
ตลาดหุ้นอินเดีย ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียปดิลบ น าโดยหุ้นกลุ่มโลหะ

ค าแนะน า :รอประเมนิสถานการณ์

ทองค า สัญญาทองค าตลาดนิวยอรก์ปดิลบ เนื่องจากการแข็งคา่ของดอลลารแ์ละการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบตัรสหรฐัฯเปน็
ปัจจัยกดดันตลาดทองค า

ค าแนะน า : ลงทุน 5 – 10% ของพอร์ต เพื่อช่วยกระจายความเสี่ยง

น ้ามัน สัญญาน ้ามนัดบิเวสตเ์ทก็ซัส (WTI) ปิดรว่งลง ถูกกดดันจากความกงัวลทีว่่าการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ในจีนจะสง่ผลกระทบ
ต่อเศรษฐกจิและความต้องการใชน้ ้ามัน รวมทัง้ความกงัวลเกีย่วกบัการเรง่ปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้ของ Fed

ค าแนะน า : ขายทั้งหมดหากมกี าไร

สรุปสถานการณ์ลงทุน

ตลาดหุ้นไทย ดัชนี SET ปิดลบ ตามทิศทางเดียวกบัตลาดหุ้นอ่ืนในภูมภิาค โดย
ได้รับแรงกดดันจากความกงัวลสถานการณ์สงครามของรสัเซีย
และยูเครนทีอ่าจขยายวงกว้าง แม้ขีปนาวธุทีต่กในโปแลนดไ์ม่ได้มา
จากรสัเซยีโดยตรง ขณะเดียวกนัสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ
โควิด-19 ในประเทศจนีกแ็ย่ลง

กองทุนแนะน า : K-STAR-A(R), K-BANKING

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี S&P500 และ ดัชนี Nasdaq ปิดปรบัตัวลดลง หลังจาก
เจ้าหน้าที่ Fed สนับสนุนให้เดินหน้าปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้ 
นอกจากนี้ นักลงทุนยงักงัวลวา่ขอ้มูลทีบ่ง่ช้ีถึงภาวะตึงตัวใน
ตลาดแรงงานของสหรฐัฯจะผลกัดันให้ Fed เร่งปรบัขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ย

ค าแนะน า : หาจังหวะขายหรอืลดสดัสว่น

ตลาดหุ้นยุโรป ดัชนี Stoxx Europe 600 ปดิปรบัตัวลดลง ถูกกดดนัจากการรว่ง
ลงของหุ้นกลุ่มเหมอืงแร่และกลุม่เฮลทแ์คร ์ซึ่งบดบังการพุ่งขึ้น
ของหุ้นซีเมนส์ทีห่นนุตลาดหุ้นเยอรมนปีดิบวก

ค าแนะน า : หาจังหวะขายหรอืลดสดัสว่น

ตลาดหุ้นญี่ปุ่น ดัชนี Nikkei ตลาดหุ้นโตเกยีวปดิลบเพียงเล็กนอ้ย เนื่องจากนัก
ลงทุนเข้าซือ้หุ้นทีเ่กีย่วกบัการทอ่งเทีย่วในประเทศ หลังการ
เปิดเผยขอ้มูลบง่ช้ีวา่ จ านวนนกัทอ่งเทีย่วต่างชาติในญี่ปุน่พุ่งขึ้น
ในเดือนต.ค.เมื่อเทยีบกบัปกีอ่น

กองทุนแนะน า : K-JP, K-JPX

ตลาดหุ้นจีน/
ฮ่องกง

ดัชนี Shang Hai ตลาดหุ้นจีนและดชัน ีHang Seng ตลาดหุ้น
ฮ่องกงปิดลบ จากความกงัวลในจ านวนผูต้ิดเชื้อโควดิ-19 ที่
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในจีนอาจจะสง่ผลใหร้ฐับาลใชม้าตรการ
ล็อกดาวน์เพิ่มเติม

กองทุนแนะน า : K-CHX, K-CHINA, K-CCTV

ข้อมูลนี้จัดท าขึน้เพื่อเผยแพรท่ัว่ไป ผู้ใชจ้ึงต้องระมัดระวังด้วยวจิารณญาณและรบัผดิชอบในความเสี่ยงด้วยตนเอง
ผู้ลงทุนโปรดท าความเขา้ใจลักษณะสินคา้ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอ่นการตดัสนิใจลงทนุ

Index Last 
Close

1D 
Change

YTD
Change

SET 1,614.95 -0.31% -2.57%

SET 50 980.74 -0.39% -1.01%

S&P 500 3,946.56 -0.31% -17.20%

NASDAQ 11,144.96 -0.35% -28.76%

STOXX 
Europe 600

428.38 -0.42% -12.18%

TOPIX 1,966.28 0.15% -1.31%

NIKKEI 225 27,930.57 -0.35% -2.99%

SHCOMP 
(China A-Shares)

3,115.44 -0.15% -14.41%

HSCEI 
(China H-SHARES)

6,140.57 -1.37% -25.45%

HANG SENG 
(Hong Kong)

18,045.66 -1.15% -22.87%

SENSEX 61,750.60 -0.37% 6.00%

NIFTY 18,343.90 -0.36% 5.70%

VNI (Vietnam) 969.26 2.80% -35.31%

GOLD SPOT 1,760.44 -0.76% -3.76%

OIL-WTI 81.64 -4.62% 8.55%

US 10Yr Treasury 3.77% 8bps 226bps

ประธาน Fed สาขาเซนต์หลุยสห์นุนขึ้นดอกเบี้ยสู่กรอบ 5-7% เพื่อฉุดเงินเฟ้อสู่
เป้าหมาย โดยมองว่า แม้ในปีนี ้Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปสู่กรอบ 3.75% - 4.00% 
แต่ยังเปน็ระดบัทีไ่ม่คมุเข้มพอที่จะท าให้อตัราเงินเฟ้อลงมาทีร่ะดับ 2% ได้ และกรอบ
อัตราดอกเบีย้ทีม่ปีระสทิธภิาพคือ 5%-7%

Fed สาขาแอตแลนตาเผยแบบจ าลอง GDPNow บ่งชี้เศรษฐกิจสหรัฐฯขยายตัว 4.4% 
ในไตรมาส 4 โดยสูงกว่าระดับ 4.0% ที่มีการเปิดเผยกอ่นหน้านี ้เนื่องจากตัวเลขยอดคา้
ปลีกออกมาแขง็แกรง่ ซึ่งก่อนหนา้นี้ กระทรวงพาณชิย์สหรฐัฯไดเ้ปดิเผยว่าเศรษฐกจิ
สหรัฐฯหดตวั 1.6% ในไตรมาส 1 และ 0.6% ในไตรมาส 2 ก่อนที่มีการขยายตวั 2.6% ใน
ไตรมาส 3

ญี่ปุ่นขาดดุลการค้าสูงสดุเป็นประวัติการณ์ในเดือนต.ค. ยอดส่งออกเพิ่มขึ้น 25.3% 
(เทียบรายปี) ส่วนยอดน าเข้าพุ่งขึ้น 53.5% ซึ่งปรับตัวขึน้ติดต่อกันเปน็เดอืนที่ 21 ส่งผล
ให้ญี่ปุ่นมียอดขาดดลุการค้าในเดอืนต.ค. ที่ 2.16 ล้านล้านเยน (1.55 หมื่นล้านดอลลาร)์ 
เป็นระดบัสงูสุดในประวัติการณ์ และเปน็การขาดดลุการคา้ตดิต่อกนัเปน็เดือนที ่15

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565


