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ตลาดหุ้นอินเดีย ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียปดิปรบัตัวเพิ่มขึน้ ได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุม่ธนาคาร

ค าแนะน า :รอประเมนิสถานการณ์

ทองค า สัญญาทองค าตลาดนิวยอรก์ปดิลบ แรงกดดนัจากการแข็งคา่ของสกลุเงินดอลลลารแ์ละอัตราผลตอบแทนพันธบตัรรฐับาลสหรฐัฯ
ดีดตัวขึ้น

ค าแนะน า : ลงทุน 5 – 10% ของพอร์ต เพื่อช่วยกระจายความเสี่ยง

น ้ามัน สัญญาน ้ามนัดบิเวสตเ์ทก็ซัส (WTI) ปิดลบ จากการทีน่กัลงทุนกงัวลว่าตัวเลขเงินเฟ้อของสหรฐัฯทีส่งูกว่าคาดจะกดดันให้ Fed เร่ง
ปรบัขึ้นอัตราดอกเบีย้และจะสง่ผลใหก้จิกรรมทางเศรษฐกจิและความต้องการใชน้ ้ามันชะลอตัวลง

ค าแนะน า : ขายทั้งหมดหากมกี าไร

สรุปสถานการณ์ลงทุน

ตลาดหุ้นไทย ดัชนี SET ปิดลบ โดยดัชนีตลาดหุ้นไทยเคลือ่นไหวในกรอบแคบ
คล้ายภูมภิาค เนื่องจากนักลงทนุรอติตดามการเปดิเผยตัวเลขเงิน
เฟ้อเดือน ส.ค. ของสหรัฐฯ

กองทุนแนะน า : K-STAR-A(R), K-BANKING

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี S&P500 และ ดัชนี Nasdaq ปิดทรดุตัวลงอย่างหนกั โดยนัก
ลงทุนเทขายหุน้ออกมาเปน็วงกวา้ง หลังจากสหรฐัฯเปดิเผย
ตัวเลขเงินเฟ้อทีสู่งกวา่คาด ซึ่งจะผลักดนัให้ Fed เรง่ปรบัขึน้อัตรา
ดอกเบี้ย ซึ่งขณะนี้นักลงทนุเริม่คาดการณ์วา่ Fed จะปรบัขึน้
ดอกเบี้ยแรงถึง 1.00% ในการประชุมสัปดาหห์นา้

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์

ตลาดหุ้นยุโรป ดัชนี Stoxx Europe 600 ปดิปรบัตัวลง ถูกกดดนัหลังสหรฐัฯ
เปิดเผยอัตราเงินเฟ้อทีพุ่่งสูงเกนิคาด

ค าแนะน า : หาจังหวะขายหรอืลดสดัสว่น

ตลาดหุ้นญี่ปุ่น ดัชนี Nikkei ตลาดหุ้นโตเกยีวปดิปรบัตวัเพิ่มขึน้ โดยได้แรงหนนุ
จากหุ้นกลุ่มขนส่งทีไ่ดร้บัอานิสงส์จากข่าวทีร่ฐับาลญีปุ่น่เตรยีม
ผ่อนคลายขอ้จ ากดัในการเดินทางเข้าประเทศตามมาตรการสกดั
โควิด-19

กองทุนแนะน า : K-JP, K-JPX

ตลาดหุ้นจีน/
ฮ่องกง

ดัชนี Shang Hai ตลาดหุ้นจีนปดิบวก หลังนายกฯจนีให้ค ามัน่วา่
จะใช้นโยบายเพื่อสรา้งเสถียรภาพเศรษฐกจิ ขณะทีด่ัชนี Hang 
Seng ตลาดหุ้นฮ่องกงปิดลบ เนื่องจากนกัลงทนุขายหุน้เพื่อท า
ก าไร หลังจากตลาดเคลือ่นไหวแดนบวกในชว่งเช้า

