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จัดพอร์ตลงทุนให้แกร่ง 
ต้านเงินบาทร่วงหนักสุด



02

ot Issue
ประเด็นร้อนH ealth

ManagementW

Weekly
Investment Views

• ภาพรวมการลงทุน
• ไทยส่งออกขยายตัว ท่องเที่ยวฟื้น
เปิดทางแบงค์ชาติขึ้นดอกเบี้ย

• สินทรัพย์เสี่ยงมักใหผ้ลตอบแทนที่ดี
ในช่วงโค้งสุดท้ายของปี

• ตัวเลขเศรษฐกิจสหรฐัฯ แข็งแกร่งกว่า
คาด หนุน FED เดินหนา้ขึ้นดอกเบี้ย

• เวียดนามโตโดดเด่น โอกาสลงทุนโตไป
พร้อมเศรษฐกิจ

• ประเด็นที่ต้องจบัตา

roduct
Highlight & Promotion

• ค าแนะน ากองทุน
• กองทุนเปิดเค ตราสารหนี ้5 เดือน C 
• หุ้นกู้ของบรษิทั เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส
เซ็ส จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565

• ลงทุน SSF/RMF กสิกรไทย รับ K-CASH 
สูงสุด 1,000 บาท
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• ญี่ปุ่นประกาศแทรกแซงเงินเยนครัง้แรก
ในรอบ 24 ปี

• กองทุนตราสารหนีร้ะยะสั้น ทางเลือกช่วง
ดอกเบี้ยขาขึ้น



แนะน ำทยอยสะสม K-JP จำกปัจจัย BOJ คงอัตรำดอกเบี้ยต ่ำ
มีกำรดูแลเสถียรภำพค่ำเงินเยน รวมทั้งกำรเปิดประเทศ
รับนักท่องเที่ยว ท ำให้ญี่ปุ่นมีแนวโน้มเศรษฐกิจฟื้นตัว

 บริษัทวิจัยด้านสินเชือ่ของญีปุ่่น โตเกียว โชโกะ รีเสิร์ช ระบุ 
ร้านอาหารรายใหญ่ในญีปุ่่น ปรับขึ้นราคาอาหาร 60%

 McDonald's ปรับขึ้นราคาอาหารในญี่ปุ่น 10-30 เยน
 Uniqlo บริษัทเสื้อผ้าญีปุ่่น ขึ้นราคาเสือ้ผา้บางประเภท

เกิดอะไรขึ้น

 ญี่ปุ่นประกาศแทรกแซงเงินเยน หลังจากที่เงินเยนอ่อนค่าลง
หลุดระดับ 145 เยน/ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นคร้ังแรกในรอบ 24 ปี 

 ญี่ปุ่นเข้าแทรกแซงตลาดดว้ยการเขา้ซือ้เยนและเทขายดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อให้ 
เงินเยนแข็งค่ายิ่งขึน้กวา่เดมิ

 นอกจากน้ียังส่งสัญญาณ หากเยนยังมีความเคลือ่นไหวที่ผนัผวน ก็พร้อม
แทรกแซงอีก แต่ไม่มีการเปิดเผยวงเงนิที่ใช้

ค ำแนะน ำ

ท ำไมญี่ปุ่นต้องแทรกแซงค่ำเงิน

ธุรกิจในญี่ปุ่น ปรับขึ้นรำคำสินค้ำ
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ญี่ปุ่นประกำศแทรกแซงเงินเยนครั้งแรกในรอบ 24 ปี

ประกำศแทรกแซงแล้ว ผลเป็นอย่ำงไร

 หลังจากประกาศแทรกแซง เงินเยนแข็งค่าขึ้นชัว่คราวแตะระดบั 142.30 เยน/
ดอลลาร์สหรัฐฯ ในวันที่ 22 ก.ย. ก่อนอ่อนค่าแตะระดบั 144.40 ในวันที่ 28 
ก.ย.

