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ตามทิศทางเศรษฐกิจท่ัวโลก
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• ภาพรวมการลงทุน
• เศรษฐกิจสหรฐัฯ ชะลอตัว ส่งผลหุ้นเทค
ก าไรโตต ่า ดอลลาร์เริ่มอ่อนแรง

• ECB ยังคุมเข้มทางการเงิน ดอกเบี้ย
นโยบายสูงสุดตัง้แตป่ี 2009

• เวียดนามโตตอ่เนื่อง โอกาสลงทุนผ่าน
ความผันผวนระยะสั้น

• ประเด็นที่ต้องจบัตา

roduct
Highlight & Promotion

• ค าแนะน ากองทุน
• กองทุนเปิดเค ตราสารหนี ้7 เดือน A 
• หุ้นกู้ของบรษิทั ศรีตรังแอโกรอินดสัทร ีจ ากัด 
(มหาชน) ครั้งที่ 4/2565

• Shopee PAYDAY รับ 150 coins cashback 
เมื่อจ่ายเงินด้วย K PLUS
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• ญี่ปุ่นแทรกแซงค่าเงิน                        
สูญเงินนับล้านล้านเยน

• เงินฝากกับภาษีที่ควรรู้



การฟื้นตัวของเศรษฐกิจญีปุ่่นทั้งจากการท่องเที่ยวและการส่งออก ยังเป็นปัจจัยหนุนตลาดหุ้น 
แนะน ากองทุน K-JP ที่ลงทุนในหุ้นญี่ปุ่นที่มีศักยภาพเติบโตสูง

❖ เยนอ่อนค่ากระทบต้นทุนการน าเขา้ใหสู้งขึน้ เป็นปัจจัยลบกับธรุกิจ 
โดยเฉพาะกลุ่มพลังงาน

❖ เยนอ่อนค่าชว่ยให้การส่งออกและดงึดดูนักท่องเทีย่วตา่งชาติ
เพิ่มมากขึน้ เป็นปัจจัยบวกต่อธุรกิจ ส่งผลดีต่อการฟื้นตัวประเทศ
และภาพรวมก าไรของบริษัทจดทะเบียนถูกปรับขึ้นต่อเน่ือง

เกิดอะไรข้ึน

❖ ตั้งแต่ต้นปี จนถึง 28 ต.ค. เยนอ่อนค่าแลว้ 28.27% แตะระดับ
147.53 JPY/USD

❖ เซ็นทรัล แทนชิ ธุรกิจนายหน้าซื้อขายในตลาดเงินชื่อดงั คาดว่าญีปุ่่นใช้เงนิ
5.5 ล้านล้านเยน หรือ 3.7 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในการแทรกแซงค่าเงนิ 

❖ ญี่ปุ่นแทรกแซงโดยขายเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่เป็นทุนส ารองระหว่างประเทศ 
เพื่อซื้อเยน โดยทางทฤษฎี ความต้องการเงินเยนที่สูงขึ้นจะท าให้เงนิเยน
แข็งค่ามากขึ้น

ท าไมไม่ได้ผล

ผลกระทบ
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ญี่ปุ่นแทรกแซงค่าเงิน สูญเงินนับล้านล้านเยน

ผลเป็นอย่างไร

❖ นโยบาย Yield Curve Control ของญี่ปุ่น กดดอกเบี้ยให้ต ่า
กระทบเงินไหลออก เยนจึงอ่อนค่า

❖ FED ขึ้นดอกเบี้ยต่อเน่ืองท าใหด้อลลาร์แข็งค่า กดสกุลเงินทั่วโลก
ให้อ่อนค่าลง รวมทั้งเยนดว้ย

❖ หาก FED ยังไม่เลิกขึ้นดอกเบี้ย ญี่ปุ่นยังไม่เลิกท านโยบาย
Yield Curve Control ซึ่งตรงข้ามกับนโยบายแทรกแซงค่าเงิน
เยนก็ยากที่จะกลบัมาแข็งค่าได้

ค าแนะน า

ครั้งแรก 22 ก.ย.
144 > 142 JPY/USD

ครั้งที่สอง 21 ต.ค.
151 > 144 JPY/USD

ครั้งที่สาม 24 ต.ค.
149 > 148 JPY/USD



ที่มา : Bloomberg ณ วันที่  28 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 588.95 3.34 5.57 -20.97 -21.98

