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• ภาพรวมการลงทุน
• ภูมิภาคยุโรปตงึเครียด

หลังข้อเรียกร้องรสัเซียไมค่ืบ
• จ านวนผู้ติดเช้ือญี่ปุ่นผ่านจดุสูงสุด

ไปแล้ว แนวโน้มก าไรเติบโตขึน้
• K-GINCOME ทนทานความผันผวน

ได้ดี ในภาวะดอกเบี้ยขาขึ้น
• ประเด็นเด่นที่ตอ้งจบัตา

roduct
Highlight & Promotion

• กองทุนเปิดเค ตราสารหนีต้่างประเทศ 6MBS
• หุ้นกู้ของบรษิทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน) ครั้งที่ 2/2565
• รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ เพียงผูกบัตรเดบิต

และใช้จ่าย ผ่าน e-Wallet
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• ไขข้อสงสัยท าไมน า้มนัแพง? • เรื่องน่ารู้ “กู้บ้านร่วมกัน”
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• ตั้งแต่เดือน พ.ย. 21 สถานการณ์ตึงเครียดขึ้น
• รัสเซียเป็นผู้ผลิต-ส่งออกน ้ามนัอันดบั 2 ของโลก
• หากรัสเซียบุกยูเครน อาจเกิดการคว ่าบาตร
• รัสเซียส่งออกน ้ามัน และก๊าซธรรมชาตไิมไ่ด้
• ซ ้าเติมราคาน ้ามนัใหอ้ยู่ระดบัสูง

ปัจจัยกระทบราคาน ้ามันโลก

• เศรษฐกิจโลกฟื้นตวั ความต้องการใชพ้ลังงานสูงขึ้น
• หลายประเทศเข้าสู่ฤดูหนาว ต้องใช้พลังงานมากข้ึน
• OPEC+ จ ากัดก าลังการผลิตน ้ามนั
• วิกฤติยูเครน – รัสเซีย ซ ้าเติมราคาน ้ามันโลก

ไขข้อสงสัยท าไมน ้ามันแพง?

วิกฤติยูเครน-รัสเซีย กระทบราคาน ้ามันอย่างไร

เบนซิน

ดีเซล

Gasohol95

Gasohol91

23.29

32.86

25.45

25.18

16 ก.พ. 21 16 ก.พ. 22

29.94

43.56

36.15

35.88

ส่วนต่าง

28%

32%

42%

42%

เบนซิน

ดีเซล

Gasohol95

Gasohol91

29.09

39.06

31.65

31.38

20 พ.ย. 21 16 ก.พ. 22

29.94

43.56

36.15

35.88

ส่วนต่าง

2%

11%

14%

14%

หมายเหตุ : อัตราการส่งเงินเข้ากองทุนน ้ามันฯ ขึ้นอยู่กับประเภทน ้ามัน 
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนน ้ามันเชื้อเพลิง ส่งผลให้อัตรา
การเปลี่ยนแปลงของน ้ามันแต่ละประเภทไม่เท่ากัน

ท่ีมา : ราคาขายน ้ามันขายปลีกในกรุงเทพฯ ยังไม่รวมภาษีบ ารุงท้องถ่ิน บมจ. ปตท. น ้ามันและการค้าปลีก

เปรียบเทียบราคาน ้ามัน 1 ปีที่แล้ว

เปรียบเทียบราคาน ้ามันหลังวิกฤตยูเครน-รัสเซีย



• ผู้ลงทุนปัจจุบันแนะน าทยอยลดสัดสว่น และไม่แนะน าใหเ้ข้าลงทุนส าหรับผู้ลงทุนรายใหม่ 
เน่ืองจากอุปสงค์และอุปทานมีแนวโน้มปรับเข้าสู่สมดุลในช่วงครึ่งปีหลงั เป็นปัจจัยให้ราคาปรับตัวลง รวมทั้งแนวโน้ม
ของโลกที่ให้ความส าคัญกับพลังงานทางเลือกมากขึ้น ส่งผลให้ในอนาคตความต้องการใช้พลังงานฟอสซิลลดลง

