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ผลกระทบการลงทุน 
หลัง IMF-World Bank สรุปแนวทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโลก 
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• ภาพรวมการลงทุน
• IMF ปรับลด GDP เตือนเศรษฐกิจ
ถดถอยปีนีถ้งึปหีนา้

• เงินเฟ้อพื้นฐานพุ่งขึ้นตอ่ แม้น ้ามันปรบั
ลง หนุน FED เดินหน้าเรง่ขึ้นดอกเบี้ย

• แนวโน้มก าไรธนาคารพาณิชย์ไทย 
เติบโตเด่น

• ประเด็นที่ต้องจบัตา
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Highlight & Promotion

• ค าแนะน ากองทุน
• กองทุนเปิดเค ตราสารหนีไ้ทย 23MA 
• หุ้นกู้ของบรษิทัเอกชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ากัด 
ครั้งที่ 1/2565

• เท่ียวทั่วโลก กับบัตรเครดิตกสกิรไทย รับคุ้ม
สูงสุด 200,000 K Point

P

01 03

04

• เกิดอะไรขึ้น เมื่อตลาดหุ้นเวียดนาม
ปรับตัวลง

• รวมใหค้รบ จบทุกสิทธิภาษี



หากสนใจลงทุนหุ้นเวียดนามและตั้งใจลงทุนระยะยาว 3-5 ปี มองเป็นโอกาสทยอยสะสม โดยแนะน าให้มีหุ้นหรือกองทุนหุ้น
เวียดนามในสัดส่วนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่รับได้ โดยมีหุ้นเวียดนาม 5-10% ของสัดส่วนพอร์ตหุ้น

 ตัวเลข GDP การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI)
การส่งออกและการบริโภคในประเทศ ยังแข็งแกร่ง

 ก าไรบริษัทจดทะเบียนยังอยู่ในระดบัสูงที่ +24.1% ในปน้ีี 
และ 16.8% ในปีหน้า 

 ปัจจุบัน VNI ซื้อขายที่ PER 9.7 เท่าปีน้ี และ 8.2 เท่าปีหน้า 
ต ่ากว่าค่าเฉลี่ย 10 ปีที่ PER 13.4 เท่า

เกิดอะไรขึ้น

 เมื่อวันที่ 7 -11 ต.ค. ที่ผ่านมา ตลาดหุ้น VNI ปรับลดลง 21.30%
 ขณะที่นับตั้งแต่ต้นปี ตลาดหุ้น VNI ปรับตัวลงมาแล้วเกือบ 35%

ค าแนะน า

สาเหตุจากปัจจัยภายนอกประเทศ

ระยะยาวเวียดนามยังเติบโต
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เกิดอะไรขึ้น เมื่อตลาดหุ้นเวียดนามปรับตัวลง

สาเหตุจากปัจจัยภายในประเทศ

 การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง เช่นสหรัฐฯ ยุโรป
เพื่อกดดนัเงินเฟอ้ให้ลดลง

 ความกังวลเร่ืองภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว โดยเฉพาะสหรัฐฯ
และยุโรป ซึ่งเป็นตลาดสง่ออกส าคัญของเวียดนาม

 มีข่าวการจับกุมประธาน บ.อสังหาฯ Van Thinh Phat (VTP) ข้อหาออกหุ้น
กู้ผิดกฎหมาย (เกิดขึ้นเม่ือปี 18-19) โดยมีข่าวลือวา่ Saigon Commercial 
Bank มีส่วนเกี่ยวข้องดว้ย สร้างความกังวลต่อชาวเวยีดนามที่ฝากเงินไว้
จึงเกิดการถอนเงนิคร้ังใหญ่

 23 ก.ย. ที่ผ่านมา ธนาคารกลางเวยีดนาม ประกาศขึน้ดอกเบีย้ 1% คร้ังแรก
นับตั้งแต่ปี 2011 ส่งผลต่อต้นทุนทางการเงนิของธุรกิจ