S&P 500 สหรัฐฯ 3,901.06 3.95 7.16 -15.29 -18.15

STOXX 600 ยุโรป 410.76 3.65 7.28 -13.62 -15.79

MSCI Asia ex Japan เอเชีย 523.15 -2.64 -6.01 -35.55 -33.72

Nikkei 225 ญี่ปุ่น 27,105.20 0.80 2.59 -6.19 -5.86

HSCEI ฮ่องกง 5,028.98 -8.85 -14.94 -43.88 -38.94

China A50 จีน 11,369.43 -7.85 -12.25 -28.41 -27.57

Sensex 30 อินเดีย 59,959.85 1.10 6.29 1.10 2.93

SET ไทย 1,606.07 0.93 0.86 -1.07 -3.11

VNI เวียดนาม 1,027.36 0.74 -8.77 -28.87 -31.43

กองทุนอสังหาฯ
SETPREIT ไทย 150.18 0.01 -1.68 -15.64 -11.96

FTSEREIT สิงคโปร์ 702.74 6.01 -3.40 -19.44 -17.65

โภคภัณฑ์
WTI/USD น ้ามัน WTI 87.90 3.35 8.21 5.18 16.87

XAU/USD ทองค า 1,644.86 -0.77 -0.94 -7.77 -10.08

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

พันธบัตรรัฐบาล
US Bond Yield 10Y สหรัฐฯ 4.01 -0.20 0.23 2.46 2.50

TH Bond Yield 10Y ไทย 3.16 -0.03 -0.03 1.18 1.26



ภาพรวมการลงทุน
สัปดาห์ที่ผ่านมา

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ  ปรับขึ้น
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับขึ้น 3.95% หลังดัชนี PCE 
อยู่ที่ 6.2% ในเดือน ก.ย. คาดเงินเฟ้อของ
สหรัฐฯ ได้ผ่านจุดสูงสุดแล้วลดแรงกดดันการ
เร่งขึ้นดอกเบ้ียของ FED ในเดือน ธ.ค. 

ตราสารหนี้   ปรับขึ้น

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 10 ปี ปรับ
ลง จากนักลงทุนพากันซ้ือพันธบัตรในฐานะสินทรัพย์
ปลอดภัย หลังการเปิดเผยยอดขายบ้านที่ซบเซาของ
สหรัฐฯ และ GDP ไตรมาส 3 กับ ดัชนี PCE ของ
สหรัฐฯ มีสัญญาณบ่งชี้ถึงการชะลอตัวของเงินเฟ้อ

เงินดอลลาร์  ปรับลง
ดัชนีดอลลาร์ ปรับลง หลังจากมีคาดการณ์ว่า FED
จะเร่ิมผ่อนคลายนโยบายทางการเงินที่เข้มงวดตั้งแต่
เดือน ธ.ค. เป็นต้นไป หลังมีการเปิดเผยข้อมูล
เศรษฐกิจที่อ่อนแอของสหรัฐฯ

น ้ามัน ปรับขึ้น
ราคาน ้ามันดิบ ปรับขึ้น 3.35% ได้แรงหนุนจาก
ตัวเลข GDP ไตรมาส 3 ของสหรัฐที่ขยายตัวสูง
กว่าคาด ตลาดยังได้ปัจจัยบวกจากการส่งออก
น ้ามันดิบสหรัฐฯ ท าสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์
บ่งชี้ถึงอุปสงค์ที่แข็งแกร่ง

ทองค า  ปรับลง
สัญญาทองค า ปรับลง -0.77% นักลงทุนคาดว่า 
FED จะขึ้นดอกเบ้ีย 0.75% ในการประชุมสัปดาห์
หน้า และดัชนีความเชื่อม่ันของผู้บริโภคสหรัฐฯ
ปรับขึ้น 59.9 ในเดือน ต.ค. นักลงทุนจึงเทขาย
สัญญาทองค า

