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ลงทุนอย่างไร
เม่ือสงคราม กระเทือนเศรษฐกิจโลก
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ทางเศรษฐกิจ
• ค่าเงินเยนอ่อนค่าสุดในรอบ 6 ปี
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• ประเด็นที่ต้องจบัตา
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• กองทุนเปิดเค ตราสารหนีต้่างประเทศ 6MBX
• ประกันภัยทรพัย์สิน SMEs และประกันอัคคีภัย

บ้านอยู่อาศัย
• YouTrip กระเป๋าเงินดิจิทัล 

รองรับหลายสกุลเงินตา่งประเทศ
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• S&P Global Ratings ปรับลดอันดบั
ความน่าเชื่อถือ 4 ธนาคารไทย

• เรื่องต้องเช็ก เมื่อซื้อประกันชีวิต
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S&P Global Ratings ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ 4 ธนาคารไทย

Credit Rating เดิม Credit Rating ใหม่

KBANK , SCB BBB+ BBB

KTB ,TTB BBB BBB-

สาเหตุการปรับลด Credit Rating

• หนี้สินภาคครัวเรือนไทยอยู่ในระดับสงู 
การแก้ปัญหาหนีค้รัวเรือนยังท าไดช้้า 
แม้มาตรการช่วยเหลือลูกหนี ้จะท าให้ NPL
ไม่สูงขึ้น

• คุณภาพและการปล่อยสินเชื่อของธนาคาร
จากปัญหาเศรษฐกิจ
เช่น การท่องเท่ียว และ สงครามรัสเซีย-ยูเครน 
ที่กดดันเศรษฐกิจไทย

• ความเสี่ยงเชิงระบบที่สูงขึ้น
ส่งผลต่อการด าเนินงานของธนาคาร
ในประเทศไทย

ผลกระทบ

โอกาสปรับลด Credit Rating ประเทศไทยมีน้อย
• ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจอยู่ในระดบัที่ดขีึ้น 

ขณะท่ีตัวชี้วัดความเสี่ยงอยู่ในระดบัต ่า
• ไทยไม่ถูกลด Credit Rating ติดต่อกัน 18 ปี 

แม้เกิดวิกฤต ิSubprime และน ้าท่วมใหญ่

การปรับลด Credit Rating ลง อาจท าให้ต้นทุนทาง
การเงินของธนาคารเพ่ิมขึ้น เช่น การออกหุ้นกู้ต่างประเทศ
ที่จะต้องให้ดอกเบี้ยหุน้กู้ท่ีสูงขึ้น 
แต่โดยภาพรวมธนาคารทั้ง 4 แห่งก็ยังอยู่ในกลุ่มบริษัท 
ที่มั่นคงผลประกอบการดี อยู่ระดับ Investment Grade 
(AAA ถึง BBB-)



ค าแนะน า

• ธนาคารแห่งประเทศไทย ยืนยันฐานะทางการเงินของธนาคารพาณิชยย์งัมีความแข็งแกรง่เพียงพอ
ทีจ่ะรองรับความเสี่ยงจากความไมแ่นน่อนในอนาคต 

• กฎหมายยังมีการคุ้มครองเงินฝากสูงสุด 1 ล้านบาท โดยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก และความน่าเช่ือถือ
ของธนาคารในฐานะตวัแทนจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์ทางการเงินยังอยู่ในระดบัสูงเหมอืนเดมิ

• การปรับลด Credit Rating ส่งผลให้ราคาตราสารหนี้ของ 4 ธนาคารมีการปรับตัวลง
แนะน า: ถือจนครบอายุเฉลี่ย ของตราสารหนี ้เพื่อหลีกเลี่ยงความผันผวนของราคา

