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FED มาตามนัด ขึ้นดอกเบี้ยแรง
กระทบการลงทุนอย่างไร
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• ภาพรวมการลงทุน
• ผลประชุม Fed ขึ้นดอกเบี้ย 0.5% 

ตามคาด และยังเชื่อมั่นเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ แข็งแกร่ง

• ภาคเอกชนมั่นใจการผลิตและบริการ
ขยายตัวได้ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว

• ประเด็นที่ต้องจบัตา

roduct
Highlight & Promotion

• หุ้นกู้ของ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอม
มิวนิเคช่ัน จ ากัด ครั้งที่ 1/2565

• กองทุนเปิดเค ตราสารหนีต้่างประเทศ 6MCB
• กองทุน K-SF vs K-CBOND
• รับหน่วยลงทุน K-CASH 1,000 บาท เมื่อ

ลงทุน K-SF/K-CBOND ทุก 1 ล้านบาท
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• ปรับขึ้นน ้ามนัดเีซล พร้อมขยับเป็น
ขั้นบันได

• จัดระเบียบการเงินใหป้ัง กับเงิน 3 ด้านที่ต้อง
จัดการ
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1 พ.ค. 22 ปรับขึ้นน ้ามันดีเซล พร้อมขยับเป็นขั้นบันได

ลุ้นต่อ! มาตรการลดภาษีสรรพสามิตน ้ามันดีเซล หลัง 20 พ.ค. 
หากไม่ต่ออายุ จะท าให้ราคาน ้ามันดีเซลเพิ่มอีก 3 บาท/ลิตรคณะกรรมการบริหารกองทุนน ้ามันเชื้อเพลิง (กบน.)

มีมติเห็นชอบปรับราคาน ้ามันดีเซลต้ังแต่วันที่ 1 พ.ค.

ดีเซลเป็นน ้ามันที่ใช้ในภาคการผลิตและขนสง่
ดังนั้นเมื่อราคาสูงขึ้น จึงส่งผลต่อราคาสินค้าสูงขึ้นตาม

แม้ปัจจุบันต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน ้ามัน             
แตย่ังคาดว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะกลับมาเติบโตได้จากการบริโภค

ภายในประเทศและการเปิดประเทศรบันักท่องเที่ยว    
รวมถึงมาตรการบรรเทาผลกระทบจากทางภาครัฐ 

ดังนั้นหากรับความเสี่ยงได้สูง เมื่อตลาดย่อตัว แนะน าทยอยสะสม
กองทุน K-STAR กองทุนที่ลงทุนในหุ้นไทยพื้นฐานดี 

มีศักยภาพการเติบโตในระยะยาว

เกิดอะไรขึ้น..! ลุ้นต่อหลงั 20 พ.ค.

ผลกระทบ
• เดิมตรึงไว้ที่ 30 บาท/ลิตร
• เป็น 32 บาท/ลิตร
• ขึ้นอีกสัปดาห์ละ 1 บาท/ลิตร   
จนถึง 35 บาท/ลิตร

ดีเซล

• ขึ้นสัปดาห์ละ 2 บาท/ลิตร
• คาดการณ์ระยะเวลา 5 สัปดาห์

ดีเซลพรีเมียม

• ขึ้นราคาสัปดาห์ละ 1 บาท/ลิตร
• คาดการณ์ระยะเวลา 4 สัปดาห์

เบนซิน E85

ค าแนะน า: ทยอยสะสม K-STAR



ดัชนี ตลาด ล่าสุด 1 สัปดาห์ (%) 1 เดือน (%) 1 ปี (%) ตั้งแต่ต้นปี (%)

