe 600

420.37 1.52% -13.82%

TOPIX 1,965.53 0.40% -1.35%

NIKKEI 225 28,214.75 0.53% -2.00%

SHCOMP 
(China A-Shares)

3,262.05 0.82% -10.38%

HSCEI 
(China H-SHARES)

6,628.14 2.98% -19.53%

HANG SENG 
(Hong Kong)

19,362.25 2.69% -17.25%

SENSEX 59,793.14 0.18% 2.64%

NIFTY 17,833.35 0.19% 2.76%

VNI (Vietnam) 1,248.78 1.15% -16.65%

GOLD SPOT 1,716.83 0.49% -6.14%

OIL-WTI 86.79 3.89% 15.40%

US 10Yr Treasury 3.31% -1bps 180bps
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