
ตลาดหุ้นอินเดีย ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียปดิลบ ขณะทีน่กัลงทนุกงัวลตอ่การทีเ่จ้าหน้าที่ Fed แสดงความเหน็สนบัสนุนการปรบัขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยเพื่อสกดัเงินเฟ้อ

ค าแนะน า :รอประเมนิสถานการณ์

ทองค า สัญญาทองค าตลาดนิวยอรก์ปดิลบ ถูกกดดันจากการทีด่อลลารส์หรฐัแข็งคา่ขึน้ ขณะที่นกัลงทนุจบัตารายงานการประชมุ
ประจ าเดือนพ.ย. ของ Fed ในวันพุธนี้ (23 พ.ย.)

ค าแนะน า : ลงทุน 5 – 10% ของพอร์ต เพื่อช่วยกระจายความเสี่ยง

น ้ามัน สัญญาน ้ามนัดบิเวสตเ์ทก็ซัส (WTI) ปิดลดลงเลก็นอ้ย เนื่องจากข่าวทีว่า่ ซาอุดีอาระเบยีและสมาชกิกลุ่มประเทศผูส้ง่ออกน ้ามัน 
(OPEC) ก าลังหารอืกนัเกีย่วกบัการปรบัเพิ่มก าลังการผลิต

ค าแนะน า : ขายทั้งหมดหากมกี าไร

สรุปสถานการณ์ลงทุน

ตลาดหุ้นไทย ดัชนี SET ปิดปรบัตัวในกรอบแคบ เนื่องจากยังไม่มปีจัจัยใหม่ๆ เข้า
มาสนับสนุน แม้จะไดป้จัจัยบวกจากตัวเลข GDP ไตรมาส 3/65 ที่
โตสูงถึง 4.5%

กองทุนแนะน า : K-STAR-A(R), K-BANKING

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี S&P500 และ ดัชนี Nasdaq ปิดลบ จากความกงัวล
เศรษฐกจิจะเข้าสู่ภาวะถดถอย

ค าแนะน า : หาจังหวะขายหรอืลดสดัสว่น

ตลาดหุ้นยุโรป ดัชนี Stoxx Europe 600 ปดิปรบัตัวลดลง โดยหุ้นกลุ่มสินคา้โภค
ภัณฑ์ถ่วงตลาดจากความกงัวลเกีย่วกบัผลกระทบทางเศรษฐกจิที่
เกิดจากมาตรการควบคมุจ านวนผูต้ิดเชือ้โควิด-19 ที่เพิ่มขึน้ในจีน

ค าแนะน า : หาจังหวะขายหรอืลดสดัสว่น

ตลาดหุ้นญี่ปุ่น ดัชนี Nikkei ตลาดหุ้นโตเกยีวปดิบวก เนื่องจากมีแรงซื้อหุ้นกลุม่
ส่งออกจากอานสิงส์สกลุเงินเยนอ่อนค่า ทัง้นี้ ตลาดปิดบวกเพียง
เล็กน้อยโดยถูกกดดันจากแรงขายหุน้กลุ่มบรษิทัประกนั หลัง
รายงานคาดการณผ์ลก าไรเมื่อปลายสัปดาหท์ีแ่ลว้ออกมาน่า
ผิดหวัง

กองทุนแนะน า : K-JP, K-JPX

ตลาดหุ้นจีน/
ฮ่องกง

ดัชนี Shang Hai ตลาดหุ้นจีนและดชัน ีHang Seng ตลาดหุ้น
ฮ่องกงปิดลบ ถูกกดดันจากความกงัวลเกีย่วกบัผลกระทบทาง
เศรษฐกจิ หลังจากจีนพบผูต้ิดเชื้อเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องและได้สั่ง
ล็อกดาวน์หลายพื้นทีข่องประเทศ