ส าหรับผู้ถือหุ้นกู้ของ 4 ธนาคาร

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

ตลาดหุ้น

MSCI ACWI โลก 709.58 1.16 1.58 6.90 -5.99

S&P 500 สหรัฐฯ 4,543.06 1.79 3.61 16.21 -4.68

STOXX 600 ยุโรป 453.55 -0.23 0.00 7.20 -7.02

MSCI Asia ex Japan เอเชีย 713.89 -0.66 -4.12 -15.90 -9.55

Nikkei 225 ญี่ปุ่น 28,149.84 4.93 6.32 -2.02 -2.23

HSCEI ฮ่องกง 7,283.92 -1.12 -8.86 -32.21 -11.56

China A50 จีน 13,529.79 -1.90 -8.03 -19.72 -13.81

Sensex 30 อินเดีย 57,362.20 -0.87 2.69 18.42 -1.53

SET ไทย 1,676.80 -0.10 -0.18 6.73 1.16

VNI เวียดนาม 1,498.50 2.00 -0.03 28.84 0.01

กองทุนอสังหา
SETPREIT กองทุนอสังหาฯ ไทย 163.77 0.45 -1.06 -5.50 -3.99

FTSEREIT กองทุนอสังหาฯ สิงคโปร์ 856.66 1.80 4.80 0.28 0.39

โภคภัณฑ์
WTI/USD น ้ามัน WTI 113.90 8.79 24.36 94.50 51.44

XAU/USD ทองค า 1,958.29 1.91 3.65 13.40 7.06

ที่มา : Bloomberg ณ วันที่  25 มี.ค. 22 ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com0
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ภาพรวมการลงทุน
สัปดาห์ที่ผ่านมา

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ  ปรับขึ้น
ประธานาธิบดีโจ ไบเดน เดินทางไปเข้าร่วม
ประชุมกับผู้น ายุโรปในสัปดาห์ท่ีผ่านมา 
เพื่อตอกย ้าพันธสัญญาของสหรัฐฯ เร่ืองการ
ปกป้องประเทศพันธมิตรส าคัญขององค์การ
สนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (นาโต) 
นอกจากน้ี สหรัฐฯและสหภาพยุโรป (EU) 
สามารถบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ
เหลว (LNG) เพื่อให้ยุโรปลดการพึ่งพาพลังงาน
จากรัสเซีย

ตราสารหน้ีไทย  ปรับลง
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี
พุ่งขึ้นอย่างต่อเน่ืองทะลุระดับ 2.50% เม่ือวันศุกร์
ทีผ่่านมา ซ่ึงเป็นระดับสูงสุดในรอบเกือบ 3 ปี 
ก่อนปรับลงมาเล็กน้อย จากการคาดการณ์ว่า 
Fed จะเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียเพื่อสกัดเงินเฟ้อ

เงินดอลลาร์  แกว่งแคบ
นักลงทุนจับตาทิศทางอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ 
หลังการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง 
และการคาดการณ์ว่า Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ีย
ในการประชุมทุกครั้งจนถึงสิ้นปีน้ี

น ้ามัน ปรับขึ้น

หลังเกิดความวิตกเก่ียวกับการขาดแคลนน ้ามัน
อีกครั้ง จากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมน ได้ยิงขีปนาวุธ
โจมตีโรงงานผลิตน ้ามันและก๊าซธรรมชาติ
ในเมืองซาอุดิอาระเบีย
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ทองค า  ปรับขึ้น
นักลงทุนยังคงเดินหน้าซ้ือทองค าในฐานะ
สินทรัพย์ปลอดภัย ท่ามกลางความกังวล
เก่ียวกับภาวะเงินเฟ้อ และการเดินหน้าเพิ่ม
มาตรการคว ่าบาตรของสหรัฐฯ และผู้น าชาติ
พันธมิตร ที่อาจส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจ
เป็นวงกว้าง

ตลาดหุ้นญ่ีปุ่น  ปรับขึ้น
ดัชนีนิกเกปรับตัวบวกขึ้น 9 วันติดต่อกัน และ
เป็นการปรับตัวขึ้นต่อเน่ืองยาวนานที่สุด
นับตั้งแต่เดือนก.ย. 19 จากนักลงทุนพากัน
เข้าซ้ือหุ้นที่มีสิทธิ์จะได้รับเงินปันผล