ตลาดหุ้นจีน  ปรับลง
ตลาดหุ้นจีน ปรับลง -7.85% นักลงทุนวิตก
เก่ียวกับแนวโน้มเศรษฐกิจจีน หลังมีรายงาน
พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มขึ้น และจีน
ประกาศมาตรการล็อกดาวน์รอบใหม่

ตลาดหุ้นยุโรป ปรับขึ้น
ตลาดหุ้นยุโรป ปรับขึ้น 3.65% หลังจาก
ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ปรับขึ้นดอกเบ้ีย
น้อยกว่าคาด และGDP เยอรมนี ในไตรมาส 3 
ขยายตัวเกินคาด แม้เงินเฟ้อยังสูงและมีวิกฤต
ปริมาณพลังงาน
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เศรษฐกิจสหรัฐฯ ชะลอตัว
ส่งผลหุ้นเทคก าไรโตต ่า ดอลลาร์เริ่มอ่อนแรง

ค าแนะน า: ทยอยลดสดัสว่น K-USA
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ตัวเลขเศรษฐกิจหลายรายการออกมาแย่กว่าที่คาด
ขณะที่ผลประกอบการหุ้นเทคสหรัฐฯ มีทิศทางชะลอตัว

ที่มา : Bloomberg ณ วันที่ 27  ต.ค. 22    

ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และ PMI ภาคการผลิต

ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com

ดอลลาร์สหรัฐฯ เริ่มอ่อนแรงสะท้อนเศรษฐกิจที่เปราะบาง

• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์เริ่มปรับตัวลงหลังท าจุดสูงสุดในรอบ 20 ปี 
โดยค่าเงินเริ่มปรับลงหลังตัวเลขส าคัญหลายรายการต ่าคาด

• PMI ภาคการผลิตแนวโน้มปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือน 
มิ.ย. และหดตัวในเดือน ต.ค. ตามแนวโน้มเศรษฐกิจที่ชะลอตัว

• รายงานความมั่นใจผู้บริโภคปรบัตัวลงในเดือน ต.ค. เหลือ 102.5 
และแย่กว่าที่ตลาดคาดสะท้อนก าลังซื้อที่เริ่มลดลง

หุ้นเทคสหรัฐฯ เริ่มแผ่วจากผลประกอบการที่ชะลอตัว

• ผลประกอบการหุ้นเทคสหรัฐฯ ขนาดใหญ่เริ่มชะลอตัวใน Q3/22 
เช่น Meta, Alphabet, Microsoft, Amazon ตามแนวโน้ม
เศรษฐกิจ

• ผลประกอบการใน Q4/22 คาดยังกดดันจากแนวโน้มขึ้นดอกเบี้ย

GDP ดีกว่าคาดแต่เริ่มเห็นปัญหาภาคอสังหาริมทรัพย์

• รายงาน GDP Q3/22* ออกมาดีกว่าคาดจากการส่งออกสินค้า
พลังงาน ขณะที่การลงทุนภาคอสังหาริมทรพัย์เริ่มชะลอตัว

• เงินเฟ้อฟื้นฐานผู้บริโภคเดือน ก.ย. 5.1% YoY ยังอยู่ระดับสูง

ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ : 110.20

PMI การผลิตสหรัฐฯ : 49.9

*รายงานประมาณการ GDP ขึ้นต้น Q3/22 ของสหรัฐฯ



ECB ยังคุมเข้มทางการเงิน
ดอกเบี้ยนโยบายสูงสุดต้ังแต่ปี 2009

ค าแนะน า: ทยอยลดสดัสว่น K-EUROPE

ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com

ECB อัตราดอกเบี้ยMain Refinancing และเงินเฟ้อทั่วไป ยุโรป 
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ที่มา : Bloomberg วันที่ 28 ต.ค. 22

แม้ราคาหุ้นยุโรปลงมาถูกมากแล้ว แต่โอกาสเกิดเศรษฐกิจ
ถดถอยสูง ท าให้ราคาหุ้นยุโรปมีความเสี่ยงที่จะปรับตัวลงต่อ

*ECB ปรับข้ึนดอกเบ้ียนโยบาย 0.75% ดังน้ี
• อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก จาก 0.75% เป็น 1.5%
• อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ จาก 1.5% เป็น 2.25%
• อัตราดอกเบ้ียที่ให้ธนาคารพาณิชย์กู้ยืม จาก 1.25% เป็น 2%