กองทุนแนะน า : K-CHX, K-CHINA, K-CCTV

ข้อมูลนี้จัดท าขึน้เพื่อเผยแพรท่ัว่ไป ผู้ใชจ้ึงต้องระมัดระวังด้วยวจิารณญาณและรบัผดิชอบในความเสี่ยงด้วยตนเอง
ผู้ลงทุนโปรดท าความเขา้ใจลักษณะสินคา้ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอ่นการตดัสนิใจลงทนุ

Index Last 
Close

1D 
Change

YTD
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SET 1,618.86 0.09% -2.34%

SET 50 984.74 0.32% -0.61%

S&P 500 3,949.94 -0.39% -17.13%

NASDAQ 11,024.51 -1.09% -29.53%

STOXX 
Europe 600

433.06 -0.06% -11.22%

TOPIX 1,972.57 0.28% -0.99%

NIKKEI 225 27,944.79 0.16% -2.94%

SHCOMP 
(China A-Shares)

3,085.04 -0.39% -15.24%

HSCEI 
(China H-SHARES)

6,001.90 -2.02% -27.13%

HANG SENG 
(Hong Kong)

17,655.91 -1.87% -24.54%

SENSEX 61,144.84 -0.84% 4.96%

NIFTY 18,159.95 -0.81% 4.64%

VNI (Vietnam) 960.65 -0.90% -35.88%

GOLD SPOT 1,738.05 -0.72% -4.98%

OIL-WTI 79.73 -0.44% 6.01%

US 10Yr Treasury 3.83% -0.2bps 232bps

GDP ไทยไตรมาส 3 ปี 65 ขยายตัว 4.5% สูงกว่าตลาดคาดที่ 4.3%  โดยเป็นการเรง่
ตัวขึ้น 2.5% ในไตรมาสกอ่นหนา้ และเป็นการกลบัไปสูร่ะดบักอ่นเกดิโควิดระบาด ปัจจัย
หนุนมาจากการบรโิภคภาคเอกชนทีข่ยายตวัดี ด้วยแรงสง่จากการทอ่งเทีย่วทีฟ่ื้นตัว
แข็งแกรง่ หลังเปิดประเทศรบันกัทอ่งเทีย่วต่างประเทศเตม็รปูแบบตั้งแตเ่ดือนก.ค. โดย
สภาพัฒน์คาดว่าทั้งปีนี ้เศรษฐกิจไทยจะสามารถโตได้ 3.2% และปีหน้าจะฟื้นตัว 3-4% 

ธนาคารกลางจีน (PBoC) คงอัตราดอกเบี้ย LPR เป็นเดือนที่ 3 ประกาศคงอตัรา
ดอกเบี้ยเงนิกู้ลกูคา้ชั้นด ี(LPR) ประเภท 1 ปีที่ระดบั 3.65% และคงอตัราดอกเบี้ย LPR 
ประเภท 5 ปีที่ระดบั 4.30% ซึ่งสอดคลอ้งกับการคาดการณ ์ทั้งนี้ PBoC ได้มีการเตอืน
ว่าอัตราเงินเฟ้ออาจเรง่ตวัขึ้นเนือ่งจากอุปสงคโ์ดยรวมในระบบเศรษฐกจิดีขึน้

จีนล็อกดาวน์หลายเขตในปักกิ่ง หลังพบผู้ติดเชื้อ-ผู้เสยีชวีิตจากโควิดเพิ่ม ประกาศ
ล็อกดาวน์เขตเฉาหยาง เขตไห่เตี้ยน เขตตงเฉิง และเขตซเีฉงิ หลังสถานการณ ์โควิด-19 
ในกรุงปกักิง่ย า่แย่ลง โดยปักกิ่งรายงานพบผู้เสยีชีวิตจากโควิด-19 เพิ่มอีก 2 รายในวัน
อาทิตย์ที่ 20 พ.ย. และพบผู้ตดิเชื้อรายใหมเ่พิ่มอีก 951 ราย ซึ่งเป็นจ านวนผู้ตดิเชื้อ
รายวันสูงสดุของปกักิ่งนับตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2564

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565