ตลาดหุ้นจีน  ปรับลง

จากความกังวลท่ี Fed จะเร่งปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบ้ีย รวมถึงความกังวลเก่ียวกับข้อพิพาท
ระหว่างจีนและสหรัฐฯ หลังจากรัฐบาลสหรัฐฯ
พยายามขัดขวางไม่ให้จีนช่วยเหลือรัสเซีย



ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com

ที่มา : Bloomberg ณ วันที่ 23 มี.ค. 22

ผลของสงครามกระทบการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ธนาคารกลางทั่วโลกเริ่มขยับรับมือเงินเฟ้อพุ่ง

• น าโดย Fed มองถึงความจ าเป็นปรับขึ้นดอกเบ้ีย
และอาจปรับขึ้นมากกว่า 0.25% ในครั้งหน้า

ค าแนะน า: K-GINCOME-A
แนวโน้มสถานการณ์สงครามยังยืดเยื้อ

ส่งผลกระทบการลงทุน แนะน าทยอยสะสม 
K-GINCOME เพื่อลดความผันผวน

นักวิเคราะห์คาดเศรษฐกิจชะลอตัวจากสงคราม

• คาดการเติบโตเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวลง 0.3% 
ในปี 2022 จากผลกระทบของสงคราม

• กระทบหนักสุดกลุ่มประเทศยุโรปที่อ่อนไหว
ต่อราคาพลังงานที่ต้องพึ่งพาการน าเข้า

ติดตามสถานการณ์การเจรจาเพื่อยุติสงคราม

• สถานการณ์สงครามและการเจรจายังมีความ
ไม่แน่นอนสูง โดยแนวโน้มภาวะสงครามที่ยืดเยื้อ
จะส่งผลต่อการลงทุนสินทรัพย์หุ้นในระยะสั้น

คาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจประเทศที่ส าคัญในปี 2022
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ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com

ที่มา : Bloomberg ณ วันที่ 23 มี.ค. 22

ค่าเงินเยนอ่อนค่าสุดในรอบ 6 ปี
หลัง BOJ ยืนยันผ่อนคลายนโยบายทั้งปี
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ดัชนีหุ้น Nikkei225 และ ค่าเงินเยนต่อดอลลาร์

ค่าเงินเยนต่อ
ดอลลาร์

ดัชนีหุ้น Nikkei225

ค าแนะน า: ทยอยสะสม K-JP
แผนเปิดประเทศที่จะมีความชัดเจนมากขึ้นและ

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่จากภาครัฐ
จะเป็นปัจจัยผลักดันราคาหุ้นญี่ปุ่นในระยะถัดไป

BOJ ส่งสัญญาณคงดอกเบี้ยระดับต ่า
กระตุ้นเศรษฐกิจตลอดทั้งปี 22

• หุ้นญี่ปุ่นมักปรับตัวตามการอ่อนค่าของเงินเยน 
ค่าเงินเยนมีแนวโน้มอ่อนค่าจากการคงดอกเบี้ย
ระดับต ่าสวนทางธนาคารกลางอื่นๆ สนับสนุนภาค
การส่งออกและท าให้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นมีราคาถูก
ในสายตานักลงทุนต่างชาติ

ปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจญี่ปุ่น ปี 22

• แผนเปิดประเทศ อาทิ Go to eat และ Go to travel
คาดว่าจะเริ่มใช้ไตรมาส2 หลังจ านวนผู้ติดเชื้อ
ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วเมื่อต้น ก.พ. โดยเฉพาะการ
เปิดรับชาวต่างชาติที่เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยว

• มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐมูลค่า 9 แสน
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สูงสุดเป็นประวัติการณ์ 

• เน้นการบริโภค และนโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย 
ท่ามกลางเงินเฟ้อที่ยังต ่ากว่าเป้าหมายBOJที่ 2%