 ตลาดหุ้นเวีดนามมีสัดสว่นเงนิลงทุนจากนักลงทุนรายย่อยอยู่ในระดบัที่สูง
มาก และรายย่อยมีการกู้เงินจากโบรคเกอร์มาลงทุนค่อนขา้งสูง เม่ือตลาด
ปรับตัวลง จะถูกเรียกหลกัทรัพยค์ ้าประกันเพิม่ (Margin Call) ซึ่งหากไม่มีจะ
ถูกบังคับขาย (Force Sell) ท าให้ตลาด VNI ปรับตัวลงเยอะและมีความผนั
ผวนสูงกว่าตลาดประเทศอื่นๆ



ที่มา : Bloomberg ณ วันที่  14 ต.ค. 22 
Bloomberg ณ วันที่  12 ต.ค.. 22 * ( ปิดท าการ 13-14 ต.ค. ) 

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 552.08 -1.94 -8.49 -24.68 -26.86

S&P 500 สหรัฐฯ 3,583.07 -1.55 -8.16 -19.87 -24.82

STOXX 600 ยุโรป 391.31 -0.09 -5.66 -16.63 -19.78

MSCI Asia ex Japan เอเชีย 545.16 -4.17 -11.37 -33.26 -30.93

Nikkei 225 ญี่ปุ่น 27,090.76 -0.09 -2.82 -6.80 -5.91

HSCEI ฮ่องกง 5,629.3 -7.33 -13.52 -37.22 -31.65

China A50 จีน 12,820.09 -0.68 -4.00 -20.04 -18.33

Sensex 30 อินเดีย 57,919.97 -0.47 -3.36 -5.52 -0.57

SET * ไทย 1,560.78 -1.20 -4.97 -4.73 -5.84

VNI เวียดนาม 1,061.85 2.50 -14.76 -23.76 -29.13

กองทุนอสังหา
SETPREIT กองทุนอสังหาฯ ไทย 150.52 -0.82 -3.86 -14.18 -11.76

FTSEREIT กองทุนอสังหาฯ สิงคโปร์ 698.43 -5.20 -12.64 -19.42 -18.15

โภคภัณฑ์
WTI/USD น ้ามัน WTI 85.61 -7.59 0.60 4.05 13.83

XAU/USD ทองค า 1,644.47 -2.97 -1.24 -6.97 -10.10

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

พันธบัตรรัฐบาล
US Bond Yield 10Y พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 4.018 0.137 0.569 2.448 2.508

TH Bond Yield 10Y พันธบัตรรัฐบาลไทย 3.154 0.109 0.332 1.176 1.261



ภาพรวมการลงทุน
สัปดาห์ที่ผ่านมา

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ  ปรับลง
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับลง -1.55% ตลาดผันผวน
หลังความเชื่อม่ันผู้บริโภคดีขึ้นในเดือน ต.ค. แต่
คาดการณ์เงินเฟ้อยังคงเพิ่มขึ้น จากราคา
น ้ามันปรับขึ้น ขณะที่ผลประกอบการธนาคาร
รายใหญ่ดีกว่าคาดดันตลาดปลายสัปดาห์

ตราสารหนี้   ปรับลง
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับขึ้น
หลังสหรัฐฯ เปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเกินคาดและ
ยังได้แรงหนุนจากการที่ FED ใช้มาตรการปรับลด
ขนาดงบดุล (QT) โดยเพิ่มวงเงินในการท า QT สู่ระดับ 
9.5 หม่ืนล้านดอลลาร์/เดือน

เงินดอลลาร์  ปรับขึ้น
ดัชนีดอลลาร์ ปรับขึ้น หลังดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)
อยู่ที่ 8.2% ในเดือน ก.ย. และ ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) 
สูงกว่าคาดเป็นปัจจัยหนุนการเร่งปรับขึ้นดอกเบี้ย
ของ FED ท าให้ค่าเงินดอลล่าร์แข็งค่า

น ้ามัน ปรับลง
ราคาน ้ามันดิบ ปรับลง -7.59% การเร่งปรับขึ้น
อัตราดอกเบ้ียของ FED และการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจจีน ซ่ึงเป็นประเทศที่บริโภคน ้ามันราย
ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก ส่งผลกระทบต่อ    
อุปสงค์น ้ามันในตลาด