ยุโรปเส่ียงถดถอยสูง เงินเฟ้อพุ่งจากราคาพลังงาน

• แม้ราคาหุ้นยุโรปถูก Forward P/E ยุโรป 11.1 เท่าเทียบ
ค่าเฉลี่ย 10 ปี ที่ 15.1 เท่า แต่หนทางข้างหน้ายังขรุขระ 

• เงินเฟ้อเสี่ยงพุ่งต่อ เพราะเข้าสู่ฤดูหนาวถึง มี.ค.23 
• คาดปีหน้าเศรษฐกจิยุโรปหดตัว GDP - 0.1% กดดันก าไรหุ้น
ยุโรป STOXX600 ให้โตต ่าเพียง 2.6% สอดคล้องกับ GDP

ECB คุมเข้มทางการเงิน เพื่อกดเงินเฟ้อสู่เป้าหมายที่ 2%

• ECB ปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย โดยเฉพาะดอกเบี้ยที่ให้
ธนาคารพาณิชย์กู้ยืม ปรับขึ้นสู่ 2% จากต้นปีที่ 0% พร้อม
ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่อง เพื่อสกัดเงินเฟ้อลงมายัง
เป้าหมายที่ 2%

• ECB ปรับเพิ่มดอกเบีย้ปล่อยกูใ้ห้ธนาคารโครงการ TLTRO 
III เริ่ม 23 พ.ย. เพื่อดึงสภาพคล่องออกจากธนาคาร 

• นักวิเคราะห์ Bloomberg คาดดอกเบี้ยนโยบายที่ให้ธนาคาร
พาณิชย์กู้ยืมขึ้นอีก 0.5% ปีนี้ และท าจุดสูงสุดปีหน้าที่ 2.75%

อัตราดอกเบี้ยMain Refinancing : 2%

เงินเฟ้อทั่วไปยุโรป : 9.9%



ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com

ที่มา : Bloomberg ณ วันที่ 1 ก.ย.22

เวียดนามโตต่อเนื่อง
โอกาสลงทุน ผ่านความผันผวนระยะสั้น ตัวเลขเศรษฐกิจโตแข็งแกร่ง 

• FDI ในเดือน ต.ค. โต 15.2% YoY แสดงถึงต่างชาติยังสนใจ
มาลงทุนทางตรง เช่นการสร้างฐานการผลิต 

• ผลผลิตอุตสาหกรรมเติบโต 6.3% YoY
• ยอดเกินดุลการค้าอยู่ที่ 2.27 พันล้านดอลลาร์ โดยการ
ส่งออกเดือน ต.ค. ขยายตัวเพิ่มขึ้น 4.5% YoY

• เดือน ต.ค. มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา 4.84 แสนคน

ที่คัดสรรและลงทุนตรงในบริษัทที่มีความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันและได้ประโยชน์จากเศรษฐกิจมี
แนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องอย่างแข็งแกร่ง

ค าแนะน า: ทยอยสะสม K-VIETNAM

ข้ึนดอกเบี้ยคุมเงินด่อง กระทบตลาดหุ้นระยะส้ัน

• เวียดนามปรับดอกเบีย้เพิ่มขึ้นเปน็ครัง้ที่ 2 ในปีนี้ โดยปรับ
เพิ่ม 1.0% สู่ระดับ 6.0% เพื่อรักษาค่าเงินด่อง

• ตลาดหุ้นย่อตัวตามความกังวลเศรษฐกิจโลกชะลอตัว 
ต้นทุนทางการเงินของธุรกิจสูงขึ้นและปัญหาหุ้นกู้ VTP*

• ราคาต่อก าไร 12 เดือนข้างหน้าอยู่เพียง 9.43 เท่า
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ตัวเลขเศรษฐกิจที่ส าคัญของเวียดนาม

ตัวเลขเศรษฐกิจ ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

FDI สะสม
(พันล้าน USD)

11.57 12.8 15.43 17.73

การผลิตภาคอุตสาหกรรม 9.5% 11.3% 13.0% 6.3%

ดุลการค้า
(พันล้าน USD)

