
ตลาดหุ้นอินเดีย ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียปดิยอ่ตัวตามตลาดหุน้ในภูมิภาค นักลงทนุขายท าก าไรหลงัราคาหุ้นพุ่งขึ้นติดต่อกนัหลายวนั

ค าแนะน า :รอประเมนิสถานการณ์

ทองค า สัญญาทองค าตลาดนิวยอรก์ปดิลบ ถูกกดดันจากการปรบัขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบตัรรฐับาลสหรฐัฯ

ค าแนะน า : ลงทุน 5 – 10% ของพอร์ต เพื่อช่วยกระจายความเสี่ยง

น ้ามัน สัญญาน ้ามนัดบิเวสตเ์ทก็ซัส (WTI) ปิดพุ่งขึ้น หลังสหรฐัฯเปดิเผยสต็อกน ้ามันดบิลดลงมากกวา่คาดในสปัดาหท์ีแ่ล้ว ซึ่งบ่งช้ีถงึ
ความต้องการใช้น ้ามนัทีเ่พิ่มขึน้ในสหรฐัฯ

ค าแนะน า : ขายทั้งหมดหากมกี าไร

สรุปสถานการณ์ลงทุน

ตลาดหุ้นไทย ดัชนี SET ปิดลบ ขณะที่นักลงทนุรอติดตามผลการประชุม Fed 
และจับตาประธาน Fed จะส่งสัญญาณชะลอปรบัขึ้นดอกเบีย้ในการ
ประชมุครัง้ถัดไปหรอืไม่

กองทุนแนะน า : K-STAR-A(R), K-BANKING

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี S&P500 และ ดัชนี Nasdaq ปิดปรบัตัวลดลง หลังจากนาย
เจอโรม พาวเวล ประธาน Fed ส่งสัญญาณว่าจะเดินหนา้ปรบัขึ้น
ดอกเบี้ยเชิงรกุต่อไป เนื่องจากเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับทีสู่งมาก

ค าแนะน า : หาจังหวะขายหรอืลดสดัสว่น

ตลาดหุ้นยุโรป ดัชนี Stoxx Europe 600 ปดิลบ นักลงทุนชะลอการเข้าซื้อหุ้นเพื่อ
รอผลการประชมุนโยบายการเงินของ Fed ซึ่งประกาศหลังปดิ
ตลาด

ค าแนะน า : หาจังหวะขายหรอืลดสดัสว่น

ตลาดหุ้นญี่ปุ่น ดัชนี Nikkei ตลาดหุ้นโตเกยีวปดิลบเลก็น้อย ปรบัตัวลดลงน าโดย
หุ้นกลุ่ม กลุ่มเครือ่งมือชั่งตวงวัด กลุ่มบรกิาร ตลอดจนกลุ่ม
พลังงานไฟฟ้าและกา๊ซ

กองทุนแนะน า : K-JP, K-JPX

ตลาดหุ้นจีน/
ฮ่องกง

ดัชนี Shang Hai ตลาดหุ้นจีนและดชัน ีHang Seng ตลาดหุ้น
ฮ่องกงปิดปรบัตัวเพิ่มขึน้ จากความหวงัว่าทางการจีนก าลัง
เตรียมการเพือ่เปดิประเทศอย่างคอ่ยเปน็คอ่ยไป หลังจากทีใ่ช้
มาตรการเขม้งวดในการควบคมุโควดิ-19 ในช่วงที่ผ่านมา

กองทุนแนะน า : K-CHX, K-CHINA, K-CCTV

ข้อมูลนี้จัดท าขึน้เพื่อเผยแพรท่ัว่ไป ผู้ใชจ้ึงต้องระมัดระวังด้วยวจิารณญาณและรบัผดิชอบในความเสี่ยงด้วยตนเอง
ผู้ลงทุนโปรดท าความเขา้ใจลักษณะสินคา้ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอ่นการตดัสนิใจลงทนุ

Index Last 
Close

1D 
Change

YTD
Change

SET 1,625.02 -0.04% -1.97%

SET 50 991.48 0.20% 0.07%

S&P 500 3,759.69 -2.50% -21.12%

NASDAQ 10,524.80 -3.36% -32.73%

STOXX 
Europe 600

413.39 -0.29% -15.25%

TOPIX 1,940.46 0.10% -2.60%

NIKKEI 225 27,663.39 -0.06% -3.92%

SHCOMP 
(China A-Shares)

3,003.37 1.15% -17.48%

HSCEI 
(China H-SHARES)

5,355.03 2.79% -34.98%

HANG SENG 
(Hong Kong)

15,827.17 2.41% -32.36%

SENSEX 60,906.09 -0.35% 4.55%

NIFTY 18,082.85 -0.34% 4.20%

VNI (Vietnam) 1,023.19 -1.02% -31.71%

GOLD SPOT 1,635.24 -0.77% -10.60%

OIL-WTI 90.00 1.84% 19.66%

US 10Yr Treasury 4.10% 6bps 259bps

Fed ขึ้นดอกเบี้ย 0.75% ตามคาด ส่งสัญญาณขึน้ดอกเบี้ย 0.50% ในเดือนธ.ค. โดย 
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสัน้สู่ระดบั 3.75-4.00% ทั้งนี้ ยังได้ระบวุ่ามีความจ าเป็นที่ Fed 
ต้องปรบัขึน้อัตราดอกเบี้ยต่อไปเพื่อสกดัเงนิเฟ้อ แต่จะพิจารณาถึงผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจขณะทีท่ าการตดัสนิใจปรบัขึ้นอตัราดอกเบีย้ในอนาคต ซึ่งเป็นการส่งสญัญาณ
ว่า Fed จะปรับขึ้นดอกเบี้ยในอตัราที่ต า่ลงในการประชุมเดือนธ.ค.

ดัชนี PMI ภาคการผลติยโูรโซนหดตัวเป็นเดือนที่ 4 ปรับตัวลงสูร่ะดับ 46.4 ในเดือนต.ค. 
ซึ่งเป็นระดับต ่าสดุในรอบ 29 เดือน จากระดับ 48.4 ในเดือนก.ย. ทั้งนี้ ดัชนี PMI ยังคง
ปรับตัวต ่ากว่าระดับ 50 บ่งชีว้่า ภาคการผลิตของยโูรโซนยงัคงหดตวั ได้รับผลกระทบ
จากการดิ่งลงของค าสัง่ซื้อใหม่และความเชื่อมั่นของภาคธรุกจิ ท่ามกลางความกงัวล
เกี่ยวกับเงินเฟ้อ ความไม่แน่นอนดา้นภมูิรฐัศาสตร ์และภาวะเศรษฐกิจโลกทีซ่บเซา

แบงก์ชาติจีนมั่นใจสามารถคงนโยบายดอกเบีย้เปน็บวก ขณะที่เศรษฐกิจมแีนวโน้ม
เติบโต ผู้ว่าการธนาคารกลางจีน (PBOC) เปิดเผยว่า จีนจะยังสามารถคงนโยบาย
การเงินทีป่กติ และรกัษาอตัราดอกเบีย้ที่เปน็บวก (positive interest rates) ไว้ได้นาน
ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได ้เนื่องจากการเตบิโตทางเศรษฐกจิจีนมแีนวโนม้ทีจ่ะอยูใ่นระดบัที่
เหมาะสม

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565