ทองค า  ปรับลง
สัญญาทองค า ปรับลง -2.97% ค่าเงินดอลล่าร์
แข็งค่าหลังดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) สูงเกินคาดเป็น
ปัจจัยเร่งให้ FED ปรับขึ้นดอกเบ้ียอย่างรุนแรงเพื่อ
ควบคุมเงินเฟ้อ

ตลาดหุ้นจีน   ปรับลง

ตลาดหุ้นฮ่องกง ปรับลง -7.33% จากหุ้นกลุ่ม
ผู้ผลิตชิปจีนที่จดทะเบียนในตลาดฮ่องกงปรับ
ลงแรง หลังสหรัฐฯ ออกมาตรการจ ากัดการ
ส่งออกรอบใหม่ เพื่อบั่นทอนการผลิตชิปของ
จีนและความวิตกเศรษฐกิจถดถอยกดดัน

ตลาดหุ้นยุโรป ปรับลง
ตลาดหุ้นยุโรป ปรับลง -0.09% รัสเซียโจมตีทาง
อากาศเป็นวงกว้าง ขณะที่ผลก าไรของบริษัท
จดทะเบียนถูกกดดันจากการท่ีธนาคารกลาง
ต่างๆ เร่งปรับขึ้นดอกเบ้ียเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ
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ค าแนะน า: ทยอยสะสม K-GINCOME
ประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ชะลอตัว ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

กองทุนรวมผสม K-GINCOME มีการปรับสัดส่วนให้เหมาะสม
กับสภาวะตลาด

ที่มา : IMF ณ วันที่ 11 ต.ค. 22 

ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com

คาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2022-2023

คาดการณ์ GDP โลกปีหน้าโตเหลือ 2.7% 

• เตือนเศรษฐกิจโลกมากกว่า 1 ใน 3 จะเข้าสู่ภาวะหดตัว 
• การขยายตัวปีหน้าของสหรัฐฯ ยังคงอยู่ที่ 1% ยุโรปเหลือ 
0.5% ในขณะที่จีนปรับมาอยู่ที่ 4.4%

สงคราม เงินเฟ้อ ดอกเบี้ย ปัจจัยฉุดเศรษฐกิจ

• เศรษฐกิจโลกโตต ่าผลกระทบจาก สงครามรัสเซีย-ยูเครน 
การชะลอตัวของจีน วิกฤตค่าครองชีพจากเงินเฟ้อและ 
การเร่งขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางทั่วโลก

• คาดเงินเฟ้อสูงสุดปีนี้ 8.8% และชะลอลงปีหน้าที่ 6.5%

แนะนโยบายช่วยค่าครองชีพ เพิ่มพลังงานสะอาด

• IMF สนับสนุนนโยบายการเงินในการคุมเงินเฟ้อและแนะน าให้
ใช้นโยบายการคลังที่เหมาะสมในการกระตุ้น

• ควรส่งเสริมพลังงานสะอาด ช่วยลดปัญหาจากต้นทุน
พลังงานคาร์บอนที่สูงและช่วยปัญหาโลกร้อน
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IMF ปรับลด GDP
เตือนเศรษฐกิจถดถอยปีนี้ถึงปีหน้า
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เงินเฟ้อพื้นฐานพุ่งขึ้นต่อ แม้น ้ามันปรับลง
หนุน FED เดินหน้าเร่งขึ้นดอกเบี้ย

ค าแนะน า: ชะลอการลงทุน K-USA

ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com

ที่มา : Bloomberg ณ วันที่ 13 ต.ค. 22

เงินเฟ้อที่ปรับสูงขึ้นแม้ราคาพลังงานเริ่มปรบัลงสะท้อนปัญหา
เงินเฟ้อในสหรัฐฯที่เรือ้รังหนุน FED เข้มงวดทางการเงิน

เศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่พึ่งพาบริโภคและบริการถูกกดดัน

• FED คุมเข้มการเงินจะส่งผลให้การบริโภคในประเทศชะลอตัว
ฉุดภาคการบริการซึ่งเป็นธรุกจิสว่นใหญ่ของประเทศ ขณะที่
ราคาหุ้นเทคมักมีแนวโน้มปรบัตัวลงในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้น