• จากตัวเลขเงินเฟอ้ของไทยในเดอืนกุมภาพนัธท์ี่ผา่นมา พุ่งสูงสุด
ในรอบ 13 ปี แตะระดับ 5.28% ผลจากราคาน ้ามันและต้นทุนสินค้าต่างๆ 
ที่ปรับตัวขึ้นจากความขัดแยง้ระหว่างรัสเซยีและยูเครน

• ส่งผลให้ ธปท. เตรียมปรับลดประมาณการ GDP ในปี 22 ลง 
จากเดมิคาดว่าจะโตที่ 3.4% ในการประชุมกนง.วันที ่30 มีนาคมน้ี 

• ทั้งน้ีคาดการณ์วา่ไทยจะยังคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดบั 0.5% ตลอดปี 22 น้ี
เพื่อประคองการฟืน้ตัวของเศรษฐกิจ

• กระทรวงพาณชิย์สหรัฐฯ เตรียมเปิดเผยตัวเลขผลติภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ประจ าไตรมาส 4 ปี 21 คาดขยายตัว 7.1%

• ส าหรับปี 22 ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ได้ปรับลดตัวเลขคาดการณก์าร
ขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ลงเหลือ 2.8% จากเดมิที่ระดบั 4.0% จากภาวะ
สงครามในยูเครนและการแพร่ระบาดของโควิดที่สง่ผลต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ

• ทั้งน้ียังคงตัวเลขคาดการณข์องปี 23-24 ที่ระดับ 2.2% และ 2.0% ตามล าดับ 
และคงตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวในระยะยาวทีร่ะดบั 1.8%

สัปดาห์นี้ที่ต้องจับตา
ประเด็นเด่น

ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com

1 2ติดตามตัวเลข GDP สหรัฐฯ ไตรมาส 4/21 
คาดการณ์ขยายตัวที่ 7.1%

การประชุม กนง. คาดยังคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 
0.5% เพื่อประคองเศรษฐกิจ

ตลาดยังคงผันผวนจากนโยบายทางการเงินของ Fed 
รวมถึงสถานการณ์ระหว่างรัสเซียกับยูเครน

ส าหรับการลงทุนในกอง K-USA แนะน ารอประเมิน
สถานการณ์

การด าเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายต่อเนื่องของไทย      
ควบคู่กับนโยบายการคลังที่เน้นการฟื้นฟู จะช่วยส่งเสริมให้
เศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวได้อยา่งเข้มแข็ง

แนะน าทยอยสะสมกอง K-STAR
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เรื่องต้องเช็ก เมื่อซื้อประกันชีวิต

หนี้ที่มี ใครจะจ่าย พอให้ปิดหนี้บ้าน หนี้รถ และหนี้อื่นที่มี จะได้ไม่เป็นภาระติดพัน “เช็กหนี้สินทั้งหมดท่ีมี”

รายได้ ใครจะหา

ค่าเทอมลูก ใครจะดูแล ควรพอจ่ายค่าเทอม ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าใช้จ่ายให้ลกู
จนกว่าจะเรียนจบมีงานท า “เช็กค่าเทอมโรงเรียน/มหาวิทยาลัย ที่ต้ังใจส่งเรียน”

ตั้งหลักใหม่ ต้องนานแค่ไหน

ถ้าคู่ชีวิตเป็น พ่อบ้าน/แม่บ้านเต็มตัว ควรมีพอให้ตั้งต้นธุรกิจ
เพื่อมีรายได้เลี้ยงครอบครัว “เช็กเงินทุนตั้งต้น ธุรกิจทีถ่นัดหรือแฟรนไชส์ฮิต”

เพื่อให้ผ่านช่วงเวลาส าคัญในการปรับตัว ควรมีพอให้ครอบครัวใช้จา่ยได้ 5 ปี
“เช็กหรือจดบันทึก ค่าใช้จ่ายของครอบครัว”

