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• ภาพรวมการลงทุน
• คาดการณ์ก าไร Q3/22 หุ้นสหรัฐฯ
เติบโตน้อยที่สุดนบัตัง้แต่ Q3/20

• หุ้นจีนมโีอกาสฟื้นตวั หลังประชุมพรรค
คอมมิวนสิต์ นักลงทุนจับตามาตรการ
กระตุ้น

• ญี่ปุ่นส่งสัญญาณคงดอกเบี้ย ส่งออก
ยังขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง 

• ประเด็นที่ต้องจบัตา
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Highlight & Promotion

• ค าแนะน ากองทุน
• กองทุนเปิดเค ตราสารหนีต้่างประเทศ 1YAA
• กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน L KBG6ML
• กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน เพื่อการออม 

K-VIETNAM-SSF
• หุ้นกู้ของบรษิทั เจ มาร์ท จ ากัด (มหาชน) 
ครั้งที่ 2/2565

• สินเช่ือบ้าน Green Zero บ้านช่วยได้
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• กูรูคาดสหรัฐฯ เผชิญภาวะถดถอย 
แนะลดสัดส่วนหุน้

• อัปเดตเรื่องน่ารู้ “เช่าซื้อรถยนต-์มอเตอรไ์ซค์” 
ปี 23



แนะน ำลดสัดส่วนหุ้นสหรัฐฯ และส ำหรับผู้ที่ไม่มีหุ้นสหรัฐฯ ไม่แนะน ำเข้ำลงทุน จำกปัจจัยกดดันต่ำงๆ ที่ยังมีอยู่
หำกแต่นักลงทุนไม่อยำกเสียโอกำสสร้ำงผลตอบแทนและสำมำรถลงทุนได้ 3 เดือนขึ้นไป แนะน ำพักเงินกองทุน K-SF

 ช่วงน้ีจะเห็นการประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 ของบริษัท
จดทะเบยีนในสหรัฐฯ ซึ่งหลายบริษัทผลประกอบการค่อนข้างดี
ท าให้ตลาดหุน้ปรับตัวขึ้นมาไดบ้้าง

 แต่สหรัฐฯ ยังคงมีปัจจัยกดดนัอยู่ เช่น อัตราเงินเฟ้อที่สูง 
การขึ้นดอกเบี้ยของ FED, ความกังวลภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว 
ซึ่งยังคงเป็นปัจจยัที่กดดนัตลาดหุ้นสหรัฐฯ ต่อไป

เกิดอะไรขึ้น

 นายมาร์ก แซนดี หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ Moody's Analytics คาดการณ์
เศรษฐกิจสหรัฐฯ อาจเผชิญภาวะถดถอยในปีหน้า แม้ปน้ีีเศรษฐกิจหดตัว
ติดต่อกัน 2 ไตรมาสแล้ว แต่ยังไม่ถือว่าเศรษฐกิจถดถอยเพราะภาคการจ้าง
งานของสหรัฐฯ ยังแข็งแกร่ง โดยอัตราว่างงานอยู่ที่ระดบั 3.5%

 แซนดี ยังมองว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) จะยังขึ้นดอกเบี้ยต่อไปเพือ่กด 
เงินเฟ้อลงและจะสง่ผลให้ตลาดแรงงานชะลอตัว คนอาจถูกปลดจากงาน
มากขึ้น ส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ ชะลอตัวในช่วงคร่ึงหลังปี 2023

JPMorgan ลดสัดส่วนหุ้นสหรัฐฯ

หลายบริษัทผลประกอบการดี แต่ต้องระวัง !
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กูรูคาดสหรัฐฯ เผชิญภาวะถดถอย แนะลดสัดส่วนหุ้น

Goldman Sachs แนะน าลดสัดส่วนหุ้นสหรัฐฯ

 นายมาร์โค โคลาโนวิก นักกลยุทธ์ของ JPMorgan Chase & Co. 
ปรับลดสัดส่วนหุ้นสหรัฐฯ ลง แม้ก่อนหน้านี้จะมีมุมมองเชงิบวก
ต่อตลาดหุ้นสหรัฐฯ เหตุเพราะจากความเสี่ยงเกีย่วกับนโยบาย
ของ FED และปัญหาภูมิรัฐศาสตร์