ปัญหาเงินเฟ้อที่กดไม่ลง หนุน FED เร่งข้ึนดอกเบี้ย

• ตลาดคาดสิ้นปีดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ 4.508% สะท้อนว่า
FED จะทยอยขึ้นดอกเบี้ยไปอยู่ที่ 4.5-4.75% ในสิ้นปี 2022
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เงินเฟ้อทั่วไปและเงินเฟ้อพื้นฐานยังสูงกว่าที่ตลาดคาด

• เงินเฟ้อทั่วไป ก.ย. ชะลอตัวมาที่ 8.2%YoY สูงกว่าคาดที่ 
8.1% และเพิ่มขึ้น 0.4%MoM หนุนโดยกลุ่มบริการและอาหาร 
ขณะที่ราคากลุ่มพลังงานปรับลงเล็กน้อย

• เงินเฟ้อพื้นฐาน ไม่รวมอาหารและพลังงานพุ่ง 6.6%YoY และ
เพิ่ม 0.6%MoM สะท้อนปัญหาเงินเฟ้อที่เรื้อรัง แม้ราคา
พลังงานเริ่มลงแต่ผู้ประกอบการยังคงปรบัราคาสินค้าขึ้น

ดอกเบีย้นโยบาย ดอกเบีย้นโยบาย

ตลาดคาดดอกเบีย้นโยบายสิน้ป ี4.50%

ดอกเบีย้นโยบายปจัจนุนั 3.25%

ระดับราคาสินค้าที่เปลี่ยนแปลงส าคัญๆ เมื่อเทียบรายเดือน (MoM)
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เงินเฟอ้ทัว่ไป (รวม) กลุ่มอาหาร กลุ่มพลงังาน เงินเฟอ้พืน้ฐาน (Ex 

อาหารและพลงังาน)ก.ค. ส.ค. ก.ย.

0
2

W
ee

kl
y

In
ve

st
m

en
t

V
ie

w
s

ดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐฯ คาดการณ์สิ้นปีและปัจจุบัน



ค าแนะน า: ทยอยสะสม K-BANKING
คาดเศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ทั้งปีนี้และปีหน้า ขณะที่การขึ้น

ดอกเบี้ยของ กนง. จะส่งผลบวกต่อกลุ่มธนาคาร

ที่มา :Bloomberg ณ วันท่ี 13 ต.ค. 22 

ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com

คาดการณ์ก าไรหุ้นกลุ่มธนาคารและผลตอบแทนพนัธบัตรไทย 2 ปี แนวโนม้ก าไรหุ้นกลุ่มธนาคารไทยปรับตัวเด่น

• ธนาคารพาณิชย์ไทยจะเริ่มทยอยประกาศผลประกอบการ
ในสัปดาห์นี้ ตลาดคาดก าไรปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบปตี่อปี

• ก าไรปรับดีขึ้นจากตั้งส ารองลดลงและสินเชื่อขยายตัว
• ไตรมาส 4 ก าไรมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากการปรับ
ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ตลาดคาดดอกเบี้ยสุทธิยังเติบโตได้ดี

ผลตอบแทนพันธบัตรไทย 2 ปีข้ึน สะท้อนนโยบาย

• คาด กนง. จะค่อยๆ ทยอยปรับดอกเบีย้ขึ้นเพื่อรักษา
เสถียรภาพทางการเงิน เชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยขยายตัว

• KBank คาดดอกเบี้ยนโยบายปรบัขึ้นอีก 1 ครั้งปีนี้ ในการ
ประชุมครัง้หน้าและทยอยปรบัขึ้นในปีหน้าต่อเนื่อง

แนวโน้มก าไรธนาคารพาณิชย์ไทยเติบโตเด่น

คาดการณ์ก าไรหุ้นกลุม่ธนาคารไทย : 48.12

ดอกเบีย้พนัธบตัรไทย 2ปี : 1.87%
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• คาดการณ ์GDP ไตรมาส 3 ของจีนจะกลบัมาขยายตัวไดเ้พิม่ขึน้ หลัง 
GDP ไตรมาส 2 ขยายตัวได้เพยีง 0.4% จากมาตรการล็อกดาวน์