• ส าหรับผู้ที่ลงทุนได้ในระยะยาว และรับความเสี่ยงได้สูง แนะน ากองทุน K-CHANGE 
กองทุนที่ลงทุนในหุ้นนวัตกรรม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมทั่วโลก น าไปสูก่ารเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ของคนทั่วโลกอย่างยั่งยืน0
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ภาครัฐไทยมีนโยบายแก้ปัญหาอย่างไร
ลดภาษีน ้ามันดีเซล 3 บาท

• เดิมภาครัฐใชเ้งินกองทุนน า้มนัฯ ตรึงราคา        
น ้ามันดเีซล ≤ 30 บาท ส่งผลให้กองทุนน า้มันฯ 
ขาดสภาพคล่อง

• ครม. ลดภาษีน า้มนัดเีซล 3 บาท/ลิตร
• ระยะเวลา 3 เดือน จนถึงปลาย พ.ค. 22

ออกแพคเกจส่งเสริมรถ EV

• อุดหนุนรถยนตแ์ละรถกระบะ 70,000-150,000 บาท/คัน 
รถจักรยานยนต ์18,000 บาท/คัน

• ลดภาษีสรรพสามติรถยนต์จาก 8% เป็น 2%
รถกระบะเป็น 0%

• ลดอากรขาเข้ารถยนตท์ี่ผลิตตา่งประเทศ
และน าเข้าทั้งคัน สูงสุด 40% ถึงปี 23

• ยกเว้นอากรขาเข้ารถยนต์ที่ผลิตในประเทศ 

ค าแนะน า



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

ตลาดหุ้น

MSCI ACWI โลก 703.34 -1.69 -4.07 3.64 -6.82

S&P 500 สหรัฐฯ 4,348.87 -1.58 -4.99 11.11 -8.76

STOXX 600 ยุโรป 460.81 -1.87 -3.96 11.66 -5.53

MSCI Asia ex Japan เอเชีย 780.92 -0.75 -1.76 -17.26 -1.06

Nikkei 225 ญี่ปุ่น 27,122.07 -2.07 -4.02 -10.30 -5.80

HSCEI ฮ่องกง 8,537.97 -2.81 1.05 -29.10 3.66

China A50 จีน 15,192.66 0.57 -0.68 -23.89 -3.22

Sensex 30 อินเดีย 57,832.97 -0.55 -4.81 12.68 -0.72

SET ไทย 1,713.20 0.82 3.19 13.38 3.35

VNI เวียดนาม 1,504.84 0.21 4.58 28.14 0.44

กองทุนอสังหา
SETPREIT กองทุนอสังหาฯ ไทย 167.40 2.24 1.12 5.15 -1.86

FTSEREIT กองทุนอสังหาฯ สิงคโปร์ 829.57 0.74 -0.12 -2.40 -2.79

โภคภัณฑ์
WTI/USD น ้ามัน WTI 91.07 -2.18 6.60 50.48 21.09

XAU/USD ทองค า 1,898.43 2.13 4.67 6.91 3.78

ที่มา : Bloomberg ณ วันที่  18 ก.พ. 22 ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com0
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ภาพรวมการลงทุน
สัปดาห์ที่ผ่านมา

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ  ปรับลง
ตลาดหุ้นสหรัฐฯปรับตัวลงเป็นสัปดาห์ที่ 2
ติดต่อกันท่ามกลางความตึงเครียดท่ีเพิ่มขึ้น
ระหว่างรัสเซียและชาติตะวันตกเก่ียวกับยูเครน 
และมีความเป็นไปได้ที่รัสเซียจะบุกโจมตียูเครน ตราสารหนี้ไทย  แกว่งแคบ

จากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 
อายุ 10 ปีปรับตัวลง แต่ยังทรงตัวเหนือระดับ 1.9% 
ขณะที่นักลงทุนพากันเข้าซ้ือพันธบัตรในฐานะ
สินทรัพย์ปลอดภัย ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับ
วิกฤตยูเครน

เงินดอลลาร์  ปรับลง
ดอลลาร์อ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับสกุลเงินหลัก 
หลัง Fed เปิดเผยรายงานการประชุมประจ าวันที่ 
25-26 ม.ค. บ่งชี้ว่าอัตราดอกเบ้ียที่ Fed จะปรับขึ้น
เพื่อสกัดเงินเฟ้อนั้น จะไม่รุนแรงไปกว่าที่ตลาดได้
คาดการณ์ไว้แล้ว