ตลาดหุ้น

MSCI ACWI โลก 643.67 -1.53 -8.46 -8.59 -14.73

S&P 500 สหรัฐฯ 4,123.34 -0.21 -7.98 -1.86 -13.49

STOXX 600 ยุโรป 429.91 -4.55 -5.72 -2.52 -11.87

MSCI Asia ex Japan เอเชีย 656.87 -4.32 -9.46 -24.91 -16.78

Nikkei 225 ญี่ปุ่น 27,003.56 0.58 -1.27 -7.94 -6.21

HSCEI ฮ่องกง 6,809.52 -6.70 -10.50 -36.69 -17.32

China A50 จีน 13,103.98 -3.05 -6.19 -23.37 -16.52

Sensex 30 อินเดีย 54,835.58 -3.90 -8.01 12.02 -5.87

SET ไทย 1,629.58 -2.27 -4.21 3.67 -1.69

VNI เวียดนาม 1,329.26 -2.75 -12.72 6.29 -11.28

กองทุนอสังหา
SETPREIT กองทุนอสังหาฯ ไทย 159.41 -1.75 -3.18 -4.90 -6.55

FTSEREIT กองทุนอสังหาฯ สิงคโปร์ 836.16 -2.04 -3.29 -3.14 -2.01

โภคภัณฑ์
WTI/USD น ้ามัน WTI 109.77 4.85 14.07 69.63 45.95

XAU/USD ทองค า 1,883.81 -0.69 -2.16 3.78 2.99

ที่มา : Bloomberg ณ วันที่  06 พ.ค. 22 ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com
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ภาพรวมการลงทุน
สัปดาห์ที่ผ่านมา

ตลาดหุ้นยุโรป  ปรับลง
ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลงเน่ืองจากนักลงทุน
คาดการณ์ว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยใน
ปีน้ีเพื่อสกัดเงินเฟ้อที่สูงขึ้น โดยเงินเฟ้อยูโรโซน
ขึ้นไปแตะระดับสูงที่ 7.5% ในเดือนเม.ย.

ตราสารหน้ีไทย   ปรับลง
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี 
พุ่งขึ้นสู่ระดับ 3.13% ตามทางอัตราดอกเบ้ียขาขึ้น
ของธนาคารกลางสหรัฐฯ โดยราคาพันธบัตรและ
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะปรับตัวในทิศทาง
ตรงกันข้ามกัน

เงินดอลลาร์  ปรับขึ้น
ดอลลาร์ปรับตัวขึ้นเทียบกับกลุ่มของสกุลเงินอื่นๆ 
เน่ืองจากตลาดมองการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้ง
ล่าสุดอาจไม่มากพอที่จะสกัดเงินเฟ้อ จึงคาดการณ์
ว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ีย 
0.75% ในการประชุมเดือนมิ.ย.

น ้ามัน   ปรับข้ึน

ราคาน ้ามันปรับตัวขึ้นหลังผลประชุมโอเปกพลัส
มีมติตามข้อตกลงเดิมในการเพิ่มการผลิต
ส าหรับเดือนมิ.ย. ไม่เปลี่ยนแปลงจากปัจจุบัน และ
การเสนอให้ประเทศสมาชิก EU ระงับการน าเข้า
น ้ามันจากรัสเซียเพื่อตอบโต้ต่อการที่รัสเซียใช้
ก าลังทหารรุกรานยูเครน

ทองค า  ปรับลง
ราคาทองยังต ่ากว่า 1,900 ดอลลาร์/ทรอย 
ออนซ์ โดยยังคงถูกกดดันจากการแข็งค่าของ
ดอลลาร์ และการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯตลาดหุ้นจีน   ปรับลง

ตลาดหุ้นจีนถูกกดดันจากมาตรการล็อกดาวน์
เพื่อสกัดการระบาดโควิด-19 กรุงปักก่ิงท่ีปิด
สถานีรถไฟใต้ดินกว่า 40 สถานี และรถประจ า
ทาง 158 เส้นทาง ส่วนเมืองเซ่ียงไฮ้ยังคง  
ล็อกดาวน์นานกว่า 1 เดือน ท าให้ดัชนี PMI 
ภาคบริการของจีนหดตัวในเดือนเม.ย.