• ความเสี่ยงจากมาตรการ Zero-Covid ของจีนยังคงเป็นอุปสรรคที่
ส าคัญในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของจีน อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจีนก็มี
การเร่งลงทุนในระบบโครงสร้างพืน้ฐาน เพื่อชดเชยการชะลอตัวทาง
เศรษฐกิจ

ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com

1 2จับตา GDP ไตรมาส 3 ของจีน หลัง GDP ไตรมาส 
2 ขยายตัวได้เพียง 0.4% จากพิษล็อกดาวน์

จีนยังไม่มีปัญหาเงินเฟ้อ ท าให้สามารถด าเนินนโยบาย
การเงินแบบผ่อนคลาย คาดหลังการประชุมใหญ่พรรค
คอมมิวนิสต์จนี จะเห็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น

แนะน าทยอยสะสมกอง K-CHX, K-CHINA, K-CCTV

เศรษฐกิจยุโรปได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัญหาความ 
ขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน และมีโอกาสสูงที่จะเข้าสู่ภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย

แนะน าทยอยลดสัดส่วนกอง K-EUROPE

ติดตามการประชุมคณะมนตรียุโรป (European 
Council) เพื่อหารือวิกฤตพลังงาน 20-21 ต.ค. นี้

• วิกฤตพลังงานจากความขดัแย้งระหวา่งรัสเซีย-ยูเครน ยังเป็นปัญหา
ส าคัญที่ยุโรปต้องเร่งหาทางออก

• การระงับส่งก๊าซธรรมชาติผา่นท่อของรัสเซียที่ผา่นมา สร้างความกดดนั
ต่อเศรษฐกิจอย่างมากในยโุรป โดยหลายประเทศไดอ้อกวงเงนิหลายหมื่น
ล้านดอลลาร์เพือ่ช่วยเหลอืทั้งภาคประชาชนและภาคธรุกิจ และพยายาม
เร่งหาทางบรรเทาวกิฤตเพือ่รับมือกบัภาวะเงินเฟอ้สงูและฤดหูนาวที่ก าลงั
จะมาถึง

วันที่ 18 ต.ค. 22 วันที่ 20-21 ต.ค. 22

สัปดาห์นี้ที่ต้องจับตา
ประเด็นเด่น
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รวมใหค้รบ จบทุกสิทธิภาษี

เช็กสิทธิที่มี ก่อนวางแผนภาษี

Update! ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 414 และ 415
การใช้สิทธิ SSF/RMF ตั้งแต่ปี 2565 ผู้ลงทุนต้องแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิต่อทุก บลจ. ที่ลงทุน

หมายเหตุ: ประกันสังคมและกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ จะถูกระบุใน “50 ทวิ” ทีไ่ด้รับจาก HR และถูกใชค้ านวณภาษี หัก ณ ที่จ่าย ในการจ่ายเงินเดือนในแต่ละเดือนแล้ว

บิดา อายุ 60 ปีขึ้นไปและไม่มีรายได้
มารดา ลดหย่อนคนละ 30,000 บาท

ดอกเบี้ย      ซ้ือบ้าน/คอนโด
ลดหย่อนไม่เกิน
100,000 บาท

บุตร ค่าฝากครรภ/์คลอดบุตร
ลดหย่อนไม่เกิน 60,000 บาท

ทางเลือก เพื่อลดหย่อนภาษี

ประกันชีวิต
ไม่เกิน 1 แสนบาท

ประกันบ านาญ
สูงสุด 15% ของรายได้ทั้งปี
และไม่เกิน 2 แสนบาท

ประกันสุขภาพ
ไม่เกิน 25,000 บาท

เน้นมีเงินคืนทีแ่น่นอน
หลังเกษียณ

เน้นมีเงินคืนตามสัญญา
หรือวงเงินคุ้มครองชีวติ

เพื่อมีวงเงิน
ค่ารักษาพยาบาล

อายุ < 45 ปี

อายุ > 45 ปี

กองทุน SSF
• ถือหน่วยลงทุน ไม่น้อยกว่า 10 ปีเต็ม
• ลงทุนได้สูงสุด 30% ของรายได้ทั้งปี ไม่เกิน 2 แสนบาท