น ้ามัน ปรับลง

หลังมีสัญญาณความคืบหน้าในการเจรจา
ข้อตกลงนิวเคลียร์ท่ีกรุงเวียนนา อาจส่งผลให้
อิหร่านกลับมาส่งออกน ้ามันในตลาดโลกได้
กว่า 1 ล้านบาร์เรล/วัน ซ่ึงจะท าให้อุปทานน ้ามัน
ในตลาดโลกเพิ่มขึ้นราว 1% และสร้างแรงกดดัน
ต่อราคาน ้ามัน
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ทองค า  ปรับขึ้น
จากความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและยูเครน 
เป็นปัจจัยหนุนแรงซื้อทองค าในฐานะสินทรัพย์
ปลอดภัย

ตลาดหุ้นจีน   ปรับขึ้น

หลังบางเมืองในจีนเร่ิมผ่อนคลายกฎเกณฑ์
การวางเงินดาวน์ส าหรับการซ้ือบ้าน
เพื่อดึงดูดผู้ซ้ือ และช่วยพยุงเศรษฐกิจ
ท้องถ่ิน ในขณะท่ีรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง
ของจีน ให้ค าม่ันว่าจะปรับลดภาษีเงินได้
นิตบิุคคลและคุมเข้มวินัยทางการคลัง
เพื่อรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค

ตลาดหุ้นญ่ีปุ่น  ปรับลง
หลังการเปิดเผยดัชนี CPI พื้นฐานปรับตัวขึ้น
ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 5 จากต้นทุนพลังงาน
ทีสู่งขึ้น แต่ยังอยู่ในระดับต ่ากว่าเงินเฟ้อ
เป้าหมายท่ี 2% และการปรับลดคาดการณ์
เศรษฐกิจเดือน ก.พ. จากการระบาด
ของโอไมครอน



ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com

ที่มา : Bloomberg ณ วันที่ 15 ก.พ. 22

ภูมิภาคยุโรปตึงเครียดหลังข้อเรียกร้องรัสเซียไม่คืบ
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ชายแดนรัสเซียยูเครนระอุหลังข้อเรียกร้องไม่คืบ

• รัสเซียต้องการให้ NATO ถอนก าลังจากภูมิภาค
และไม่ต้องการให้ยูเครนเข้าเป็นสมาชิก NATO

• NATO ส่งทหารเข้าบริเวณยุโรปตะวันออก
โดยมีสหรัฐฯ ให้การสนับสนุนถือเป็นภัยคุกคาม

รัสเซียไม่บุกแต่ตรึงก าลังกดดันเศรษฐกิจยูเครน

• รัสเซียถอยก าลังบางส่วนแต่ยังปิดล้อมยูเครน
มุ่งหวังให้ยูเครนยอมถอยและเข้าร่วมกับรัสเซีย

หากเกิดสงครามระยะยาวไม่เป็นผลดีกับรัสเซีย

• เพราะเสี่ยงที่จะถูกคว ่าบาตรจากนานาชาติ 
การค้า ระบบการเงิน รวมถึงค่าใช้จ่ายทางทหาร
ระยะยาวในการควบคุมยูเครน

แผนที่บริเวณชายแดนรัสเซีย ยูเครน และ ฐานที่มั่นของกองก าลังทางทหาร

ค าแนะน า: ถือลงทุน K-EUROPE
ภูมิภาคยุโรปเสี่ยงที่จะเป็นสมรภูมิรบ หากระดับ
ความตึงเครียดเพิ่มสูงขึ้น เศรษฐกิจมีโอกาสที่จะ
ขยายตัวต ่า กระทบภาคบริการและการผลิต

ที่ตั้งกองก าลัง
ทหารรัสเซีย

กองก าลัง
ทหาร NATO



ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com

จ านวนผู้ติดเชื้อญี่ปุ่นผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว
แนวโน้มก าไรเติบโตขึ้น
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ค าแนะน า: ทยอยสะสม K-JP
จากแนวโน้มก าไรเติบโตโดดเด่นและราคาปรับตัว
ลงมาน่าสนใจกว่าหุ้นโลก คาดจ านวนผู้ติดเชื้อ

ผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว สนับสนุนหุ้นญี่ปุ่นในอนาคต

ตลาดหุ้นญ่ีปุ่น และ จ านวนผู้ติดเชื้อรายวัน

ที่มา : Bloomberg ณ วันที่ 16 ก.พ. 22

นักวิเคราะห์คาดเศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัวต่อ
ในไตรมาส 1 จากโอไมครอนและมีการใช้มาตรการ
กึ่งฉุกเฉินตั้งแต่กลางเดือน ม.ค.

