
ตลาดหุ้นอินเดีย ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียปดิบวก น าโดยหุน้กลุม่ธนาคาร

ค าแนะน า :รอประเมนิสถานการณ์

ทองค า สัญญาทองค าตลาดนิวยอรก์ปดิบวก ขณะทีน่ักลงทนุจบัตาการเปดิเผยรายงานการประชมุเดอืนพ.ย.ของ Fed

ค าแนะน า : ลงทุน 5 – 10% ของพอร์ต เพื่อช่วยกระจายความเสี่ยง

น ้ามัน สัญญาน ้ามนัดบิเวสตเ์ทก็ซัส (WTI) ปิดลบ หลังมรีายงานว่ากลุม่ประเทศ G7 เตรียมก าหนดเพดานราคาน า้มนัรสัเซียไม่ให้เกนิ 70 
ดอลลาร์/บารเ์รล นอกจากนี้ ตลาดยังถูกกดดันจากสต็อกน ้ามันเบนซินของสหรฐัฯทีพุ่ง่ขึ้นมากกวา่คาดและสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโควิด-19 ในจีน

ค าแนะน า : ขายทั้งหมดหากมกี าไร

สรุปสถานการณ์ลงทุน

ตลาดหุ้นไทย ดัชนี SET ปิดบวก ตามทศิทางตลาดภูมิภาค-สหรฐัฯ ประกอบกบั
ได้ปัจจัยหนนุจากกลุม่พลังงาน หลังจากซาอุดิอาระเบยีได้ออกมา
ยืนยันว่าไมไ่ด้หารอืกบั OPEC เพื่อปรบัเพิ่มก าลงัการผลติ

กองทุนแนะน า : K-STAR-A(R), K-BANKING

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี S&P500 และ ดัชนี Nasdaq ปิดบวก หลังจากรายงานการ
ประชมุเดือนพ.ย.ของ Fed ระบุวา่มีแนวโน้มทีจ่ะชะลอการปรบัขึน้
อัตราดอกเบีย้ในเรว็ๆ นี้

ค าแนะน า : หาจังหวะขายหรอืลดสดัสว่น

ตลาดหุ้นยุโรป ดัชนี Stoxx Europe 600 ปดิปรบัตัวเพิ่มขึน้ ได้แรงหนุนจากการ
ปรบัตัวขึน้ของหุ้นกลุม่เหมืองแร ่ขณะทีน่ักลงทนุรอการเปดิเผย
รายงานการประชุมนโยบายการเงินของ Fed และ ECB

ค าแนะน า : หาจังหวะขายหรอืลดสดัสว่น

ตลาดหุ้นญี่ปุ่น ดัชนี Nikkei ตลาดหุ้นโตเกยีวปดิท าการในวนัที่ 23 พ.ย. เนื่องใน
วันขอบคณุแรงงาน

กองทุนแนะน า : K-JP, K-JPX

ตลาดหุ้นจีน/
ฮ่องกง

ดัชนี Shang Hai ตลาดหุ้นจีนและดชัน ีHang Seng ตลาดหุ้น
ฮ่องกงปิดบวก เนื่องจากนักลงทนุคาดการณว์่า Fed จะชะลอการ
ปรบัขึ้นอัตราดอกเบีย้ในช่วงไม่กีเ่ดือนนี้ ขณะที่ ตลาดยังคงถูก
กดดันจากความกงัวลเกีย่วกบัผลกระทบของโควดิ-19 ทีก่ลบัมา
น่ากังวลในจีน

กองทุนแนะน า : K-CHX, K-CHINA, K-CCTV

ข้อมูลนี้จัดท าขึน้เพื่อเผยแพรท่ัว่ไป ผู้ใชจ้ึงต้องระมัดระวังด้วยวจิารณญาณและรบัผดิชอบในความเสี่ยงด้วยตนเอง
ผู้ลงทุนโปรดท าความเขา้ใจลักษณะสินคา้ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอ่นการตดัสนิใจลงทนุ

Index Last 
Close

1D 
Change

YTD
Change

SET 1,624.40 0.56% -2.00%

SET 50 987.84 0.60% -0.29%

S&P 500 4,027.26 0.59% -15.50%

NASDAQ 11,285.32 0.99% -27.87%

STOXX 
Europe 600

438.82 0.60% -10.04%

TOPIX - - -

NIKKEI 225 - - -

SHCOMP 
(China A-Shares)

3,096.91 0.26% -14.91%

HSCEI 
(China H-SHARES)

5,945.11 0.74% -27.82%

HANG SENG 
(Hong Kong)

17,523.81 0.57% -25.10%

SENSEX 61,510.58 0.15% 5.59%

NIFTY 18,267.25 0.13% 5.26%

VNI (Vietnam) 946.00 -0.64% -36.86%

GOLD SPOT 1,749.68 0.54% -4.35%

OIL-WTI 77.94 -3.72% 3.63%

US 10Yr Treasury 3.69% -6bps 218bps

กรรมการ Fed เห็นพ้องชะลอขึน้ดอกเบี้ย หวั่นนโยบายการเงินกระทบเศรษฐกจิ โดย
แม้จะตระหนักว่าตัวเลขเงนิเฟ้อยงัไม่ได้สง่สญัญาณชะลอตัวลงอยา่งมนีัยส าคัญ แต่
กรรมการ Fed ส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกนัว่า เป็นเรื่องเหมาะสมที่จะชะลอการปรบัขึน้
อัตราดอกเบีย้ในเรว็ๆ นี้ เมื่อพิจารณาถงึผลกระทบของนโยบายการเงนิของ Fed ที่มี
ต่อเศรษฐกจิ 

ตัวเลขชี้วัดทางเศรษฐกิจสหรัฐฯออ่นแอต่อเนื่อง ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) รวม
ภาคการผลติและภาคบรกิารเบือ้งตน้ ปรับตัวลงสูร่ะดับ 46.3 ในเดือนพ.ย. ซึ่งเป็นระดับ
ต ่าสุดในรอบ 3 เดือน และอยู่ในแดนหดตวัเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกัน ด้านความเชื่อมัน่
ผู้บริโภคเดอืนพ.ย.ต ่าสดุในรอบ 4 เดือน ปรับตัวลงสูร่ะดบั 56.8 จาก 59.9 ในเดือนต.ค. 
ได้รับผลกระทบจากความกงัวลเกีย่วกับเงนิเฟ้อ และการดีดตัวขึน้ของอัตราดอกเบี้ย

แบงก์ชาติเกาหลใีต้ (BOK) ชะลอการขึน้ดอกเบี้ย ปรับขึ้น 0.25% ตามคาด สู่ระดับ 
3.25% ซึ่งเป็นระดับสงูสดุนับตั้งแตเ่ดือนก.ค. ปี 2555 หลังจากทีป่รบัขึน้ดอกเบี้ย 
0.50% ในการประชุมเดอืนต.ค.ทีผ่่านมา ซึ่งการชะลอปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ในครัง้นี้
สะท้อนใหเ้หน็ว่า BOK พยายามที่จะควบคมุเงินเฟ้อโดยไม่ใหส้ง่ผลกระทบตอ่การเตบิโต
ของเศรษฐกจิ

หนนุ
อ่อนค่าลง

*ตลาดหุ้นโตเกยีวปดิท าการในวนัที ่23 พ.ย. 
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