กองทุน RMF
• ลงทุนต่อเน่ืองถึงอายุ 55 ปีบริบูรณ์ และไม่น้อยกว่า 5 ปีเต็ม
• ลงทุนได้สูงสุด 30% ของรายได้ทั้งปีไม่เกนิ 5 แสนบาท

แนะน า

แนะน า

SSF+RMF+ประกันบ านาญ+กองทุนส ารองเลีย้งชพี+กบข.+ฯลฯ ใช้สิทธิได้ไมเ่กิน 5 แสนบาทประกันชีวิต+ประกันสุขภาพ ใช้สิทธิได้ไม่เกิน 1 แสนบาท

อายุไม่เกิน 20 ปี
หรืออายุ 21-25 ปี ที่เรียนอุดมศึกษา
ลดหย่อนคนละ 30,000 หรือ 
60,000 บาท

https://k-invest.kasikornbankgroup.com/TaxConsent
https://k-invest.kasikornbankgroup.com/TaxConsent


ประเภท ชื่อกองทุน รายละเอียดกองทุน
ค าแนะน า

กองทุนรวมหุ้น

K-USA 6 ตราสารทุน – หุ้นสหรัฐฯ
ลดสดัสว่นการลงทนุ

หุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ ที่มีโอกาสเติบโต
ไม่แนะน าเขา้ลงทุน

เงินเฟ้อสหรัฐฯ มากกว่าที่ตลาดคาด

K-ASIACV 6 ตราสารทุน – หุ้นเอเชีย (เว้น ญี่ปุ่น)
ลงทุนเพ่ิมได้

ลงทุนหุ้นเอเชียศักยภาพเติบโตสูง
เข้าลงทุนได้

งบกระตุ้นจีนส่งเสริมเศรษฐกิจเอเชีย

K-JP 6 ตราสารทุน – หุ้นญี่ปุ่น
ลงทุนเพ่ิมได้

ลงทุนหุ้นญ่ีปุ่นศักยภาพเติบโตสูง
เข้าลงทุนได้

การเปิดประเทศส่งเสริมภาคบริการ

K-CHX 6 ตราสารทุน – หุ้นจีน
ลงทุนเพ่ิมได้

ลงทุนหุ้นจีนดัชนี FTSE CHINA A50
เข้าลงทุนได้

แนวโน้มก าไรหุ้นจีนถูกปรับขึ้น

K-BANKING 6 ตราสารทุน – หุ้นไทย
ลงทุนเพ่ิมได้

ลงทุนหุ้นในดัชนีธุรกิจธนาคาร
เข้าลงทุนได้

Bank ไทยได้ประโยชน์ดอกบี้ยขาขึ้น

K-VIETNAM 6 ตราสารทุน – หุ้นเวียดนาม
ลงทุนเพ่ิมได้

เน้นลงทุนหุ้นเวียดนามพื้นฐานแข็งแกร่ง
เข้าลงทุนได้

เวียดนามปรับคาดการณ์ GDP โตเพิ่ม 

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

กองทุนรวม 
ผสม

K-GINCOME 5
กองทุนรวมกระจายลงทุนทั่วโลก

มากกว่า 3,000 สินทรัพย์
ลงทุนเพ่ิมได้

เน้นลงทุนสินทรัพย์ที่สร้างกระแสเงินสด
เข้าลงทุนได้

ปรับสัดส่วนให้เหมาะสมกับสภาวะตลาด

K-PLAN3 5
กองทุนรวมลงทุนในหุ้น

ไม่เกิน 55%
ลงทุนเพ่ิมได้

ลงทุนทั้งหุ้นไทยและตราสารหนี้ไทย
เข้าลงทุนได้

แนวโน้มภาคการบริโภคขยายตัว

กองทุนรวม
สินทรัพย์ทางเลอืก K-OIL 8

เน้นลงทุนในอีทีเอฟ ที่มีนโยบาย
ในการซื้อขายน ้ามันดิบล่วงหน้า

ลดสดัสว่นการลงทนุ
ลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์น ้ามันดิบ