 โดยนักลงทุนคาดว่าการแทรกแซงค่าเงินเยน อาจไม่แก้ปัญหาเงนิเยนอ่อนค่า
ในระยะยาว หาก BOJ ยังคงนโยบายผอ่นคลายทางการเงินเปน็พิเศษ สวนทาง
กับ FED ที่เร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 

 ญี่ปุ่นขาดดลุการค้าสูงสดุเป็นประวัติศาสตร์ ในเดือน ส.ค.
และขาดดลุติดต่อกัน 13 เดือนแล้ว เกิดจากเงินเยน
อ่อนค่าและราคาพลังงานสูง ท าให้ต้นทุนน าเขา้พลังงานและ
วัตถุดิบอื่นๆ สูงขึ้น จนขาดดลุการค้า

 ต้นทุนน าเข้าที่สูง กระทบต่อภาคธุรกิจ การบริโภค
และอาจเปน็อุปสรรคต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจได้

ข้อมูลข่าวจาก การเงินธนาคาร และมติชน

เกาหลีใต้ BOK มีแผนแทรกแซงการเข้าซื้อพันธบัตรภายในประเทศ

หลายประเทศส่งสัญญาณควบคุมค่าเงนิ 

จีน PBOC จับตาเงินหยวน ออกมาเตือนเก็งก าไรค่าเงิน

อังกฤษ BOE ซื้อพันธบัตรระยะยาว ดันเงินปอนด์แข็งคา่



ที่มา : Bloomberg ณ วันที่  30 ก.ย. 22 ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com
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ดัชนี ตลาด ล่าสุด 1 สัปดาห์ (%) 1 เดือน (%) 1 ปี (%) ต้ังแต่ต้นปี (%)

ตลาดหุ้น

MSCI ACWI โลก 553.37 -2.55 -9.03 -22.33 -26.69

S&P 500 สหรัฐฯ 3,585.62 -2.91 -9.61 -17.71 -24.77

STOXX 600 ยุโรป 387.85 -0.65 -4.86 -14.36 -20.49

MSCI Asia ex Japan เอเชีย 557.95 -3.74 -11.28 -29.83 -29.31

Nikkei 225 ญี่ปุ่น 25,937.21 -4.48 -6.23 -9.85 -9.91

HSCEI ฮ่องกง 5,914.08 -3.28 -12.28 -32.23 -28.20

China A50 จีน 12,908.11 0.09 -3.56 -16.65 -17.77

Sensex 30 อินเดีย 57,426.92 -1.16 -2.28 -2.28 -1.42

SET ไทย 1,589.51 -2.59 -2.00 -0.98 -4.11

VNI เวียดนาม 1,132.11 -5.91 -11.59 -15.19 -24.44

กองทุนอสังหา
SETPREIT กองทุนอสังหาฯ ไทย 152.56 -2.00 -3.60 -10.20 -10.56

FTSEREIT กองทุนอสังหาฯ สิงคโปร์ 737.01 -5.16 -7.30 -12.48 -13.63

โภคภัณฑ์
WTI/USD น ้ามัน WTI 79.49 0.95 -8.22 4.76 5.69

XAU/USD ทองค า 1,660.61 1.01 -2.17 -5.70 -9.22

ผลตอบแทนพนัธบัตร ตลาด ล่าสุด 1 สัปดาห์ (Chg) 1 เดือน (Chg) 1 ปี (Chg) ต้ังแต่ต้นปี (Chg)

พันธบัตรรัฐบาล
US Bond Yield 10Y พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 3.829 0.144 0.575 2.367 2.319

TH Bond Yield 10Y พันธบัตรรัฐบาลไทย 3.182 0.130 0.717 1.297 1.290



ภำพรวมกำรลงทุน
สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ  ปรับลง
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับลง -2.91% หลังตัวเลข
เงินเฟ้อพื้นฐาน (Core PCE) อยู่ระดับ 4.9% ใน
เดือน ส.ค. สูงกว่าคาดและตัวเลขผู้ขอรับ
สวัสดิการว่างงานลดลง ท าให้สหรัฐฯ ยังคงเร่ง
ขึ้นดอกเบ้ีย ตลาดวิตกเศรษฐกิจถดถอย

ตราสารหน้ี   ปรับลง
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงปรับ
ขึ้น ตามทิศทางดอกเบ้ียขาขึ้น โดยนักลงทุนคาดว่า
FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ีย 0.75% ในการประชุม
นโยบายการเงินในเดือน พ.ย. และปรับขึ้นอีก 0.50% 
ในเดือน ธ.ค. กดดันราคาตราสารหน้ี

เงินดอลลาร์  ปรับลง
ดัชนีดอลลาร์ ปรับลง หลัง BOE ประกาศรับซ้ือ
พันธบัตรรัฐบาลโดยไม่จ ากัดจ านวนเพื่อสร้าง
เสถียรภาพในตลาดการเงิน ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่า
ดอลลาร์ยังคงแข็งค่าในระยะยาว จากการท่ีธนาคาร
กลางสหรัฐฯ เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียเพื่อสกัด      
เงินเฟ้อ