• สนับสนุนให้ภาครัฐกระตุ้นเศรษฐกิจเพ่ิมเติม 
ทั้งนี้ BOJ ส่งสัญญาณจะควบคุมไม่ให้อัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 10 ปี เกิน 0.25%

ดัชนีหุ้น Nikkei 225

จ านวนผู้ติดเชื้อรายวนั

จ านวนผู้ติดเชื้อญ่ีปุ่นผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว

• ญี่ปุ่นเตรียมผ่อนคลายมาตรการป้องกัน COVID-19 
อาทิ เพ่ิมตัวเลขผู้เดินทางเข้าประเทศจากเดิมจ ากัด
เพียง 3,500 คนต่อวัน และ ลดเวลากักตัว

นักวิเคราะห์ปรับประมาณการก าไรหุ้นญ่ีปุ่นข้ึน

• ภาพรวมการส่งออกและผลผลิตอุตสาหกรรมท่ีดีข้ึน
ต่อเนื่องและแผนการเปิดประเทศเพ่ือเปิดรับ
นักท่องเที่ยว สวนทางกับตลาดหุ้นที่ปรับตัวลง
ช่วงที่ผ่านมาจากจ านวนผู้ติดเชื้อที่พุ่งสูงข้ึน



ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com

ที่มา : Bloomberg ณ วันที่ 17 ก.พ. 22

K-GINCOME ทนทานความผันผวนได้ดี 
ในภาวะดอกเบี้ยขาขึ้น
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K-GINCOME ดีกว่าดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกในช่วงต้นของการข้ึนดอกเบี้ย 

ค าแนะน า: ทยอยสะสม K-GINCOME 
เนื่องจาก K-GINCOME มีผลการด าเนินงานที่ดี

ในช่วงเริ่มต้นดอกเบี้ยขาขึ้น และมีความผันผวนต ่า  
กว่าดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลก

K-GINCOME มีผลการด าเนินงานดีกว่าดัชนีตลาด
หุ้นทั่วโลกในช่วงต้นของการข้ึนดอกเบี้ย (ตามรูป)

• ปี 16-17  ช่วงเริ่มขึ้นดอกเบ้ียพบว่า K-GINCOME 
ปรับตัวขึ้นดีกว่า เนื่องจากตลาดผันผวนสูงและ
ลงทุนหลายสินทรัพย์จึงรับความผันผวนได้ดีกว่า

• ปี 18–19 หลังการขึ้นดอกเบ้ีย พบว่า MSCI 
WORLD ขึ้นดีกว่า เพราะบมจ.ปรับตัวต่อต้นทุน
การเงินที่สูงขึ้นและท าก าไรที่มากขึ้นได้ในระยะยาว

รายงานการประชุม Fed เป็นไปตามคาด 

• โดยส่งสัญญาณขึ้นดอกเบ้ียตามคาดในเร็วๆนี้
แต่ไม่เร่งการขึ้นดอกเบ้ียเร็วและแรงกว่าตลาดคาด

• การลดขนาดงบดุล (QT) จะตัดสินใจในการประชุม
มี.ค. เบ้ืองต้นคาดจะลดขนาดงบดุลเร็วกว่าช่วง 
ปี 17-19

K-GINCOME

ดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลก (MSCI World)

อัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรฐัฯ
Fed Fund Rate



• นักวิเคราะหจ์ับตาดชันีราคาการใช้จา่ยดา้นการบริโภคพื้นฐาน (CORE PCE)
ซ่ึงเป็นมาตรวดัอัตราเงินเฟอ้ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ให้ความส าคัญ 