ไม่แนะน าเขา้ลงทุน
เศรษฐกิจชะลอตัวกดดันราคาน ้ามัน

ค าแนะน ากองทุน 

ผู้มีกองทุน ผู้ไม่มีกองทุน

ลงทุน 3-5 ปีขึ้นไป

ลงทุน 5 ปีขึ้นไป

ลงทุนตามระยะเวลา

ลงทุน 3 ปีขึ้นไป

ประจ าวันที่ 17 - 21 ต.ค. 22

ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com

ระดับ        
ความสี่ยง
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ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com

กองทุน สัปดาห์น้ี

อายุ: 1 ปี 11 เดือน

ประมาณการผลตอบแทน: 2.25% ต่อปี

จ่ายผลตอบแทน (Auto redemption) ทุก 6 เดือน

เริ่มต้นลงทุน: 500,000 บาท

เสนอขาย: 18 ต.ค.– 27 ต.ค. 65

ระดับความเส่ียง: 4

ซื้อง่ายผ่าน:   

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 23MA 
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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หุ้นกู้ของบริษัทเอกชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ากัด ครั้งที่ 1/2565

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้และบริษัท ‘A+’ แนวโน้มเครดิต ‘Stable’ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด 19 ส.ค. 22

จองซื้อ 17-19 ต.ค. 22
ผ่านทางK-My Invest

ชนิดระบุชื่อผู้ถอื ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุน้กู้

ขั้นต ่า 100,000 บาท 
และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

เสนอขายให้กบัผู้ลงทุนรายใหญ่

ระดับความเสี่ยง 3 (จาก 8 ระดับ) เทียบกับหุ้นกู้ทั่วไปอยู่ที่ระดับ 1–5

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม https://www.kasikornbank.com/th/promotion/pages/debenture-lotuss1-65.aspx

ผู้ลงทุนรายใหญ่ใช้เกณฑ์เดมิ (ก่อน 1 ต.ค.22)

https://www.kasikornbank.com/th/promotion/pages/debenture-lotuss1-65.aspx
https://www.kasikornbank.com/th/promotion/pages/debenture-lotuss1-65.aspx


ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติม https://www.kasikornbank.com/th/promotion/pages/grab-alwayon2022.aspx
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เลือกจ่ายผ่าน GrabPay ด้วยบัตรเครดิต-เดบิตกสิกรไทย

เรียกรถ Grab
รับ

ส่วนลด

สั่งวันเสาร์ รับเพิ่มส่วนลด200 บาท

เมื่อสั่งขั้นต ่า 600 บาท
1 สิทธ/ิผู้ใช้บริการ/วันเสาร์

CODE:KBANKSAT

50 บาท

2 สิทธ/ิผู้ใช้บริการ/เดือน
CODE:KBANKRIDE

สั่ง Grabfood ทุกวัน รับส่วนลด 100 บาท

เมื่อสั่งขั้นต ่า 400 บาท

4 สิทธ/ิผู้ใช้บริการ/เดือน

CODE:KBANKFOOD

https://www.kasikornbank.com/th/promotion/pages/grab-alwayon2022.aspx
https://www.kasikornbank.com/th/promotion/pages/grab-alwayon2022.aspx


K WEALTH อัปเดตทุกสถานการณ์ลงทุน

Weekly Wealth Update 

ทันทุกสถานการณ์
การเงินและการลงทุน

ประเด็นร้อน

ทันทุกเหตุการณ์
ในกระแส

สมัครสมาชิก K WEALTH ฟรี!
ผ่านช่องทาง 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

รายชื่อคณะผู้จัดท า

 เอกสารฉบับนี้จัดท าเพ่ือเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดท าขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ 
หรือความสมบูรณเ์พ่ือใช้ในทางการคา้หรือประโยชน์อื่นใด

 บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวงัในการใชข้้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเส่ียงเองทั้งสิ้น

 บริษัทฯจะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็นหรอื
ค าแนะน าในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

 ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน

Disclaimer