น ้ามัน ปรับขึ้น

ราคาน ้ามันดิบ ปรับขึ้น 0.95% ส านักงาน
พลังงานสากล (IEA) เปิดเผยว่า สต็อกน ้ามันดิบ
สหรัฐฯ ลดลง 215,000 บาร์เรล ในสัปดาห์ที่ผ่าน
มา ยังได้รับปัจจัยบวกจากการคาดการณ์ที่ว่า
พายุเฮอริเคน “เอียน” ซ่ึงขณะน้ีทวีความรุนแรง
เป็นพายุระดับท่ี 4 อาจจะส่งผลกระทบต่ออุปทาน
น ้ามันของสหรัฐฯ ในอ่าวเม็กซิโก

ทองค า  ปรับขึ้น
สัญญาทองค า ปรับขึ้น 1.01% ได้แรงหนุนจาก 
PMI ภาคการผลิต เขตชิคาโกของสหรัฐฯ ร่วงลง
สูร่ะดับ 45.7 ในเดือน ก.ย. และจากธนาคารกลาง
อังกฤษรับซ้ือพันธบัตรระยะยาวจ านวนมาก ท าให้
ค่าเงินดอลล่าร์อ่อนค่าหนุนราคาทองค า

ตลาดหุ้นจีน  ปรับลง

ตลาดหุ้นฮ่องกง ปรับลง -3.28% หลังตัวเลข 
PMI ภาคการผลิตชะลอตัวในเดือน ก.ย. และยัง
ถูกกดดันจากการท่ีนักลงทุนเทขายหุ้นก่อนที่
จะถึงช่วงวันหยุดยาวเน่ืองในวันชาติของจีน  
1-7 ต.ค. 

ตลาดหุ้นยุโรป ปรับลง
ตลาดหุ้นยุโรป ปรับลง -0.65% เงินเฟ้อยุโรป 
(CPI) พุ่งแตะ 10% ในเดือน ก.ย. และวิกฤต
พลังงานกดดันตลาด แต่ปลายสัปดาห์มีแรงซื้อ
เก็งก าไรและ BOE ใช้นโยบายการเงินพยุงตลาด
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ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com

ที่มา : Bloomberg ณ วันที่ 27 ก.ย. 22    

กำรส่งออก % YoY และดุลกำรค้ำเดอืน ส.ค.
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s ไทยส่งออกขยายตัว ท่องเที่ยวฟื้น

เปิดทางแบงค์ชาติขึ้นดอกเบี้ย

ค าแนะน า: ทยอยสะสม 
K-STAR, K-BANKING

แนวโน้มก ำไรบริษัทไทยมีโอกำสเติบโตจำก
ปัจจัยกำรท่องเที่ยวและส่งออกหนุนกำรฟื้นตัว 

เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวต่อเนื่องจากส่งออกและท่องเที่ยว

• ส่งออกไทยกลับมาขยายตัวในเดือน ส.ค. 7.5% แต่น้อยกว่า
ที่ตลาดคาด จากคู่ค้าจีนที่ส่งออกหดตัว 20.1%

• การส่งออกขยายตัวได้ดีในสินค้าเกษตร อาหารแปรรูป สินค้า
อุตสาหกรรม ขยายตัวใน CLMV และตะวันออกกลาง

• ตัวเลขนักท่องเที่ยวขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การ
กลับมาเปิดเมืองของจีนจะหนุนส่งออกไทยในระยะถัดไป

กนง. ข้ึนดอกเบี้ยเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน

• เงินบาทอ่อนค่าจาก USD ที่แข็งค่าส่งผลให้ดุลการค้าติดลบ
ต่อเนื่องจากการน าเข้าพลังงานที่ราคาสูงขึ้น 

• กนง. ตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยพร้อมส่งสัญญาณดูแลค่าเงิน
มากขึ้น คาดเศรษฐกิจฟื้นจะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้น

ข้ึนดอกเบี้ยกระทบหุ้นไทยจ ากัด เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวดี

• ธปท. มอง GDP ไทยปีนี้ ขยายตัว 3.3% ปีหน้า 3.8%
สอดคล้องมุมมอง World Bank ปีนี้ 3.1% ปีหน้า 4.1%