ตลาดหุ้นอินเดีย  ปรับลง

ตลาดหุ้นอินเดียปรับตัวลงหลังธนาคารกลาง
อินเดียได้จัดการประชุมฉุกเฉิน และประกาศ
ปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ีย 0.40% สู่ระดับ 4.40%
เพื่อลดแรงกดดันต่อเศรษฐกิจจากเงินเฟ้อ0

2
W

ee
kl

y
In

ve
st

m
en

t
V

ie
w

s



ผลประชุม Fed ขึ้นดอกเบี้ย 0.5% ตามคาด
Fed ยังเชื่อมั่นเศรษฐกิจสหรัฐฯ แข็งแกร่ง

ค าแนะน า: ทยอยสะสม K-GINCOME
Fed ส่งสัญญาณเข้มงวดน้อยกว่า คาดหนุนตลาดหุ้น
สหรัฐฯ รีบาวด์ขึ้นระยะสั้น ติดตามปัจจัยเสี่ยงหนุนเงิน
เฟ้อที่อาจยืดเยื้อทั้งสงครามและ COVID-19 ในจีน
K-GINCOME จะเป็นตัวลดความผันผวนของพอร์ต

ที่มา : Bloomberg ณ วันที่ 05 พ.ค. 22 

ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com

ผลประชุม Fed เดือน พ.ค.22

• Fed ข้ึนดอกเบี้ยนโยบาย 0.5% สู่ระดับ 0.75-1% และเริ่มลด
ขนาดงบดุล (QT) 1 มิ.ย. $47,500 ล้าน/เดือน เป็นเวลา 3 
เดือน หลังจากนั้นจะเพ่ิมเป็น $95,000 ล้าน/เดือน 

• Fed ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ย 0.5% ใน 2 ครั้งถัดไป แปลว่าอีก
3 ครั้งถัดไปขึ้น 0.25% ดอกเบี้ย ณ ส้ินปีอยู่ที่ 2.50-2.75%
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ข้ึนดอกเบี้ยส่งผลแนวโน้มก าไรบริษัทจดทะเบียนลดลง

• รอบเดือน มี.ค. เมื่อ Fed ขึ้นดอกเบี้ยตามคาด ตลาดหุ้น
ปรับตัวขึ้นได้ในระยะสั้น และตลาดหุ้นค่อยๆ ปรับตัวลงตาม
แนวโน้มก าไรบริษัทจดทะเบียนที่ลดลง (รูป)

• รอบเดือน พ.ค. Fed ส่งสัญญาณเข้มงวดน้อยกวา่ที่ตลาด
คาดการณ์ หนุนตลาดหุ้นสหรัฐฯ รีบาวด์ขึ้นระยะส้ัน

• ติดตามปัจจัยสงคราม หากยืดเยื้อจะกระทบเงินเฟ้อน าไปสู่
การขึ้นดอกเบี้ย นักลงทุนอาจลดความเส่ียง กดดันหุ้น
สหรัฐฯ โดยเฉพาะกลุ่มเทคฯ มีโอกาสปรับลงในระยะถัดไป

ดัชนี S&P500 และ ดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐฯ

ดัชนี S&P500

ดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐฯ

ขึ้นดอกเบี้ย

ขึ้นดอกเบี้ย



ภาคเอกชนมั่นใจการผลิตและบริการ
ขยายตัวได้ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว

ค าแนะน า: ทยอยสะสม K-CHINA
K-CHINA ลงทุนในหุ้นจีนที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจใหม่ ที่มีโอกาส
เติบโตสูง สอดคล้องกับนโยบายทางการจีนที่จะผ่อนปรน
การควบคุมบริษัทเทคฯ จีนหวังให้เทคโนโลยีน าเศรษฐกิจ

จีนให้กลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง

ภาคบริการและการผลิตขยายตัวในประเทศพัฒนาแล้ว

• สหรัฐฯ ยุโรป และ ญี่ปุ่น แนวโน้มภาคบริการและภาคการ
ผลิตยังขยายตัวดีต่อเนื่องจากการเปิดเมือง

• เศรษฐกิจที่ดีขึ้นตามล าดับ อาจท าให้ธนาคารกลางใน
สหรัฐฯ และยุโรป ปรับขึ้นดอกเบีย้เพื่อสกดัเงินเฟ้อ