 คริสเตียน มึลเลอร์-กลิสส์แมนน์ นักกลยทุธ์ของ Goldman Sachs 
วาณิชธนกิจรายใหญ่ของสหรัฐ แนะน านักลงทุนควรลดสดัส่วนหุ้นสหรัฐฯ 
เน่ืองจากไดร้ับปัจจัยกดดนัทั้งการขึ้นดอกเบี้ยของ FED และความกลัวต่อ
ภาวะเศรษฐกิจถดถอย

 Goldman Sachs มีมุมมองเป็นกลาง (Neutral) ส าหรับหุ้นดชันี
S&P500 แต่ให้น ้าหนักตลาดหุ้นจีนมากกว่าตลาด (Overweight) เน่ืองจาก
หุ้นจีนแผ่นดนิใหญ่ (A-Shares) ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกต ่ากวา่

ค าแนะน า



ที่มา : Bloomberg ณ วันที่  21 ต.ค. 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 569.93 3.23 -1.66 -23.22 -24.50

S&P 500 สหรัฐฯ 3,752.75 4.74 -0.14 -17.43 -21.26

STOXX 600 ยุโรป 396.29 1.27 -0.87 -16.02 -18.76

MSCI Asia ex Japan เอเชีย 537.31 -1.44 -8.79 -35.24 -31.92

Nikkei 225 ญี่ปุ่น 26,890.58 -0.74 -0.97 -6.65 -6.60

HSCEI ฮ่องกง 5,517.44 -1.99 -10.95 -41.03 -33.01

China A50 จีน 12,338.14 -3.76 -4.21 -23.79 -21.40

Sensex 30 อินเดีย 59,307.15 2.39 0.32 -2.49 1.81

SET ไทย 1,591.32 1.96 -3.28 -3.17 -4.00

VNI เวียดนาม 1,019.82 -3.96 -16.04 -26.59 -31.93

กองทุนอสังหา
SETPREIT กองทุนอสังหาฯ ไทย 150.16 -0.24 -3.89 -13.98 -11.97

FTSEREIT กองทุนอสังหาฯ สิงคโปร์ 662.9 -5.09 -15.96 -23.18 -22.32

โภคภัณฑ์
WTI/USD น ้ามัน WTI 85.05 -0.65 1.87 1.54 13.08

XAU/USD ทองค า 1,657.69 0.80 -0.81 -7.53 -9.38

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

พันธบัตรรัฐบาล
US Bond Yield 10Y พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 4.217 0.198 0.503 2.584 2.707

TH Bond Yield 10Y พันธบัตรรัฐบาลไทย 3.190 0.036 0.226 1.161 1.297



ภาพรวมการลงทุน
สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ  ปรับขึ้น
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับขึ้น 4.74% หลัง FED 
หารือชะลอการเร่งขึ้นดอกเบ้ียในเดือน ธ.ค.
กังวลภาวะเศรษฐกิจถดถอย ขณะที่ตัวเลข
เศรษฐกิจชะลอลงและคาดการณ์เงินเฟ้อทรงตัว

ตราสารหนี้   ปรับลง
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 10 ปี ปรับ
ข้ึนสู่ระดับ 4.2% สูงสุดในรอบกว่า 14 ปี จากการท่ี 
FED เร่งคุมเงินเฟ้อ ขณะที่ปลายสัปดาห์คาดการณ์
แรงกดดันการขึ้นดอกเบ้ียลดลง ท าให้อัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรฯ ปรับลงเล็กน้อย

เงินดอลลาร์  ปรับลง
ดัชนีดอลลาร์ ปรับลง หลัง FED เร่ิมแสดงความวิตก
เก่ียวกับผลกระทบจากการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ย ท าให้
แรงกดดันการเร่งขึ้นดอกเบ้ียลดลง โดยคาดการณ์ว่า 
FED จะปรับขึ้นดอกเบ้ีย 0.75% ในเดือน พ.ย. และจะ
ปรับขึ้น 0.50% ในเดือน ธ.ค.