• KBank มองค่าเงินบาททยอยดีขึ้นสิ้นปีที่ 37.5 THB/USD

ส่งออกไทยเดือน ส.ค. 7.5%

ดุลการคา้ไทยเดือน ส.ค. -4,215 ล้าน USD



ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com

ที่มา : Bloomberg ณ วันที่ 28 ก.ย. 22    
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ในช่วงโค้งสุดท้ายของปี

ค าแนะน า: ทยอยสะสม K-CHX, K-JP
แนะน ำทยอยสะสมกำรลงทุน หุ้นจีนและหุ้นญี่ปุ่น

อย่ำงระมัดระวัง โดยปัจจัยเชิงฤดูกำล 
มีโอกำสท ำให้หุ้นจีนและญี่ปุ่นฟื้นตัวช่วงปลำยปี

ผลตอบแทนตลาดหุ้นทั่วโลกมักเป็นบวกในช่วงท้ายปี

• โดยดัชนีหุ้นทั่วโลกค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปี แต่ละเดือนใน
ไตรมาสสุดท้ายมักจะปรับตัวขึ้นได้ดีโดยเฉพาะเดือน 11

• ตลาดหุ้นสหรัฐฯ และยุโรปมักให้ผลตอบแทนที่ใกล้เคยีงกัน 
ขณะที่หุ้นญี่ปุ่นและจีนปรบัตัวโดดเด่นเดือน 11 และ 12

• ปัจจัยเชิงฤดูกาลส่งผลให้หลายๆ ตลาดมักจะปรับตัวขึ้น
ได้ดี เนื่องจากมักจะมีการสั่งสินค้าเพื่อรองรับเทศกาล

ติดตามสถานการณ์เดือน ต.ค กระทบลงทุนทั่วโลก

• ต้นเดือนติดตามสถานการณ์การจ้างงานสหรัฐฯ หากยัง
แข็งแกร่งจะเป็นปจัจัยให้ FED เข้มงวดทางการเงิน

• กลางเดือน ติดตามการประชุมสมัชชาใหญ่ของพรรค
คอมมิวนิสต์ คาดเห็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิเพิ่มเติม
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ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ แข็งแกร่งกว่ำคำด
หนุน FED เดินหน้าขึ้นดอกเบี้ย

ค าแนะน า: ทยอยสะสมกองทุน K-GINCOME
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ช่วยลดควำมผันผวน โดยกระจำยลงทุนในหลำกหลำย
สินทรัพย์ท่ีสร้ำงกระแสเงินสดสม ่ำเสมอมำกกวำ่ 

3,000 สินทรัพย์ท่ัวโลก

ที่มา : Bloomberg ณ วันที่ 28 ก.ย. 22    

ยอดขำยบ้ำนใหม่ ส.ค. 685,000ยูนิต

ยอดค ำสั่งซ้ือสินค้ำคงทนพื้นฐำน ส.ค. +1.3%

ยอดค าสั่งซื้อสินค้าคงทนสหรัฐฯ ส.ค. หดตัว -0.2% MoM

• อย่างไรก็ตามยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนพื้นฐานที่ไม่รวม
เครื่องบินและอาวุธ ซึ่งบ่งชี้แผนการใช้จ่ายของภาคธุรกจิ พุ่ง
ขึ้น 1.3% จาก 0.7% เดือนก่อน และสูงกว่าคาดที่ 0.2%

ตัวเลขเศรษฐกิจเดือน ส.ค. ยอดขำยบ้ำนใหม่และยอดค ำสั่งซ้ือสินค้ำคงทน

ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com

ยอดค ำสั่งซื้อสินค้ำคงทน ส.ค. -0.2%

ยอดขายบ้านใหม่และความเชื่อมั่นพุ่ง เศรษฐกิจแข็งแกร่ง

• ยอดขายบ้านใหม่สหรัฐฯ ส.ค. เพิ่มขึ้น 28.8% MoM สู่ระดับ
685,000 ยูนิต สูงกว่าคาดที่ -2.2% MoM, 500,000 ยูนิต

• ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ก.ย. เพิ่มขึ้นเป็น 108 จาก 103.6 
เดือนก่อน จากราคาพลังงานปรับลงและจ้างงานแข็งแกร่ง

• ดอกเบี้ยเงินกู้ที่อยู่อาศัยระยะ 30 ปี พุ่งสูงสุดตั้งแต่ Great 
Depression ปี 1929 อาจกระทบยอดขายบา้นในระยะถัดไป