PMI จีนหดตัวทั้งการผลิตและบริการจากโรคระบาด

• ผลกระทบจากการระบาดครัง้ใหม่ในจีนจนน าไปสู่ค าสั่ง
ทางการให้ปิดเมืองที่มีความส าคัญ เช่น เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง

• ทางการยังใช้นโยบายคุมเข้มต่อเพื่อจัดการโรคระบาด

จีนคุมเข้ม Covid-19 แต่เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจเต็มที่

• จีนวางแผนผ่อนปรนกฎระเบยีบในการควบคมุบริษัท
เทคโนโลยี หวังให้เป็นแรงหนุนช่วยเศรษฐกจิเติบโต

• เน้นโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความยั่งยืน ลดค่าครองชีพ

ดัชนี PMI การผลิตและบริการในประเทศที่ส าคัญ เดือน เม.ย.

ที่มา : Bloomberg ณ วันที่ 06 พ.ค. 22, PMI คือ ดัชนีความม่ันใจผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ หาก > 50 หมายถึงแนวโน้มธุรกิจดีขึ้น

ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com

USA : 59.2
EU :55.5
Japan : 53.5
China : 46.0

USA : 55.6
EU :57.7
Japan : 50.5
China : 36.2
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• คาดการณด์ชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ในเดือนเมษายนจะยงัพุง่
ขึ้นต่อเน่ือง จากเดือนมีนาคมที่เงนิเฟ้ออยู่ที่ระดบั 8.5% เมื่อเทียบปีต่อปี ซึ่ง
เป็นระดับสูงสุดในรอบ 41 ปี

• ผลจากราคาน า้มันที่พุง่สูงจากความขดัแย้งระหวา่งรัสเซียและยเูครน และ
การล็อกดาวน์ของจนีที่สง่ผลให้อปุทานตึงตัว หากสถานการณ์ดงักล่าว
ยังคงยืดเยื้อต่อไปอาจส่งผลให้เกิดภาวะเงนิเฟอ้อาจขึ้นไปถึงระดบัสงูสดุ
เท่าที่มีการส ารวจมา

ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com

1 2จับตาเงินเฟ้อเดือนเม.ย. ของสหรัฐฯ คาดพุ่งขึ้น
ต่อเนื่องจากสงครามและอุปทานตึงตัว

เงินเฟ้อที่พุ่งสูงข้ึนต่อเนื่องส่งผลให้ Fed ต้องเร่งข้ึน
อัตราดอกเบี้ย ส่งผลกระทบต้นทุนทางการเงินของ
บริษัท

แนะน ารอประเมินสถานการณ์ส าหรับกอง K-USA

ภาครัฐบาลจีนส่งสัญญานเพิ่มมาตรการณ์กระตุน้เศรษฐกิจ
เพื่อสนับสนุนการเติบโตของประเทศ

แนะน าทยอยสะสมกอง K-CHINA, K-CCTV

ติดตามเงินเฟ้อของจีนเดือนเม.ย. คาดชะลอตัวลง
จากมาตรการล็อกดาวน์

• คาดการณเ์งนิเฟอ้ของจนีเดอืนเมษายน จะปรับตัวลงมาอยู่ที่ระดบั 1.2% ชะลอ
ตัวลงจากระดบั 1.5% ในเดือนมีนาคม

• จากมาตรการล็อกดาวน์เมืองส าคัญของจนี ได้แก่ เซี่ยงไฮ้ และ ปักกิ่ง ตาม
นโยบาย Zero Covid ของรัฐบาล และความต้องการอสังหาริมทรัพย์ทีล่ดลง

• นักวิเคราะหค์าดการณ์วา่จากภาวะเงนิเฟ้อที่ชะลอตัวลง จะผลักดันให้ภาครัฐ
ออกมาตรการต่างๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

สัปดาห์น้ีที่ต้องจับตา
ประเด็นเด่น
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จัดระเบียบการเงินให้ปัง กับเงิน 3 ด้านที่ต้องจัดการ