0.08 2.42 1.40 2.27

ค้าปลีก (YOY) 42.6% 50.2% 36.1% 17.1%

อัตราดอกเบี้ยนโยบาย 4.00% 4.00% 5.00% 6.00%

เงินเฟ้อ (YOY) 3.14% 2.89% 3.94% 4.3%

เงินเฟ้อขยับข้ึน ก าลังซื้อในประเทศแกร่ง

• เงินเฟ้อเพิ่มขึ้น 4.3% เหนือกรอบเป้าหมายเล็กน้อย
• ยอดค้าปลีกเพิ่ม 17.1% สะท้อนใช้จ่ายผู้บริโภคขยายตัว

ที่มา : General Statistics Office of Vietnam และ Tradingeconomics.com ณ วันที่ 29 ต.ค.22

* VTP : บริษัทอสังหาริมทรัพย์ Van Thinh Phat ที่ด าเนินกิจการในประเทศเวียดนาม



• แม้สหรัฐฯ จะเดนิหน้าขึ้นดอกเบี้ยนโยบายมาอยู่ที่ระดบั 3.00-3.25% แต่
เงินเฟ้อกย็ังทรงตัวอยู่ในระดบัสงู โดยเงินเฟ้อทั่วไปเดอืน ก.ย.อยู่ที่ระดบั 
8.2% YoY ในขณะที่เงินเฟอ้พืน้ฐานพุ่งท าจุดสงูสดุใหม่ในรอบ 40 ปี ที่
ระดับ 6.6% YoY

• คาดการประชมุคร้ังน้ี FED มีแนวโน้มปรับดอกเบี้ยขึน้อีก 0.75% โดยมี
ปัจจัยหนุนจากตัวเลขดา้นตลาดแรงงานที่ยงัแข็งแกร่งและตัวเลข GDP 
เบื้องต้นของไตรมาส 3 ที่กลับมาขยายตัวไดอ้ีกคร้ัง หลังหดตัว
ติดต่อกัน 2 ไตรมาส

ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com

1 2จับตาการตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยของ FED คาดขึ้น
ดอกเบี้ยอีก 0.75% เพื่อสู้กับเงินเฟ้อ

อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องและทรงตัวอยู่ในระดบัสูง
เป็นเวลานาน ท าให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีความเสี่ยงการเข้าสู่
ภาวะถดถอยมากขึ้น ซ่ึงเป็นปัจจัยกดดันต่อตลาดหุน้

แนะน าทยอยลดสัดส่วนกอง K-USA

การทยอยลงทุนอย่างสม ่าเสมอและกระจายลงทุนในหลาย
สินทรัพย์ จะช่วยลดความเสี่ยงของพอร์ตโดยรวมและสามารถ
บรรลุเป้าหมายได้ในระยะยาว

แนะน าทยอยสะสมกอง K-GINCOME

ติดตาม PMI ผลิต-บริการ จีน ญ่ีปุ่น ยุโรป และสหรัฐฯ 
เดือน ต.ค. ท่ามกลางความกังวลเศรษฐกิจถดถอย

• กิจกรรมทางเศรษฐกจิทั่วโลก ชะลอตัวลงอย่างชัดเจน หลัง PMI เดือน 
ก.ย. ในหลายประเทศชะลอตัวลงติดต่อกันเปน็เดอืนที่ 3

• ผลจากภาวะเงินเฟ้อและอตัราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดบัสูง ส่งผลให้บริษัทมี
ต้นทุนที่เพิ่มสูง กดดันการเติบโตทางเศรษฐกิจ

• ในฝั่งประเทศที่ด าเนินนโยบายการเงินแบบผอ่นคลาย เข่น ญี่ปุ่น จีน ถูก
กดดันซ ้าเติมจากสกุลเงนิที่อ่อนค่าลง 

วันที่ 3 พ.ย. 22 วันที่ 31-4 พ.ย. 22

สัปดาห์นี้ที่ต้องจับตา
ประเด็นเด่น
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เงินฝากกับภาษีท่ีควรรู้
(1) มีรายได้เข้าบัญชี อย่าลืมย่ืนภาษี