แม้หุ้นสหรัฐฯ ปรับลงมามากแล้ว แต่ยังมีโอกาสลงต่อ 

• ตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาแขง็แกร่ง กดดันให้ FED เร่งขึ้น
ดอกเบี้ยได้เต็มที่ เพื่อแก้ปัญหาเงินเฟ้อที่ลากยาว ซึ่งเพิ่ม
ความเสี่ยงการเกิดเศรษฐกจิถดถอยและจะกดดันให้หุ้นสหรัฐฯ
ถูกปรับประมาณการก าไรลง



ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com

ที่มา : Bloomberg ณ วันที่ 1 ก.ย.22

เวียดนามโตโดดเด่น 
โอกาสลงทุนโตไปพร้อมเศรษฐกิจ ตัวเลขเศรษฐกิจดี อัตราการเติบโตสูง

• FDI เดือน ก.ย. เพิ่มขึ้น 2.63 พันล้านดอลลาร์
• ผลผลิตอุตสาหกรรมเติบโต 13.0% YoY
• ยอดเกินดุลการค้าอยู่ที่ 1.4 พันล้านดอลลาร์ มาจากการ
ส่งออกที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

• ยอดค้าปลีกเพิ่ม 36.1% สะท้อนใช้จ่ายผู้บริโภคขยายตัว

กองทุนลงทุนตรงและคัดสรรบริษัทที่มีควำมได้เปรียบ
ทำงกำรแข่งขันและได้ประโยชน์จำกเศรษฐกิจมีแนวโน้ม

ขยำยตัวต่อเนื่องอย่ำงแข็งแกร่ง 

ค าแนะน า: ทยอยสะสม K-VIETNAM

หุ้นย่อตัวลงจากปัจจัยชั่วคราว ราคาน่าลงทุน

• ช่วงเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นย่อตัวตามตลาดโลก 
พร้อมแรงขายจากนักลงทุนรายย่อยที่ถูก Margin Call

• P/E ปัจจุบันอยู่ที่ 10.7 เท่าต ่ากว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง
• เวียดนามปรับดอกเบีย้ขึ้น 1.0% เพื่อรักษาค่าเงินดอง
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ตัวเลขเศรษฐกิจที่ส ำคัญของเวียดนำม เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง

ตัวเลขเศรษฐกิจ ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

FDI สะสม
(พันล้าน USD)

10.06 11.57 12.8 15.43

การผลิตภาคอุตสาหกรรม 9.1% 9.5% 11.3% 13.0%

ดุลการค้า
(พันล้าน USD)

0.61 0.08 2.42 1.40

ค้าปลีก (YOY) 27.3% 42.6% 50.2% 36.1%

จ านวนนักท่องเที่ยว
(แสนคน)

2.36 3.52 4.86 4.32

เงินเฟ้อ (YOY) 3.37% 3.14% 2.89% 3.94%

ท่องเที่ยวฟ้ืน เงินเฟ้อต ่า World Bank ปรับ GDP ข้ึน

• เดือน ก.ย. มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา 4.30 แสนคน คาด
ว่าจะเข้ามามากขึ้นในช่วง High Season ปลายปีนี้

• เงินเฟ้อเพิ่มขึ้น 3.94%  ทั้งนี้ World Bank ได้ปรับการ
เติบโตเศรษฐกิจปนีี้เพิ่มเปน็ 7.2% ส่วนปีหน้า 6.7%

ที่มา : General Statistics Office of Vietnam และ Tradingeconomics.com ณ วันที่ 29 ก.ย. 22



• จับตาดัชนี PMI ประเทศส าคัญต่างๆ หลัง PMI เดือน ส.ค. ในหลาย
ประเทศชะลอตัวลงติดต่อกันเปน็เดอืนที ่2

• โดย PMI ภาคการผลติของยุโรปเดอืน ส.ค. ปรับตัวลงมาอยู่ที่ระดบั 
48.9 จาก 49.9 ในเดือน ก.ค. ต ่าสุดในรอบ 18 เดือน ขณะที่ PMI ภาค
บริการของสหรัฐฯ เดือน ส.ค. หดตัวลงเป็นเดอืนที่ 2 ติดต่อกันเช่นกัน 

• ส าหรับ PMI ภาคการผลิตและบริการของญีปุ่่นคาดจะยังอยู่ในโซน
ขยายตัว แม้ว่าเงินเฟอ้จะปรับตัวขึน้และเงินเยนอ่อนคา่ลงอยา่งหนัก

ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com

1 2จับตำ PMI ผลิต-บริกำร เดือน ก.ย. ของญ่ีปุ่น 
ยุโรป และสหรัฐฯ ท่ำมกลำงเงินเฟ้อและดอกเบี้ยสูง

กำรลงทุนท่ำมกลำงเศรษฐกิจชะลอตัว เน้นกำรทยอย
สะสมและกระจำยกำรลงทุนในหลำยสินทรัพย์เพื่อลดควำม
เสี่ยงของพอร์ตและสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยได้ในระยะยำว

แนะน ำทยอยสะสมกอง K-GINCOME

การด าเนินนโยบายการเงินที่ตึงตัวต่อเนื่องเป็นเวลานาน จะท า
ให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีความเสี่ยงการเข้าสู่ภาวะถดถอยมากขึ้น 
ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อตลาดหุ้น 

แนะน ำรอประเมินสถำนกำรณ์ส ำหรับกอง K-USA

ติดตำมอัตรำกำรว่ำงงำนของสหรัฐฯ หลังประมำณ
กำร GDP ปีนี้เหลือขยำยตัวเพียง 0.2%

• สัปดาห์ที่ผา่นมา FED มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.75% ส่งผลให้
ดอกเบี้ยนโยบายขึ้นมาอยูท่ี่ระดบั 3-3.25% และคาดการณ์วา่ FED จะขึ้น
ดอกเบี้ยอีก 2 คร้ังในเดือน พ.ย. และ ธ.ค. ปีน้ี คาดดอกเบี้ยจะอยู่ทีร่ะดบั 
4.4% ในสิ้นปี

• จากภาวะเงินเฟอ้และอัตราดอกเบีย้ที่อยูใ่นระดบัสงู ส่งผลให้บริษัทมีต้นทุน
ที่เพิ่มสูง ซึ่งกดดันการเติบโตทางเศรษฐกจิ โดยประมาณการ GDP ของ
สหรัฐฯ ในปีนี้จะเหลือขยายตัวเพยีง 0.2% จากคาดการณ์เดมิที่ 1.7%

• ด้านอัตราการว่างงาน FED คาดว่าอาจขึ้นไปแตะที่ระดบั 3.8% ในปีน้ี และจะ
เพิ่มขึ้นเปน็ 4.4% ในปี 23 และ 24 ก่อนที่จะชะลอตัวลงในปี 25

วันที่ 3-7 ต.ค. 22 วันที่ 7 ต.ค. 22

สัปดำห์นี้ที่ต้องจับตำ
ประเด็นเด่น
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• ครบอายุถี่กว่าตราสารหน้ีระยะยาว
จึงทยอยได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยที่ปรับตัวขึ้น
• ราคาผันผวนน้อยกวา่ตราสารหน้ีระยะยาว

• เงินจากตราสารหน้ีที่ครบอาย ุถูกน าไปลงทนุต่อ
• ผลตอบแทนที่ได้รับขึ้นกับดอกเบี้ย ณ วันที่ลงทุน
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กองทุนตรำสำรหนี้ระยะสั้น ทำงเลือกช่วงดอกเบี้ยขำขึ้น

ท ำไมดอกเบี้ยขึ้น ตรำสำรหนี้ระยะสั้นถึงน่ำสนใจ

K-CASH K-SF

ควำมเสี่ยง (สูงสุด 8 ระดับ) 1 4

Maximum Drawdown
(ขาดทุนสูงสุด 5 ปี ที่ผ่านมา)

-0.01 %
(ล้านละ 100 บาท)

-0.09 %
(ล้านละ 900 บาท)

Recovering Period
(เวลาฟื้นตัว หลังขาดทุนสูงสุด)

10 วัน 3 วัน

ผ
ล
ต
อ
บ
แท
น
ย
้อ
น
ห
ล
ัง

ณ
 2

7
 ก
.ย
. 2

2

3 เดือน 0.09% 0.19%

6 เดือน 0.16% 0.22%

1 ปี 0.31% 0.35%

3 ปี 0.46% 0.55%

5 ปี 0.79% 0.82%

ลงทุน 1 ล้ำน ในช่วง 3 เดือนที่ผ่ำนมำ
(29 มิ.ย. – 28 ก.ย. 22)