• เงินส ารองฉุกเฉิน 6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือน ในเงินฝาก e-Savings หรือกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น (T+1)
• รับมือค่ารักษาพยาบาล ด้วยเงินส ารอง วงเงินบัตรเครดิต หรือประกันสุขภาพ เช่น Elite Health Plus
• เตรียมเงินทุนให้ครอบครัวหากเกดิเหตุไม่คาดคดิกบัตนเอง ด้วยประกันชวีิตเพื่อคุม้ครองตลอดชีพ 99/5
หรือประกันชีวติควบการลงทุน uDesign

มีแผนส ารอง พร้อมรับทุกสถานการณ์

อ่านเพิ่มเติม click

เวลาที่ผ่านไป คือ โอกาสการลงทุนที่ค่อยๆ หมดไป
• เงินฝาก e-Savings ที่ดอกเบี้ยสูงเป็น 6 เท่าของออมทรัพย์ทั่วไป
• กองทุนตราสารหนี้แบบก าหนดอายุโครงการ ที่รู้ประมาณการผลตอบแทน ตั้งแต่วันที่ลงทุน
• พันธบัตรหรือหุ้นกู้ ที่ให้ดอกเบี้ยตามสัญญา โดยควรมั่นใจว่าสามารถถือจนครบอายุได้  เช่น 2-4 ปี
• กองทุนผสม ที่กระจายลงทุนหลากหลาย ผลตอบแทนสม ่าเสมอไม่ผันผวนมากนัก เช่น  K-GINCOME-A(A)

มีเป้าหมายชัด เพ่ือลงทุนให้เหมาะ

• ภาระหนี้ ไม่ควรเกิน 40%-50% ของรายได้แต่ละเดือน เงินที่เหลือจะได้เพียงพอกับการใช้จ่ายประจ าวัน
• ประวัติช าระหนี้ที่ผา่นเสมือนสมุดพก แต่หากเคยผิดนัดมานานและไม่เคยผิดนัดอีกเลย ก็มีโอกาสขอสินเชื่อได้

มีเครดิตดี เพื่อสร้างอนาคต
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หุ้นกู้ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด ครั้งที่ 1/2565
หุ้นกู้ชนดิระบุชือ่ผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุน้กู้

อันดับความน่าเชื่อถือของบริษทั ‘BBB+’ ‘Stable’ โดยบริษทั ทริสเรทติ้ง จ ากัด 30 มี.ค. 22
ระดับความเสี่ยง 5 (จาก 8 ระดับ) เทียบกับหุ้นกูท้ั่วไปอยูท่ี่ระดับ 1–5

จองซื้อ 13, 17-18 พ.ค. 22
ทาง K-My Invest (24 ชั่วโมง)

ข้ันต ่า 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.kasikornbank.com/th/promotion/pages/debenture-tuc.aspx

2 ปี
3 ปี
4 ปี

3.00% ต่อปี
3.40% ต่อปี
3.75% ต่อปี

จ่ายดอกเบีย้ทกุ 3 เดือน

กรณีบุคคลธรรมดา (นับรวมคู่สมรส) ต้องมลีักษณะใดลักษณะหนึ่ง
• มีรายได้ต่อปี 4 ล้านบาทขึ้นไป 
• มีสินทรัพย์สุทธิ 50 ล้านบาทขึ้นไป (ไม่รวมที่พักอาศัย) 
• มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 10 ล้านบาทขึ้นไป  
หรือกรณีรวมเงินฝาก 20 ล้านบาทขึ้นไป

อายุหุ้นกู้ ดอกเบี้ย

https://www.kasikornbank.com/th/promotion/pages/debenture-tuc.aspx
https://www.kasikornbank.com/th/promotion/pages/debenture-tuc.aspx
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ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com

กองทุน สัปดาห์นี้

อายุ: 6 เดือน

ประมาณการผลตอบแทน: 0.55% ต่อปี

เริ่มต้นลงทุน: 500,000 บาท

เสนอขาย: 10-13 พ.ค. 65

ระดับความเส่ียง: 4

ซื้อง่ายผ่าน:   

กองทุนเปิดเค ตราสารหนีต้่างประเทศ 6MCB
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย KFF6MCB-BR
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กองทุน K-SF & K-CBOND