น ้ามัน ปรับลง
ราคาน ้ามันดิบ ปรับลง -0.65% ความกังวล
เศรษฐกิจถดถอยกระทบความต้องการใช้น ้ามัน
กดดันตลาด อย่างไรก็ดี ได้ปัจจัยหนุนจาก
แนวโน้มที่จีนจะผ่อนคลายมาตรการ COVID-19
และโอเปกพลัสมีมติปรับลดก าลังการผลิต 2 
ล้านบาร์เรล/วัน ประกอบกับสหภาพยุโรป
เตรียมคว ่าบาตรการน าเข้าน ้ามันดิบจากรัสเซีย
คาดหนุนราคาน ้ามันในระยะถัดไป

ทองค า  ปรับขึ้น
สัญญาทองค า ปรับขึ้น 0.80% คาดการณ์ FED 
ชะลอการเร่งข้ึนดอกเบี้ย ขณะที่ดัชนีภาคการผลิต
(Empire State Index) ร่วงลงสู่ระดับ -9.1 ใน
เดือน ต.ค. ต ่ากว่าคาดยังเป็นปัจจัยหนุนทองค าใน
ฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย

ตลาดหุ้นเวียดนาม    ปรับลง
ตลาดหุ้นเวียดนาม ปรับลง -3.96% จากความ
กังวลเร่ืองการทุจริตของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ 
ในช่วงที่ผ่านมา ประกอบกับสภาพคล่องของ
ตลาดทีห่ายไปจากการปรับขึ้นดอกเบ้ียรวดเดียว 
1% ของธนาคารกลางเวียดนามเพื่อรักษา
เสถียรภาพของค่าเงินด่อง

ตลาดหุ้นยุโรป ปรับขึ้น
ตลาดหุ้นยุโรป ปรับขึ้น 1.27% ขานรับอังกฤษ
ยกเลิกแผนการคลังและนายกฯ อังกฤษลาออก
จากต าแหน่ง ขณะที่ผลประกอบ ASML ดี      
เกินคาด หนุนตลาดปรับขึ้น
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คาดการณก์ าไร Q3/22 หุ้นสหรัฐฯ
เติบโตน้อยที่สุดนับตั้งแต่ Q3/20

ค าแนะน า: ทยอดลดสดัสว่น K-USA
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เงินเฟ้อที่ลากยาวและการขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่อง 
ท าให้สหรัฐฯ เสี่ยงถดถอยมากขึ้นและจะกดดันก าไรหุ้นสหรัฐฯ 

ที่มา : FACTSET ณ วันที่ 14 ต.ค. 22    

คาดการณ์การเติบโตก าไรของบริษัทในดัชนี S&P500 ไตรมาส 3/2022

ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com

แนวโน้มก าไรบริษัทใน S&P500 Q3/22 เติบโตต ่า

• กลุ่มก าไรโตเด่น พลังงาน อุตสาหกรรม ขณะที่กลุ่มการเงินก าไร
ลดลงจากการตั้งส ารองหนี้เสียที่เพิ่มขึ้น

• ก าไรธนาคารขนาดใหญ่ชะลอตัวจากการตั้งส ารองหนี้เสียเพิ่มขึ้น 
โดย Citigroup, JPMorgan, Wells Fargo รายงานก าไรดีกว่า
คาด ขณะที่กลุ่มเทคโนโลยี โทรคมนาคม ก าไรลดลง ถึงแม้จะ
ออกมาดีกว่าคาด อาทิ Netflix, AT&T, IBM

เงินเฟ้อสูง ดอกเบี้ยข้ึน เพ่ิมความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอย

• นักวิเคราะห์คาดโอกาสเกิดเศรษฐกิจถดถอยในสหรฐัฯ มีเพิ่มขึ้น
เป็น 60% จาก 50% และกระทบการบริโภคและกลุ่มเทคโนโลยี

• ปัญหาเงินเฟ้อมีความท้าทายมากขึน้และขยายไปยังภาคบรกิาร

กลุ่มอุตสาหกรรม อัตราการเติบโตของก าไร (YoY)

พลังงาน 119.4%

สินค้าอุตสาหกรรม 23.6%

อสังหาริมทรัพย์ 15.4%

สินค้าฟุ่มเฟือย 9.0%

สินค้าบริโภคจ าเป็น -3.7%

เทคโนโลยี -4.5%

สาธารณูปโภค -5.7%

สุขภาพ -7.6%

วัสดุ -12.0%

โทรคมนาคม -14.2%

การเงิน -16.2%

S&P500 1.6%

โจ ไบเดน ประกาศปล่อยน ้ามันเพ่ิมเพ่ือบรรเทาเงินเฟ้อ

• โจ ไบเดน ประกาศปล่อยน ้ามันจากคลังส ารองเพิ่มและขยายเวลา
ไปถึง ธ.ค. จากเดิมที่คาดว่าจะหยุด พ.ย. เพื่อกดเงินเฟ้อและ
ชดเชยน ้ามันจากรัสเซีย เป็นการแก้ปัญหาเงินเฟ้อเพียงชั่วคราว



ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com

ที่มา : Bloomberg ณ วันที่ 21 ต.ค. 22    

หุ้นจีนมีโอกาสฟื้นตัว หลังประชุมพรรคคอมมิวนิสต์
นักลงทุนจับตามาตรการกระตุ้น

การเคลื่อนไหวหุ้นจีน ดัชนี CSI300 3 เดือน หลังการประชุมพรรคคอมมิวนิสต์
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ส่องโอกาสหุ้นจีนฟื้นตัว หลังการประชุมใหญ่

• ดัชนี CSI300* ย้อนหลังการประชุมล่าสุด 4 ครั้งที่ผ่านมา 
หลังประชุม 3 เดือน ปรับตัวขึ้นได้ 3 ครั้ง และลง 1 ครั้ง

• ครั้งที่ 19 และ18 ดัชนีปรับขึ้นมากกว่าระดับ 10% ขึ้นไป 
ขณะที่ครั้งที่ 17 ลดลง 5.31% ในช่วงวิกฤตการเงินโลก

ค าแนะน า: ทยอยสะสม K-CHX,K-CHINA

ระยะส้ัน ตลาดหุ้นจีนผันผวน จากการเล่ือนประกาศ GDP
และทิศทางค่าเงินหยวนที่อ่อนค่าอย่างต่อเนื่อง

• จีนเลื่อนประกาศ GDP Q3/22 ท าให้นักลงทุนทยอยลดความ
เสี่ยงจากความกังวล GDP อาจขยายตัวต ่ากว่าคาด

• เงินหยวนอ่อนค่ามากสุดตั้งแต่ปี 2008  จากนโยบาย ZERO 
COVID ที่จีนยังยึดมั่นจนสร้างความกังวลใจต่อนักลงทุน

ตลาดหุ้นจีนยังมีความผันผวนที่สูงในระยะสั้น แม้ระยะยาว
เติบโตเด่นจากนโยบายและการเสริมสภาพคล่อง

แนะน าทยอยลงทุนด้วยความระมัดระวัง 

จีนส่งเสริมเทคโนโลยีพร้อมสนับสนุนด้วยสภาพคล่อง 

• จีนจะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองลดพึ่งพาต่างชาติ 
และขยายความเจริญเข้าสู่ชนบทขจดัปญัหาความยากจน

• การเดินทางเข้าจีน พิจารณากักตัวโรงแรมเหลือ 2 วัน

ครั้งที่ 19
10.87%

ครั้งที่ 18
26.35%

ครั้งที่ 17
-5.31%

ครั้งที่ 16
2.54%

*  หุ้นจีนขนาดใหญ่ 300 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาด  
หลักทรัพย์เซ่ียงไฮ้และเซินเจิ้น เรียงตามมูลค่าตลาด



ญี่ปุ่นส่งสัญญาณคงดอกเบี้ย
ส่งออกยังขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง 

ค าแนะน า: ทยอยสะสม K-JP
การคงนโยบายการเงินผ่อนคลายพิเศษ การเปิดประเทศรับ
นักท่องเที่ยว เป็นปัจจัยหนุนเศรษฐกิจญีปุ่่นให้ฟื้นตัวต่อเนื่อง

อัตราเงินเฟ้อและการขยายตัวการส่งออก ในเดือนกันยายน

ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com

ที่มา : Bloomberg ณ วันที่ 21 ต.ค. 22
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เงินเฟ้อคงที่ ส่งออกดีกว่าคาด BOJ ยังตรึงดอกเบี้ย

• อัตราเงินเฟ้อในเดือน ก.ย. ทรงตัวที่ระดับ 3.0% ส่วนเงินเฟ้อ
พื้นฐานไม่นับรวมอาหารสดและพลังงานอยู่ที่ 1.8%

• การส่งออกเดือน ก.ย. ขยายตัว 28.9% YoY ขยายตัวเด่นใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ ส่งผลให้ดุลการค้าขาดดุลลดลง

• คาดธนาคารกลางญี่ปุ่นยังคงนโยบายการเงินแบบผอ่น
คลายเป็นพิเศษต่อไป เพื่อให้เศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างมั่นคง