 999,500

 1,000,500

 1,001,500

 1,002,500

K-CASH

K-SF

• ผู้ที่ถือกองทุนตราสารหน้ีอยู่ แนะน าถือตามระยะเวลาที่เหมาะสม เชน่

• ผู้ที่ต้องการลงทุนเพือ่รับผลตอบแทนระยะยะยาว แนะน า K-CBOND
• ผู้ที่ต้องการพักเงนิระยะสั้น แนะน า
 K-SF ส าหรับผู้ที่ต้องการรับผลตอบแทนระหว่างการพักเงนิ
 K-CASH ส าหรับผู้ที่กังวลกับความผนัผวนของ NAV

เหมาะกับลงทุน 1 ปีขึ้นไป
เหมาะกับลงทุน 3 เดือนขึ้นไป

K-CBOND
K-SF

ข้อมูล Maximum Drawdown และ Recovering Period ณ 31 ส.ค. 22

ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com

ค ำแนะน ำ

https://www.kasikornbank.com/th/kwealth/Pages/a169-invest-lowrisk.aspx
https://www.kasikornbank.com/th/kwealth/Pages/a169-invest-lowrisk.aspx


ประเภท ชื่อกองทุน รำยละเอียดกองทุน
ค ำแนะน ำ

กองทุนรวมหุ้น

K-USA 6 ตราสารทุน – หุ้นสหรัฐฯ
แนะน าถือลงทุน

หุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ ที่มีโอกาสเติบโต
รอประเมินสถานการณ์

FED ยังคุมเข้มการเงินเพื่อสกัดเงินเฟ้อ

K-EUROPE 6 ตราสารทุน – หุ้นยุโรป
ลดสดัสว่นการลงทนุ

หุ้นยุโรป ที่มีโอกาสเติบโตสูง
ไม่แนะน าเขา้ลงทุน

ราคาพลังงานฟื้นตัวกดดันเศรษฐกิจ

K-JP 6 ตราสารทุน – หุ้นญี่ปุ่น
ลงทุนเพ่ิมได้

ลงทุนหุ้นญ่ีปุ่นศักยภาพเติบโตสูง
เข้าลงทุนได้

ค้าปลีกขยายตัว สะท้อนก าลังซื้อเพิ่ม

K-CHX 6 ตราสารทุน – หุ้นจีน
ลงทุนเพ่ิมได้

ลงทุนหุ้นจีนดัชนี FTSE CHINA A50
เข้าลงทุนได้

PBOC พร้อมเข้าดูแลเสถียรภาพค่าเงิน

K-STAR 6 ตราสารทุน – หุ้นไทย
ลงทุนเพ่ิมได้

เน้นลงทุนในหุ้นไทยพื้นฐานดี 
เข้าลงทุนได้

ขึ้นดอกเบี้ยกระทบเศรษฐกิจไทยจ ากัด

K-VIETNAM 6 ตราสารทุน – หุ้นเวียดนาม
ลงทุนเพ่ิมได้

เน้นลงทุนหุ้นเวียดนามพื้นฐานแข็งแกร่ง
เข้าลงทุนได้

GDP เวียดนาม ไตรมาส 3 ขยายตัวเด่น

กองทุนรวม        
ตราสารหน้ี

K-CBOND 4
ตราสารหนี้ – เน้นหุ้นกู้ไทย                  

ความน่าเชื่อถือสูง
ลงทุนเพ่ิมได ้

ถือลงทุน > 1 ปี
เข้าลงทุนได ้

ถือลงทุน > 1 ปี

K-SF 4
ตราสารหนี้ – เน้นตราสารหนี้ไทย       

ระยะสั้น คุณภาพดี
ลงทุนเพ่ิมได ้

ถือลงทุน > 3 เดือน
เข้าลงทุนได ้

ถือลงทุน > 3 เดือน

กองทุนรวมผสม
K-GINCOME 5

กองทุนรวมกระจายลงทุนทั่วโลก
มากกว่า 3,000 สินทรัพย์

ลงทุนเพ่ิมได้
เน้นลงทุนสินทรัพย์ที่สร้างกระแสเงินสด

เข้าลงทุนได้
ปรับสัดส่วนให้เหมาะสมกับสภาวะตลาด

K-PLAN3 5 กองทุนรวมลงทุนในหุ้นไม่เกิน 55%
ลงทุนเพ่ิมได้

ลงทุนทั้งหุ้นไทยและตราสารหนี้ไทย
เข้าลงทุนได้

แนวโน้มภาคการบริโภคขยายตัว

กองทุนรวมสินทรัพย์
ทางเลือก K-OIL 8

เน้นลงทุนในอีทีเอฟ ที่มีนโยบายในการ
ซื้อขายน ้ามันดิบล่วงหน้า

ลดสดัสว่นการลงทนุ
ลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์น ้ามันดิบ