ผลการด าเนินงาน
ย้อนหลัง

ณ 29 เม.ย. 22

NAV
ที่เปลี่ยนแปลง
ย้อนหลัง 5 ปี
ณ 3 พ.ค. 22

กองทุน K-SF กองทุน K-CBOND

หน่วยละ 11.2694 บาท หน่วยละ 18.0761 บาทราคา NAV
ณ 3 พ.ค. 22

ต้ังแต่
ต้นปี

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี
(%ต่อปี)

3 ปี
(%ต่อปี)

5 ปี
(%ต่อปี)

10 ปี
(%ต่อปี)

ตั้งแต่
จัดต้ัง
(%ต่อปี)

กองทุน 0.07% 0.04% 0.14% 0.24% 0.70% 0.91% N/A 1.35%

ตัวชี้วัด -0.26% -0.31% -0.17% 0.06% 0.80% 1.13% N/A 1.56%

ต้ังแต่
ต้นปี

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี
(%ต่อปี)

3 ปี
(%ต่อปี)

5 ปี
(%ต่อปี)

10 ปี
(%ต่อปี)

ตั้งแต่
จัดต้ัง
(%ต่อปี)

กองทุน -0.82% -0.77% -0.53% -0.04% 1.35% 1.47% 2.09% 2.68%

ตัวชี้วัด -0.76% -0.76% -0.55% -0.42% 1.17% 1.42% 2.36% 3.21%

วันจดทะเบียน 5 มิ.ย. 2013 22 พ.ย. 1999

เหมาะกับถือลงทุน 1 เดือนขึ้นไป 9 เดือนขึ้นไป

ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com

https://www.kasikornasset.com/th/mutual-fund/fund-template/Pages/K-CBOND-A.aspx
https://www.kasikornasset.com/th/mutual-fund/fund-template/Pages/K-CBOND-A.aspx
https://www.kasikornasset.com/th/mutual-fund/fund-template/Pages/K-SF.aspx
https://www.kasikornasset.com/th/mutual-fund/fund-template/Pages/K-SF.aspx
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เมื่อลงทุน K-SF/K-CBOND ทุก 1 ล้านบาท

โปรโมชนัถงึ 31 พ.ค. 22
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.kasikornasset.com/th/BannerPromotion/Pages/K-CASH_Promotion.aspx

เหมาะกับ
• ผู้ทีเ่ริ่มต้นลงทุน 
• นิติบุคคล ต้องการพักเงิน  
ทีผ่ลตอบแทนสูงกว่าเงินฝาก

ตัวอย่างเช่น

• ลงทุน 1 ล้านบาท รับ 1,000 บาท
• ลงทุน 5 ล้านบาท รับ 5,000 บาท
• ลงทุน 10 ล้านบาท รับ 10,000 บาท

ส าหรับยอดที่ซื้อ 25 เม.ย. – 31 พ.ค. 22
และถือจนถึง 31 ส.ค. 22

https://www.kasikornasset.com/th/BannerPromotion/Pages/K-CASH_Promotion.aspx
https://www.kasikornasset.com/th/BannerPromotion/Pages/K-CASH_Promotion.aspx


เสาวนีย์ พงษ์เสนีย์ CFP® นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจยัพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

ราชันย์ ตันติจินดา CFP® ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

กฤษณ์ ประพฤทธิ์วงศ์ AFPT™ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

วรสุดา ใช้เทียมวงศ์ AFPT™ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

วันวิสาข์ อรุมชูตี AFPT™ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

กานต์พิชชา แดงพิบูลยส์กุล AFPT™ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

มนัสวี เด็ดอนันต์กุล AFPT™ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

นิติ สนิวาล ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

รายชื่อคณะผู้จัดท า

 เอกสารฉบับนี้จัดท าเพ่ือเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดท าขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ 
หรือความสมบูรณเ์พ่ือใช้ในทางการคา้หรือประโยชน์อื่นใด

 บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวงัในการใชข้้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเส่ียงเองทั้งส้ิน

 บริษัทฯจะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็นหรอื
ค าแนะน าในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

 ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน

Disclaimer