• เยนยังอ่อนค่าเทียบดอลลาร์ ท าระดับต ่าสุดครั้งใหม่ในรอบ 
32 ปี  แตะแนวรับส าคญัระดับ 150 เยน 

ก าไรบริษัทยังเติบโต เยนอ่อนกระตุ้นท่องเที่ยว ส่งออก

• นักวิเคราะห์คาดการณ์ก าไรบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหุ้น      
ปีหน้าเติบโต 1.4% ปัจจุบัน PE อยู่ที่ 14.72 เท่า

• ปัจจัยที่ลดแรงกดดันด้านเงินเยนอ่อน คือการเปิดประเทศ
กระตุ้นการท่องเที่ยวช่วยเพิ่มดุลบรกิาร การขาดดุลการค้าที่
ลดลง และการแทรกแซงตลาดเงินในช่วงผันผวน

การสง่ออกขยายตวั : 28.9 % YoY

อัตราเงนิเฟอ้เดือน   : 3.00% YoY



• ตลาดคาด ECB มีโอกาสที่จะปรับขึ้นอตัราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.75% ใน
การประชุมเดอืน ต.ค. เพื่อลดความกดดนัจากปัญหาเงนิเฟอ้

• ขณะที่คาดการณ์เงนิเฟอ้เดอืน ต.ค. อาจพุ่งสูงแตะระดบั 10%
แรงกดดันเงินเฟอ้จากปัญหาราคาพลังงานและอาหาร โดยฤดูหนาวที่
ก าลังเข้ามาอาจกดดนัให้ราคาพลังงานปรับตัวสงูขึน้และการแก้ปัญหา
อาจมีความท้าทายที่มากขึน้

ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com

1 2จับตาการประชุมธนาคารกลางยุโรป ส่งสัญญาณ
ข้ึนดอกเบี้ย มุ่งกดเงินเฟ้อสู่ระดับ 2%

ภาวะเงินเฟ้อสูงต่อเนื่องท าให้ ECB จ าเป็นต้องใช้นโยบาย
ตึงตัวและมีโอกาสสูงที่จะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย

แนะน าทยอยลดสัดส่วนกอง K-EUROPE

ตัวเลขเศรษฐกิจที่เร่ิมชะลอตวั คาดการณ์เงินเฟ้อเร่ิมทรงตัว 
สนับสนุนให้ตลาดหุ้นมีโอกาสปรับตัวขึ้นในระยะสั้น ขณะที่ระยะ
ถัดไปเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีความเสี่ยงถดถอยที่เพิ่มมากขึ้น

แนะน าทยอยลดสัดส่วนกอง K-USA

ติดตามตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐ ( PCE ) คาดทรงตัว
เนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจเริ่มชะลอลง

• ตัวเลขยอดขายบ้านและราคารถยนต์มือสองเริ่มส่งสัญญาณชะลอตัว 
ตลาดคาดเงนิเฟอ้มีโอกาสผา่นจดุสูงสุดไปแลว้ 

• อย่างไรก็ตาม FED ยังส่งสัญญาณการเร่งขึ้นดอกเบี้ยและเป็นไปได้วา่ จะ
ขึ้นดอกเบี้ย 0.75% เป็นคร้ังที่ 4 ติดต่อกันในการประชมุเดอืน พ.ย. 

วันที่ 27 ต.ค. 22 วันที่ 28 ต.ค. 22

สัปดาห์นี้ที่ต้องจับตา
ประเด็นเด่น
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Q: กู้ซ้ือรถยนต์ ดอกเบี้ยคงที่ 3% ต่อปี
ถูกหรือแพงกว่า สินเชื่อบ้านที่กู้อยู่?

ประกำศคณะกรรมกำรว่ำด้วยสัญญำ เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่ำซื้อรถยนต์และรถจักรยำนยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญำ พ.ศ. 2565
เผยแพร่ในรำชกิจจำนุเบกษำ 12 ต.ค. ซ่ึงมีผลต่อสัญญำใหม่ตั้งแต่ ประมำณ 11 ม.ค. 23 เป็นต้นไป
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อัปเดตเรื่องน่ารู้ “เช่าซื้อรถยนต์-มอเตอร์ไซค์” ปี 23