ไม่แนะน าเขา้ลงทุน
ราคาน ้ามันมีโอกาสปรับลงในระยะยาว

ค าแนะน ากองทุน 

ระดับ          
ควำมสี่ยง ผู้มีกองทุน ผู้ไม่มีกองทุน

ลงทุน 3-5 ปีขึ้นไป

ลงทุน 5 ปีขึ้นไป

ลงทุนตามระยะเวลา

ลงทุน 3 ปีขึ้นไป

ประจ ำวันที่ 3 - 7 ต.ค. 22

ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com
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ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com

กองทุน สัปดาห์นี้

อายุ: 5 เดือน

ประมาณการผลตอบแทน: 0.75% ต่อปี

เริ่มต้นลงทุน: 500 บาท

เสนอขาย: 30 ก.ย.– 10 ต.ค. 65

ระดับความเส่ียง: 3

ซื้อง่ายผ่าน:   

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 5 เดือน C
KGB5MC



หุ้นกู้ของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565

อันดับความน่าเช่ือถือของหุ้นกู้และบริษัท ‘BBB+’ แนวโน้มเครดิต ‘Stable’ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด 7 ก.ย. 22

จองซื้อ 4-6 ต.ค. 22
ผ่านทางK-My Invest

ชนิดระบุชื่อผู้ถอื ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุน้กู้

ขั้นต ่า 100,000 บาท 
และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

เสนอขำยผู้ลงทุนสถำบัน
และ/หรือ ผู้ลงทุนรำยใหญ่

• ระดับความเส่ียง 5 (จาก 8 ระดับ) เทียบกับหุ้นกู้ทั่วไปอยู่ที่ระดับ 1–5
• ผู้ลงทุนรายใหญ่ใชเ้กณฑ์เดิม (ก่อน 1 ต.ค. 22)

ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติม https://www.kasikornbank.com/th/promotion/pages/debenture-jmt1-65.aspx
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https://www.kasikornbank.com/th/promotion/pages/debenture-jmt1-65.aspx
https://www.kasikornbank.com/th/promotion/pages/debenture-jmt1-65.aspx


ลงทุน SSF/RMF กสิกรไทย รับ K-CASH สูงสุด 1,000 บำท

กำรใช้สิทธิ SSF/RMF ตั้งแต่ปี 22 เป็นต้นไป กรมสรรพำกรก ำหนดให้ผู้ลงทุนต้องแจง้ควำมประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภำษี
ต่อ บลจ. ที่ลงทุน

ลงทุนผ่ำนช่องทำง

K Cyber Invest  หรือสำขำ

ระหว่ำง 3 ต.ค. – 30 ธ.ค. 22

ทุกๆ 50,000 บำท รับหน่วยลงทุน
K-CASH 100 บำท (สุงสุด 1,000 บำท)

ลงทุน SSF/RMF กสิกรไทย 
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K WEALTH อัปเดตทุกสถานการณ์ลงทุน

Weekly Wealth Update 

ทันทุกสถำนกำรณ์
กำรเงินและกำรลงทุน

ประเด็นร้อน

ทันทุกเหตุกำรณ์
ในกระแส

สมัครสมำชิก K WEALTH ฟรี!
ผ่ำนช่องทำง LINE 

ใช้อุปกรณ์มือถือ Scan

http://kbank.co/3MnhPoK?r=qr
http://kbank.co/3MnhPoK?r=qr


เสาวนีย์ พงษ์เสนีย์ CFP® นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจยัพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

ราชันย์ ตันติจินดา CFP® ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

วรสุดา ใช้เทียมวงศ์ CFP® ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

กฤษณ์ ประพฤทธิ์วงศ์ AFPT™ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

วันวิสาข์ อรุมชูตี AFPT™ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

กานตพ์ิชชา แดงพิบูลยส์กุล AFPT™ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

มนัสวี เด็ดอนันต์กุล AFPT™ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

นิติ สนิวาล AFPT™ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

รำยชื่อคณะผู้จัดท ำ

 เอกสารฉบับนี้จัดท าเพ่ือเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดท าขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ 
หรือความสมบูรณเ์พ่ือใช้ในทางการคา้หรือประโยชน์อื่นใด

 บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวงัในการใชข้้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเส่ียงเองทั้งสิ้น

 บริษัทฯจะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็นหรอื
ค าแนะน าในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

 ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน

Disclaimer