➢ มีการฝากหรือรับโอนปีละ 3,000 ครั้งขึ้นไป
หรือ

➢ มีการฝากหรือรับโอนปีละ 400 ครั้งขึ้นไป โดยมียอดรวมทัง้ปี 2 ล้านบาทขึ้นไป

เม่ือถึงเกณฑ์ แต่ละธนาคารมีหน้าที่ต้องสง่ข้อมูลให้สรรพากร

หากมีรายได้ 40(5)-40(8) เช่น ขายของออนไลน์ ต้องมีการยื่นภาษีปีละ 2 ครั้ง
➢ ยื่นครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) ก.ค.-ก.ย. ในปีน้ัน
➢ ยื่นทั้งปี (ภ.ง.ด.90) ม.ค.-มี.ค. ในปีถัดไป

(2) เงินเดือน < 55,000 บาท ขอคืนภาษีได้

➢ ดอกเบี้ยออมทรัพย์ (เกิน 20,000 บาทต่อปี)
เงินฝากประจ า หุ้นกู้ พันธบัตร ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 15%

➢ คนที่มีเงินเดอืน (สมมติไม่มีรายไดอ้ื่น)
• ไม่ถึง 26,000 บาท     → ไม่เสียภาษี
• 26,000-38,000 บาท→ ฐานภาษี 5%
• 38,000-55,000 บาท → ฐานภาษี 10%

➢ มีสิทธิน าดอกเบี้ย ซึ่งเป็นรายได้ 40(4) รวมกับรายได้อื่น 
(เช่น เงินเดอืน โบนัส) เพื่อค านวณภาษใีหม่ 
➢ หากภาษีที่ค านวณได ้น้อยกว่า ภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย
→ ขอคืนภาษีส่วนต่างได้

เช่น (1) คนเริ่มต้นท างาน ที่ได้รับทรัพย์สินอื่นจากครอบครัว
(2) คนวัยเกษียณ ที่มีเงินเก็บกอ้นโต

เช่น ยอดขายปลีะ 1 ล้านบาท เลือกหักค่าใช้จา่ยแบบเหมา 60%
ภาษีทั้งปีอยู่ที่ 11,500 บาท

ตัวช่วยลดหย่อนภาษี

➢ กองทุน RMF ไม่เกิน 30% ของเงินได้ สูงสุด 5 แสนบาท
➢ กองทุน SSF ไม่เกิน 30% ของเงินได ้สูงสดุ 2 แสนบาท
➢ ประกันบ านาญ ไม่เกิน 15% ของเงินได ้สูงสุด 2 แสนบาท
➢ ประกันชีวิต สูงสุด 1 แสนบาท
➢ ประกันสุขภาพ สูงสุด 25,000 บาท

SSF+RMF+ประกันบ านาญ+กองทุนส ารองเลีย้งชพี+กบข.+ฯลฯ ใช้สิทธิไดไ้มเ่กิน 5 แสนบาท

ประกันชีวิต+ประกันสุขภาพ ใช้สิทธิได้ไม่เกิน 1 แสนบาท

➢ ดอกเบี้ยที่ถูกหกัภาษี ณ ที่จ่าย ใช้เป็นฐานเงินได้ x 30% เพื่อซื้อ SSF/RMF
หรือ x15% เพื่อซื้อประกันบ านาญ ได้

➢ ตั้งแต่ปี 22 การใช้สิทธิ SSF/RMF ผู้ลงทุนต้องแจ้งความประสงคใ์ช้สทิธิ         
ต่อทุก บลจ. ที่ลงทุน เพื่อส่งข้อมูลให้สรรพากร



ประเภท ชื่อกองทุน รายละเอียดกองทุน
ค าแนะน า

กองทุนรวมหุ้น

K-USA 6 ตราสารทุน – หุ้นสหรัฐฯ
ลดสดัสว่นการลงทนุ

หุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ ที่มีโอกาสเติบโต
ไม่แนะน าเขา้ลงทุน