ควบการลงทุน uDesign เพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/5

• ปรับเปลี่ยนทุนประกันหรือค่าเบี้ยได้
• ผลตอบแทน/ความเสี่ยงส่วนลงทุน ขึ้นกับการลงทุนที่เลือก

• ทุนประกันคงที่ตลอดสัญญา
• ค่าเบี้ยและระยะเวลาที่จ่าย แน่นอนตามสัญญา

ประกันชีวิตที่ใช่ ในแบบที่ชอบ

ทุนประกันที่ควรมี

เบี้ยแค่ไหน ที่จ่ายไหว อย่าเลือกเบี้ยสูงเกินไปจนเป็นภาระ ควรจ่ายเบี้ยไม่เกิน 10%-20%ของรายได้ทั้งปี
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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: 29 มี.ค. – 4 เม.ย. 65

ระดับความเส่ียง: 4

ซื้อง่ายผ่าน:   

กองทุนเปิดเค ตราสารหนีต้่างประเทศ 6MBX
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย KFF6MBX-BR
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on ประกันภัยทรัพยส์ิน SMEs และประกันอัคคภีัยบ้านอยู่อาศัย

ประกันภัยทรัพย์สิน SMEs

• คุ้มครองสูงสุด 20 ล้านบาท
• ความเสียหายต่อทรพัย์สิน จากไฟไหม้ ฟ้าผ่า

ไฟฟ้าลัดวงจร และการระเบิด รวมถงึการถกู
โจรกรรม

• ไม่ต้องถ่ายรปูทรพัย์สินท่ีขอเอาประกันภยั
• เบ้ียประกันภัย เริ่มต้น 700 บาท/ปี

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/127610057890/posts/10161584212147891/?d=n

ประกันอัคคีภัยบ้านอยู่อาศยั

• คุ้มครองสูงสุด 5 ล้านบาท
• ความเสียหายต่อทรพัย์สิน จากไฟไหม้ ฟ้าผ่า

การระเบิด และภัยเนื่องจากน า้
• เงินชดเชยค่าเช่าท่ีอยู่อาศัยชั่วคราว

สูงสุดวันละ 1,000 บ.
• ไม่ต้องถ่ายรปูทรพัย์สินท่ีขอเอาประกันภยั 
• เบ้ียประกันภัย เริ่มต้น 646 บาท/ปี

สมัครที่ ธนาคารกสิกรไทย

https://bit.ly/3wIEy9J
https://bit.ly/3wIEy9J
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ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.kasikornbank.com/th/personal/digital-banking/pages/youtrip.aspx

YouTrip กระเป๋าเงินดิจิทัล รองรับหลายสกุลเงินต่างประเทศ

ลูกค้าใหม่ รับเงินคืนสูงสุด 150 บาท
• สมัคร ลงทะเบียน และใช้จ่าย

คนที่ 1 ถึง 500 คนแรก รับเงินคืน 150 บาท 
คนที่ 501 ถึง 10,000 คนแรก รับเงินคืน 100 บาท

• โปรโมชันถงึ 31 มี.ค. 22

ชวนเพื่อนมาใช้ รับโบนัสสูงสุด 1,000 บาท
• หลังเพื่อนใช้จา่ยผ่านครัง้แรก ไม่มีขั้นต า่
• คุณและเพื่อน รับโบนัสคนละ 100 บาท
• ชวนได้สูงสุด 10 คน รับโบนัสสูงสุด 1,000 บาท
• โปรโมชันถงึ 31 ธ.ค. 22

https://bit.ly/36yv3zb
https://bit.ly/36yv3zb


เสาวนีย์ พงษ์เสนีย์ CFP® นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจยัพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

ราชันย์ ตันติจินดา CFP® ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

กฤษณ์ ประพฤทธิ์วงศ์ AFPT™ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

วรสุดา ใช้เทียมวงศ์ AFPT™ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

วันวิสาข์ อรุมชูตี AFPT™ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

กานต์พิชชา แดงพิบูลย์สกุล 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