กองทุนแนะน า : K-CHX, K-CHINA, K-CCTV

ข้อมูลนี้จัดท าขึน้เพื่อเผยแพรท่ัว่ไป ผู้ใชจ้ึงต้องระมัดระวังด้วยวจิารณญาณและรบัผดิชอบในความเสี่ยงด้วยตนเอง
ผู้ลงทุนโปรดท าความเขา้ใจลักษณะสินคา้ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอ่นการตดัสนิใจลงทนุ
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SET 1,661.09 -0.28% 0.21%

SET 50 1,001.73 0.05% 1.11%

S&P 500 3,932.69 -4.32% -17.49%

NASDAQ 11,633.57 -5.16% -25.64%

STOXX 
Europe 600

421.13 -1.55% -13.67%

TOPIX 1,986.57 0.32% -0.29%

NIKKEI 225 28,614.63 0.25% -0.62%

SHCOMP 
(China A-Shares)

3,263.80 - -10.33%

HSCEI 
(China H-SHARES)

6,633.05 - -19.47%

HANG SENG 
(Hong Kong)

19,326.86 - -17.40%

SENSEX 60,571.08 0.76% 3.98%

NIFTY 18,070.05 0.75% 4.13%

VNI (Vietnam) 1,248.40 -0.10% -16.68%

GOLD SPOT 1,702.17 -1.30% -6.94%

OIL-WTI 87.31 -0.54% 16.09%

US 10Yr Treasury 3.41% 5bps 190bps

วันที่ 14 กันยายน 2565

ตัวเลขเงินเฟ้อทั่วไปของสหรัฐฯเดือน ส.ค. เพิ่มขึ้น 8.3% (เทียบรายป)ี สูงกว่าตลาด
คาด ที่ 8.1% ด้านเงินเฟ้อพืน้ฐาน (ไม่รวมราคาอาหารและพลงังาน) เพิ่มขึ้นมากกว่าคาด
เช่นกัน โดยล่าสุด FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้นักลงทนุใหน้ า้หนกั 38% ที่ 
Fed จะปรับขึ้นดอกเบี้ย 1.00% ในสัปดาห์หนา้ และให้น า้หนกั 62% ที่จะปรับขึน้ 0.75% ซึ่ง
ก่อนหน้าการรายงานเงนิเฟ้อไม่มนีักวิเคราะหท์ี่คาดว่า Fed จะปรับขึ้นถึง 1% แต่อย่างใด

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯดีดตัวขึน้แรง หลังสหรฐัฯเปิดเผยตัวเลข
เงินเฟ้อที่พุ่งขึน้เกนิคาด ซึ่งจะหนุนให้ Fed เร่งปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ โดยอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาลสหรฐัฯอาย ุ10 ปี ดีดตัวสู่ระดับ 3.44% ขณะที่อัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาลอาย ุ30 ปี ปรับตัวขึ้นสู่ระดบั 3.56%

ผู้ว่า ททท. มั่นใจนักท่องเที่ยวต่างชาติทะล ุ10 ล้านคนสิ้นปีนี้ โดยตั้งแต ่ม.ค.- 9 ก.ย.
65 นักท่องเที่ยวต่างชาตเิดินทางเขา้ไทยแล้ว 5 ล้านคน ททท. คาดว่าการท่องเทีย่วไทย
จะฟื้นตัวต่อเนือ่งตัง้แต่ไตรมาส 4/65 จนถึงปีหน้า โดยวางเป้าหมายอตุสาหกรรม
ท่องเที่ยว ปี 66 ให้กลับมาในอตัรา 80% ของปี 62 โดยคาดว่าจะมีรายไดจ้ากการ
ท่องเที่ยว รวมทั้งสิน้ 1.73 ล้านล้านบาท 

**ตลาดหุ้นจีนและตลาดหุ้นฮ่องกงปิดท าการวันที ่12 ก.ย. 