ก าไรหุ้นเทคโนโลยีเริ่มชะลอตัว

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

ลงทุนหุ้นเอเชียศักยภาพเติบโตสูง
เข้าลงทุนได้

แนวโน้มเศรษฐกิจเอเชีย ฟื้นตัวต่อเนื่อง

K-JP 6 ตราสารทุน – หุ้นญี่ปุ่น
ลงทุนเพ่ิมได้

ลงทุนหุ้นญ่ีปุ่นศักยภาพเติบโตสูง
เข้าลงทุนได้

ภาคบริการขยายตัวต่อเนื่อง

K-CHX 6 ตราสารทุน – หุ้นจีน
ลงทุนเพ่ิมได้

ลงทุนหุ้นจีนดัชนี FTSE CHINA A50
เข้าลงทุนได้

เงินหยวนเริ่มแข็งค่า ดีต่อการลงทุน

K-BANKING 6 ตราสารทุน – หุ้นไทย
ลงทุนเพ่ิมได้

ลงทุนหุ้นในดัชนีธุรกิจธนาคาร
เข้าลงทุนได้

เศรษฐกิจฟื้นตัว ดีต่อหุ้นธนาคาร

K-VIETNAM 6 ตราสารทุน – หุ้นเวียดนาม
ลงทุนเพ่ิมได้

เน้นลงทุนหุ้นเวียดนามพื้นฐานแข็งแกร่ง
เข้าลงทุนได้

ลงทุนทางตรงจากต่างประเทศขยายตัว  

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-GOLD 8

เน้นลงทุนในกองทุนรวม ที่มี
นโยบายในการลงทุนทองค าแท่ง

แนะน าถือลงทุน
ลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ทองค า

แนะน าลงทุนสดัสว่น 5-10% ของพอรต์
เพื่อกระจายความเสี่ยงการลงทุน

ค าแนะน ากองทุน 

ผู้มีกองทุน ผู้ไม่มีกองทุน

ลงทุน 3-5 ปีขึ้นไป

ลงทุน 5 ปีขึ้นไป

ลงทุนตามระยะเวลา

ลงทุน 3 ปีขึ้นไป

ประจ าวันที่ 31 ต.ค. - 4 พ.ย. 22

ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com

ระดับ        
ความสี่ยง
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n กองทุน สัปดาห์นี้

ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com

อายุ: 7 เดือน

ประมาณการผลตอบแทน: 1.3% ต่อปี

เริ่มต้นลงทุน: 500,000 บาท

เสนอขาย: 1 พ.ย. – 14 พ.ย. 65

ระดับความเส่ียง: 4

ซื้อง่ายผ่าน:   

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 7 เดือน A 
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

KFI7MA-BR
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หุ้นกู้ของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565

อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทและหุ้นกู้ ‘A’ แนวโน้มเครดิต ‘Stable’ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด 8 ก.ค. 22

จองซื้อ 1-3 พ.ย. 22
ผ่านทางK-My Invest

ชนิดระบุชื่อผู้ถอื ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุน้กู้

ขั้นต ่า 100,000 บาท 
และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

เสนอขายให้ประชาชนท่ัวไป

ระดับความเส่ียง 3 (จาก 8 ระดับ) เทียบกับหุ้นกู้ทั่วไปอยู่ที่ระดับ 1–5

ศึกษารายละเอีดเพ่ิมเติม https://www.kasikornbank.com/th/promotion/pages/debenture-sta4-65.aspx

https://www.kasikornbank.com/th/promotion/pages/debenture-sta4-65.aspx
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Shopee PAYDAY รับ 150 coins cashback เมื่อจ่ายเงินด้วย K PLUS

เดือนตุลาคม
28 - 31 ต.ค. 22

เดือนพฤศจิกายน
27 - 30 พ.ย. 22

เดือนธันวาคม
28 - 31 ธ.ค. 22

PAYDAY Period

จ ากัด 1 สิทธิ์ / ผู้ใช้บริการ / เดือน
จ ากัด 4,000 สิทธิ์แรก / เดือน

https://www.kasikornbank.com/th/promotion/pages/kplusxshopeepayday.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


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 ความน่าเช่ือถือ 
หรือความสมบูรณเ์พ่ือใช้ในทางการคา้หรือประโยชน์อื่นใด

➢ บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

➢ ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวงัในการใชข้้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเส่ียงเองทั้งสิ้น

➢ บริษัทฯจะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็นหรอื
ค าแนะน าในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

➢ ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน

Disclaimer


