
ตลาดหุ้นอินเดีย ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียปดิบวก สอดคลอ้งกบัตลาดหุ้นภมูิภาค

ค าแนะน า :รอประเมนิสถานการณ์

ทองค า สัญญาทองค าตลาดนิวยอรก์ ปิดท าการในวนัที ่24 พ.ย. เนื่องในวันขอบคณุพระเจ้า

ค าแนะน า : ลงทุน 5 – 10% ของพอร์ต เพื่อช่วยกระจายความเสี่ยง

น ้ามัน สัญญาน ้ามนัดบิเวสตเ์ทก็ซัส (WTI) ปิดท าการในวันที ่24 พ.ย. เนื่องในวันขอบคณุพระเจา้

ค าแนะน า : ขายทั้งหมดหากมกี าไร

สรุปสถานการณ์ลงทุน

ตลาดหุ้นไทย ดัชนี SET ปิดบวก โดยมแีรงซื้อเข้ามาในกลุม่โรงพยาบาล ตอบรบั
ตัวเลขผูต้ิดเชื้อไวรสัโควดิ-19 ในประเทศทีเ่รง่ตัวขึ้น แต่ในทาง
กลับกนักส็่งผลใหม้ีแรงขายหุน้กลุม่เปดิประเทศออกมา ขณะทีก่ลุม่
พลังงานก็ได้รบัผลกระทบจากราคาน ้ามนัทีป่รบัตัวลดลง

กองทุนแนะน า : K-STAR-A(R), K-BANKING

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี S&P500 และ ดัชนี Nasdaq ปิดท าการในวนัที ่24 พ.ย. เนื่อง
ในวันขอบคณุพระเจา้

ค าแนะน า : หาจังหวะขายหรอืลดสดัสว่น

ตลาดหุ้นยุโรป ดัชนี Stoxx Europe 600 ปดิปรบัตัวเพิ่มขึน้ น าโดยหุ้นกลุม่
อสังหาริมทรพัย์หลังรายงานการประชุมในเดอืนพ.ย.ของ Fed 
บ่งช้ีว่า Fed อาจจะชะลอการปรบัขึ้นอัตราดอกเบีย้

ค าแนะน า : หาจังหวะขายหรอืลดสดัสว่น

ตลาดหุ้นญี่ปุ่น ดัชนี Nikkei ตลาดหุ้นโตเกยีวปดิบวก ได้แรงหนุนจากการเปดิเผย
รายงานการประชุมของ Fed ซึ่งบ่งช้ีว่า มีความเปน็ไปไดท้ีจ่ะชะลอ
การปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้

กองทุนแนะน า : K-JP, K-JPX

ตลาดหุ้นจีน/
ฮ่องกง

ดัชนี Shang Hai ตลาดหุ้นจีนปดิลบ โดยตลาดถูกกดดนัจาก
ความกงัวลเกีย่วกบัผลกระทบของโรคโควดิ-19 ที่แพร่ระบาดอยา่ง
หนักในจนี ขณะที่ดัชนี Hang Seng ตลาดหุ้นฮ่องกงปดิบวก

กองทุนแนะน า : K-CHX, K-CHINA, K-CCTV

ข้อมูลนี้จัดท าขึน้เพื่อเผยแพรท่ัว่ไป ผู้ใชจ้ึงต้องระมัดระวังด้วยวจิารณญาณและรบัผดิชอบในความเสี่ยงด้วยตนเอง
ผู้ลงทุนโปรดท าความเขา้ใจลักษณะสินคา้ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอ่นการตดัสนิใจลงทนุ

Index Last 
Close

1D 
Change

YTD
Change

SET 1,624.96 0.03% -1.97%

SET 50 988.13 0.03% -0.26%

S&P 500 - - -

NASDAQ - - -

STOXX 
Europe 600

440.84 0.46% -9.63%

TOPIX 2,018.80 - 1.33%

NIKKEI 225 28,383.09 - -1.42%

SHCOMP 
(China A-Shares)

3,089.31 -0.25% -15.12%

HSCEI 
(China H-SHARES)

5,992.35 0.79% -27.25%

HANG SENG 
(Hong Kong)

17,660.90 0.78% -24.52%

SENSEX 62,272.68 1.24% 6.90%

NIFTY 18,484.10 1.19% 6.51%

VNI (Vietnam) 947.71 0.18% -36.75%

GOLD SPOT - - -

OIL-WTI - - -

US 10Yr Treasury - - -

ยอดนักท่องเทีย่วเขา้ไทยตั้งแต่ตน้ปีแตะ 8.2 ล้านคน โดยกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
และกีฬา กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที ่1 ม.ค.-19 พ.ย. 65 
ประเทศไทย มีรายได้จากการท่องเที่ยวสะสมประมาณ 2.81 แสนล้านบาท โดย
นักท่องเทีย่วจากประเทศที่เดนิทางเข้าไทยสูงสดุ 5 อันดับแรก ได้แก่ มาเลเซีย อินเดีย 
สิงคโปร ์ลาว และเวียดนาม

Fed เผยแบบจ าลอง GDPNow บ่งชี้เศรษฐกิจสหรัฐฯขยายตัว 4.3% ในไตรมาส 4/65
สูงกว่าระดบั 4.2% ที่มีการเปดิเผยก่อนหนา้ ได้แรงหนนุจากการเรง่ตวัขึน้ของการลงทุน
ภาคเอกชน โดยก่อนหน้านีก้ระทรวงพาณิชยส์หรฐัฯเปดิเผยว่า เศรษฐกิจสหรฐัฯจะหดตัว 
1.6% ในไตรมาส 1 และ 0.6% ในไตรมาส 2 ก่อนที่จะมีการขยายตวั 2.6% ในไตรมาส 3

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธรุกิจเยอรมนีสูงกว่าคาดในเดือนพ.ย. โดยปรับตัวขึน้สูร่ะดบั 
86.3 และสงูกว่าคาดการณ์ของนักวิเคราะหท์ีร่ะดบั 85.0 จากระดับ 84.5 ในเดือนต.ค. 
ได้แรงหนนุจากการขยายตวัทางเศรษฐกิจของเยอรมนีในไตรมาส 3 รวมถึงการที่
เยอรมนสีามารถกักเกบ็ก๊าซธรรมชาติไดเ้ต็มจ านวนตามเปา้หมาย ซึ่งช่วยคลายความ
กังวลเกี่ยวกบัการขาดแคลนพลงังานในฤดูหนาว

*ตลาดหุ้นโตเกยีวปดิท าการในวนัที่ 23 พ.ย.
ตลาดหุ้น,น า้มนั,ทองค า และตลาดเงนิสหรฐัฯ ปิดท าการในวนัที่ 24 พ.ย.

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565