• ตลาดคาดแตะ 5.1% อาจท าให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้
ไม่น้อยกว่า 0.5 ในการประชุมเดือน มี.ค. น้ี และเร่งถอนสภาพคล่อง
ลดแรงกดดนัเงนิเฟ้อจะท าให้เกิดการเทขายในตลาดหุ้นและสินทรัพยเ์สีย่งได้

• ติดตามดัชนีราคาการใช้จ่ายดา้นการบริโภคพืน้ฐาน (CORE PCE)
จะประกาศวันที่ 25 ก.พ.น้ี

• รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
เตือนตอนน้ีประเทศส่วนใหญท่ั่วโลกผา่นจุดสงูสดุของ COVID-19 สายพันธุ์  
โอไมครอนมาแล้ว

• ขณะที่ประเทศไทยเริ่มนับจดุเริ่มต้นวันที ่3 ก.พ. ที่มีจ านวนผูต้ิดเชื้อเปน็ขาขึน้
ชัดเจน จุดสูงสุดของจ านวนผูต้ิดเชือ้อาจเกิดขึ้นในวนัที่ 27 ก.พ. 22
หรือขยับขึ้นเร็วกวา่น้ันราวหน่ึงสัปดาห์

• เตือนหากติดเชื้อ รักษาแล้วยังมีโอกาสที่จะเกิดภาวะอาการคงคา้งระยะยาว 
หรือ Long COVID ได้ โดยมีถึง 20-40% ของผู้ที่ติดเชื้อทั้งหมด
ที่อาจเกิดภาวะน้ี 

สัปดาห์นี้ที่ต้องจับตา
ประเด็นเด่น

ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com

1 2อาจารย์หมอจุฬาฯ แนะจับตา 27 ก.พ. ประเทศไทย 
อาจพบผู้ติดเชื้อสูงสุด หลังโอมิครอนระบาดหนัก

เงินเฟ้อสหรัฐฯสูงต่อเนื่อง คาดดันดัชนีราคา
การใช้จ่ายด้านการบริโภคพื้นฐาน เดือน ม.ค. แตะ 5.1%

สถานการณ์การระบาดยังรุนแรง ผู้ติดเชื้อกระจาย
ทั่วพื้นที่ และยังเป็นขาขึ้น กดดันตลาดระยะสั้น
ส าหรับตลาดหุ้นไทย

แนะน าทยอยสะสม  K-PLAN2

Fed อาจใช้นโยบายที่ตึงตัวมากขึ้น ท าให้หุ้น Growth Stock 
อย่างกลุ่มเทคโนโลยี เผชิญแรงเทขายหลังปีที่ผ่านมาท าก าไร
ได้โดดเด่น ส าหรับตลาดหุ้นสหรัฐฯ

แนะน าถือการลงทุน K-USA
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เรื่องน่ารู้ “กู้บ้านร่วมกัน”

เพิ่มโอกาสซ้ือบ้าน ราคาสูงขึ้น

• เป็นเครือญาติ หรือคู่สมรสไมจ่ดทะเบียน
• กู้ร่วมกันไดไ้ม่เกิน 3 คน
• รายได้สุทธิรวมกันเดือนละ 15,000 บาทข้ึนไป

ใครกู้ร่วมได้บ้าง?

• แต่ละคน รับผิดชอบหนี้ทั้งจ านวน
• ลดหย่อนภาษจีากดอกเบี้ยบ้าน เฉลี่ยตามผู้กู้

และรวมกันไมเ่กินปีละ 100,000 บาท

สิ่งควรรู้ก่อนกู้ร่วม

• กู้ร่วมเฉพาะเมื่อจ าเป็น เผ่ืออนาคต
ต้องการกู้ซื้อบ้าน/รถ เพิ่ม

• เตรียมแผนส ารอง หากฝ่ายหนึ่งขาดรายได้
หรือเกิดเหตไุมค่าดฝัน เช่น เสียชีวิต ทุพพลภาพ