ต้องเปิดเผย อัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง

ดอกเบี้ยแต่ละงวด
ค ำนวณจำก

ยอดกูต้ามสญัญา ยอดหนี้ทีเ่หลอื

ตัวอย่ำง: ยอดกู้ 1 ล้านบาท สัญญา 5 ปี ผ่อนเดือนละ 19,170 บาท

3% ต่อปี 5.65% ต่อปีอัตรำดอกเบี้ย
ที่ระบุไว้

ดอกเบี้ยคงที่
(flat rate)

ดอกเบี้ยที่แท้จริง
(effective rate)

มักใช้กับสินเชื่อบ้ำน สินเชื่อบุคคล สินเชื่อธรุกิจอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง

เพื่อเปรียบเทียบดอกเบีย้
ก่อนตัดสินใจ

• รถยนต์ใหม่ 10% ต่อปี
• รถยนต์มือสอง 15% ต่อปี
• รถจักรยานยนต์     23% ต่อปี

เพดำนอัตรำ
ดอกเบี้ยที่แท้จริง

เริ่มใช้ 11 ม.ค. 22

โปะหนี้ ดีไหม?

สินเชื่อบ้ำนสินเชื่อเช่ำซ้ือรถฯ

ยอดหน้ีจริงที่เหลืออยู่ยอดกู้ตามสัญญา

ปิดยอดสินเชื่อเช่ำซื้อรถฯ ในครั้งเดียว

กรณีช ำระ
ค่ำงวดมำแล้ว

ส่วนลด ของดอกเบี้ย
ที่ยังไม่ถึงก ำหนด

เกิน 1 ใน 3 60%

“1 ใน 3” ถึง “2 ใน 3” 70%

เกิน 2 ใน 3 ทั้งหมด

• ต้องระบุ “อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง” เพื่อเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบอยา่งเหมาะสม
• การโปะหน้ีบางส่วน ไม่ช่วยประหยัดดอกเบี้ยใหน้้อยลง (flat rate)
• รีไฟแนนซ์ไปที่ใหม่ยังมีภาระต้องจา่ยดอกเบี้ยที่ไม่ถึงก าหนดตามสัญญา

สิ่งควรรู้ สัญญำเช่ำซื้อรถฯ

ลดลงตามยอดหน้ียังคงเท่าเดมิ

ดอกเบี้ยแต่ละงวด
ค ำนวณจำก

ดอกเบี้ย
งวดถัดไป



ประเภท ชื่อกองทุน รำยละเอียดกองทุน
ค ำแนะน ำ

กองทุนรวมหุ้น

K-USA 6 ตราสารทุน – หุ้นสหรัฐฯ
ลดสดัสว่นการลงทนุ

หุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ ที่มีโอกาสเติบโต
ไม่แนะน าเขา้ลงทุน

หุ้นสหรัฐฯ ก าไรเติบโตต ่า

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

ลงทุนหุ้นเอเชียศักยภาพเติบโตสูง
เข้าลงทุนได้

แนวโน้มการผลิตในเอเชียยังขยายตัว

K-JP 6 ตราสารทุน – หุ้นญี่ปุ่น
ลงทุนเพ่ิมได้

ลงทุนหุ้นญ่ีปุ่นศักยภาพเติบโตสูง
เข้าลงทุนได้

การส่งออกขยายตัวดีกว่าคาด

K-CHX 6 ตราสารทุน – หุ้นจีน
ลงทุนเพ่ิมได้

ลงทุนหุ้นจีนดัชนี FTSE CHINA A50
เข้าลงทุนได้

ลดการกักตัว เริ่มพ่อนคลายมากขึ้น

K-BANKING 6 ตราสารทุน – หุ้นไทย
ลงทุนเพ่ิมได้

ลงทุนหุ้นในดัชนีธุรกิจธนาคาร
เข้าลงทุนได้

งบหุ้นกลุ่มธนาคารขยายตัวเด่น

K-VIETNAM 6 ตราสารทุน – หุ้นเวียดนาม
ลงทุนเพ่ิมได้

เน้นลงทุนหุ้นเวียดนามพื้นฐานแข็งแกร่ง
เข้าลงทุนได้

นักลงทุนกังวลระยะสั้น พื้นฐานยังแกร่ง  

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
สหรัฐฯ กดดัน OPEC 
เพื่อเพิ่มก าลังผลิต