ค าแนะน า

รายได้สุทธิ
เพ่ิม

ผ่อนหนี*้
ได้เพ่ิม

50,000 25,000

วงเงินกู*้*
สูงสุดเพ่ิม

3.7 ล้านบาทกู้เดี่ยว

กู้ร่วม
50,000

50,000
50,000 7.4 ล้านบาท

ตัวอย่างแบบประกัน เบี้ยประกัน

MRTA HOME Max ครั้งเดียว 140,040 บาท

ตลอดชีพ 99/5
WP Plus + TPD Plus

ปีละ 78,745 บาท

ตลอดชีพ 99/19
WP Plus + TPD Plus

ปีละ 20,186 บาท

ตัวอย่างความคุ้มครองชวีิตและทุพพลภาพสิน้เชิงถาวร 
จ านวน 1 ล้านบาท ตลอดสัญญาประกัน*ความสามารถในการผ่อนหน้ี ขึ้นกับฐานรายได ้เช่น 50%ของรายได้

** ค านวณที่สัญญากู้ 30 ปี อัตราดอกเบี้ย 7%ต่อปี
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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: 22-28 ก.พ. 65

ระดับความเส่ียง: 4

ซื้อง่ายผ่าน:   

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MBS
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย KFF6MBS-BR
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on หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565

หุ้นกู้ชนดิระบุช่ือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุน้กู้

อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทและหุ้นกู้ ‘BBB+’ ‘Stable’ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด 13 ม.ค. 22
ระดับความเสี่ยง 4 (จาก 8 ระดับ) เทียบกับหุ้นกู้ทั่วไปความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ 2 – 4 (ระดับความเสี่ยงตามเกณฑ์กลต. บังคับใช้ก่อนปี 2564)

จองซื้อ 18 และ 21-22 ก.พ. 22
ทาง K-My Invest (24 ชั่วโมง)

ขั้นต ่า 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

• อายุ 3 ปี 1 วัน ดอกเบี้ย 3.13% ต่อปี
• อายุ 4 ปี ดอกเบี้ย 3.45% ต่อปี
• อายุ 4 ปี 11 เดือน 30 วัน ดอกเบี้ย 3.70% ต่อปี
• จ่ายดอกเบ้ียทุก 3 เดือน

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

https://bit.ly/3s6nGY0
https://bit.ly/3s6nGY0


ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.kasikornbank.com/th/promotion/pages/debit-ewallet.aspx
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on รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ เพียงผูกบัตรเดบิตและใช้จ่าย ผ่าน e-Wallet

โปรโมชันถึง 30 เม.ย. 22
• รับ 1,000 K Point เม่ือผูกบัตรเดบิตกสิกรไทยครั้งแรกและใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 100 บาทขึ้นไปต่อรายการ

ด้วย Dolfin Wallet, Rabbit LINE Pay, Truemoney Wallet หรือ ShopeePay
• วันที่ 2 ก.พ. / 3 มี.ค. / 4 เม.ย.

• รับ 30 คะแนน เม่ือใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 300 บาทขึ้นไปต่อรายการ ด้วย Dolfin Wallet, Rabbit LINE Pay 
หรือ TrueMoney Wallet

• รับ 50 คะแนน เม่ือใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 500 บาทขึ้นไปต่อรายการ ด้วย ShopeePay

เหมาะกับการใช้จ่าย

ยุค Digital

https://bit.ly/3I5EHXR
https://bit.ly/3I5EHXR


ปริวรรตน์ ธีระดุสิตศิลป์ CFP® นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรพัย์

ราชันย์ ตันติจินดา CFP® ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

กฤษณ์ ประพฤทธิ์วงศ์ AFPT™ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

ณรงศักดิ์ สถิรชอบพุทธ AFPT™ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

วรสุดา ใช้เทียมวงศ์ AFPT™ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

วันวิสาข์ อรุมชูตี AFPT™ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

กานต์พิชชา แดงพิบูลยส์กุล AFPT™ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

มนัสวี เด็ดอนันต์กุล AFPT™ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

รายชื่อคณะผู้จัดท า

 เอกสารฉบับนี้จัดท าเพ่ือเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดท าขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความ
น่าเช่ือถือ หรือความสมบูรณเ์พ่ือใช้ในทางการคา้หรือประโยชนอ์ื่นใด

 บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวงัในการใชข้้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเส่ียงเองทั้งส้ิน

 บริษัทฯจะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้
ความเห็นหรือค าแนะน าในการตัดสินใจทางธุรกจิ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

 ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน

Disclaimer