ค าแนะน ากองทุน 

ผู้มีกองทุน ผู้ไม่มีกองทุน

ลงทุน 3-5 ปีขึ้นไป

ลงทุน 5 ปีขึ้นไป

ลงทุนตามระยะเวลา

ลงทุน 3 ปีขึ้นไป

ประจ ำวันที่ 25 - 28 ต.ค. 22

ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com

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

กองทุน สัปดาห์นี้

อายุ: 1 ปี 

ประมาณการผลตอบแทน: 1.5% ต่อปี

เริ่มต้นลงทุน: 500,000 บาท

เสนอขาย: 21 ต.ค.– 31 ต.ค. 65

ระดับความเส่ียง: 4

ซื้อง่ายผ่าน:   

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ  
1YAA 

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com

อายุ: 6 เดือน

ประมาณการผลตอบแทน: 0.9% ต่อปี

เริ่มต้นลงทุน: 500 บาท

เสนอขาย: 25 ต.ค.– 31 ต.ค. 65

ระดับความเส่ียง: 3

ซื้อง่ายผ่าน:   

กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน L 
KBG6ML

กองทุน สัปดาห์นี้
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ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com

เสนอขายช่วง IPO : 25 ต.ค.-31 ต.ค. 65

เสนอขายครั้งถัดไป : 3 พ.ย.65

ไม่มีนโยบายการปันผล

นโยบายการลงทุน : คาดหวังผลประกอบการสงูกว่าดชันี

ชี้วัด (Active fund)/ป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา

แลกเปลี่ยน ตามดลุยพินจิของผู้จัดการกองทุน

ประกาศ NAV : T+1/ระยะเวลาขายคนื T+5

เริ่มต้นลงทุน : 500 บาท

ระดับความเสี่ยง : 6

ซื้อง่ายผ่าน:  

กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน 
เพื่อการออม K-VIETNAM-SSF

กองทุน สัปดาห์นี้
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หุ้นกู้ของบริษัท เจ มาร์ท จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565

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

จองซื้อ 25-27 ต.ค. 22
ผ่านทางK-My Invest

ชนิดระบุชื่อผู้ถอื ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุน้กู้

ขั้นต ่า 100,000 บาท 
และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

เสนอขายผู้ลงทุนท่ัวไป

ระดับความเสี่ยง 5 (จาก 8 ระดับ) เทียบกับหุ้นกู้ทั่วไปอยู่ที่ระดับ 1–5

ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติม https://www.kasikornbank.com/th/promotion/pages/debenture-jmart2-65.aspx

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

https://www.kasikornbank.com/th/promotion/pages/debenture-jmart2-65.aspx
https://www.kasikornbank.com/th/promotion/pages/debenture-jmart2-65.aspx


ศึกษารายละเอีดเพ่ิมเติม : 
https://www.kasikornbank.com/th/personal/loan/homeloan/pages/hometocash.aspx?utm_source=facebook_own&utm_medium=photo&utm_campaign=greenzero&utm_content=h
2c_greenzero_q4_15oct22&utm_term=hl_greenzero#promotions-greenzero-q4
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สินเชื่อบ้าน Green Zero บ้านช่วยได้

พิเศษ! 
เฉพาะบ้านปลอดภาระ 

ต้องการเงินก้อนไปใช้จ่าย

และแบ่งส่วนหนึ่งมาติดตั้งแผงโซลาร์รูฟ 

รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

อัตราดอกเบ้ียพิเศษ เฉลี่ย 3 ปีแรก 4.10%
ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี วงเงินกู้สูงสุด 90%

ของราคาประเมินหลักประกัน

ส าหรับลูกค้าที่ยื่นกู้ตั้งแต่ 1 ต.ค. 22 - 30 ธ.ค. 22
และจดจ านองหลกัประกันภายใน 31 ม.ค. 23

https://www.kasikornbank.com/th/personal/loan/homeloan/pages/hometocash.aspx?utm_source=facebook_own&utm_medium=photo&utm_campaign=greenzero&utm_content=h2c_greenzero_q4_15oct22&utm_term=hl_greenzero#promotions-greenzero-q4
https://www.kasikornbank.com/th/personal/loan/homeloan/pages/hometocash.aspx?utm_source=facebook_own&utm_medium=photo&utm_campaign=greenzero&utm_content=h2c_greenzero_q4_15oct22&utm_term=hl_greenzero#promotions-greenzero-q4


K WEALTH อัปเดตทุกสถานการณ์ลงทุน

Weekly Wealth Update 

ทันทุกสถานการณ์
การเงินและการลงทุน

ประเด็นร้อน

ทันทุกเหตุการณ์
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

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


