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ส่องแรงหนุนดันเศรษฐกิจและการลงทุน
ของเอเชียให้เติบโต
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• ภาพรวมการลงทุน
• เงินเฟ้อต ่าคาด แต่ยังอยู่ระดับสงู หนุน
หุ้นสหรัฐฯ วิ่งเพียงระยะสั้น

• หุ้นเอเชียมีสัญญาณฟื้นตัวเด่น ปัจจัย
สนับสนุนจากดอลลารเ์ริ่มอ่อนแรง

• ส่องแนวโน้มกองทุนอสังหารมิทรพัย์ 
• ประเด็นที่ต้องจบัตา

roduct
Highlight & Promotion

• ค าแนะน ากองทุน
• กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน N 
• ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหารมิทรพัย์และสทิธิ
การเช่า ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART)

• หุ้นกู้ของบรษิทั บริทาเนีย จ ากัด (มหาชน)  ครั้ง
ที่ 1/2565

• กิน Bar B Q Plaza รับ e-Voucher 100 บาท
เมื่อเรียกขุนทอง
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• ฝากเงินตู้ CDM ใช้เลข OTP ยืนยัน
ตัวตนได้

• ตัวช่วยต้องรู้ ของคนมีลูก



เกิดอะไรข้ึน

❖ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
และสมาคมธนาคารไทย เพิ่มวิธีการยืนยันตัวตนการฝากเงินสด 
ผ่านเคร่ือง CDM ด้วยเลข OTP โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม

ตัดปัญหาฝากเงินที่ตู้ เปล่ียนมารับเงินออนไลน์

0
1

H
ot

Is
su

e
ฝากเงินตู้ CDM ใช้เลข OTP ยืนยันตัวตนได้

2 วิธียืนยันตัวตนในการฝากเงินผ่านเครื่อง CDM

❖ ยุคสังคมไร้เงินสด สามารถรับเงินผา่นทางออนไลน์ไดง้่ายๆ 
ไม่ตอ้งขนเงนิมาฝากที่ตู้ CDM ให้เสยีเวลา เสี่ยงอันตราย 

❖ การรับเงินผ่านชอ่งทางออนไลน์ยังท าให้ Statement 
เคลื่อนไหวตลอดเวลา จะขอสนิเชือ่กมี็โอกาสได้มากข้ึน

❖ พ่อค้า แม่ค้า สามารถรับเงินผา่น QR Code หรือ K PLUS shop
แบบฟรีๆ ได้ง่ายๆ เพียงลูกค้าใช้แอปธนาคารสแกนจา่ยเงิน

❖ สามารถรับช าระดว้ยบัตรเครดิต บัตรเดบิต ผ่านเครือ่งรดูบตัร 
EDC ได้ง่ายๆ แต่จะมีการเกบ็ค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคาร
ก าหนด

❖ เสียบบัตรเครดติ บัตรเดบิต และบัตร ATM ในการยืนยันตัวตนที่เคร่ือง CDM
โดยสามารถใช้บตัรของธนาคารอื่นไดโ้ดยไม่มีค่าใช้จา่ยยืนยนัตัวตนเพิม่เติม 
ตามที่ธนาคารรับฝากเงนิก าหนด 
กรอกหมายเลขประจ าตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือ ที่เคร่ือง CDM 
เพื่อรับหมายเลข OTP ทาง SMS และน ามากรอกบนเคร่ือง CDM อีกครั้ง
ปปง. ธปท. และสมาคมธนาคารไทย จะมีการเพิม่วธีิยืนยันตวัตนอีกในอนาคต
และมีก าหนดเริม่ยืนยันตวัตน ตั้งแต ่1 มิ.ย. 23

ค าแนะน า

ท าไมต้องยืนยันตัวตน

❖ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลาย
ล้างสูง

โยกเงินอีกนิด ก็ได้ดอกเบี้ยเพิ่ม

❖ เพียงโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย ์ดอกเบี้ย 0.25% ไปบัญชี
E-Saving หรือเลือกรับเงินผา่นบัญชี E-Saving ก็ได้รับดอกเบี้ย 
1.5% โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารก าหนด

หากต้องการได้รับผลตอบแทนเพิม่ขึ้นอีก แนะน าศึกษาวิธีการลงทุนหรือปรกึษาผู้แนะน าการลงทุน 
เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนให้สูงขึ้น



ที่มา : Bloomberg ณ วันที่  11 พ.ย. 22 ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com

Market Performance
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ดัชนี ตลาด ล่าสุด 1 สัปดาห์ (%) 1 เดือน (%) 1 ปี (%) ต้ังแต่ต้นปี (%)

ตลาดหุ้น

MSCI ACWI โลก 618.66 6.56 12.41 -18.26 -18.04

S&P 500 สหรัฐฯ 3,992.93 5.90 11.63 -14.73 -16.22

STOXX 600 ยุโรป 432.26 3.66 12.02 -11.19 -11.39

MSCI Asia ex Japan เอเชีย 591.62 7.64 8.27 -28.14 -25.04

Nikkei 225 ญี่ปุ่น 28,263.57 3.91 7.07 -4.55 -1.83

HSCEI ฮ่องกง 5,867.31 7.02 3.07 -35.63 -28.76

China A50 จีน 12,263.11 1.47 -3.48 -21.16 -21.88

Sensex 30 อินเดีย 61,795.04 1.39 7.23 1.83 6.08

SET ไทย 1,637.29 0.67 4.90 0.21 -1.23

VNI เวียดนาม 954.53 -4.27 -7.76 -35.21 -36.29

กองทุนอสังหา
SETPREIT ไทย 151.51 0.29 0.66 -14.31 -11.18

FTSEREIT สิงคโปร์ 731.39 6.26 1.80 -15.96 -14.29

โภคภัณฑ์
WTI/USD น ้ามัน WTI 88.96 -3.94 1.94 10.11 18.28

XAU/USD ทองค า 1,771.24 5.31 5.86 -5.02 -3.17

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

พันธบัตรรัฐบาล
US Bond Yield 10Y สหรัฐฯ 3.81 -0.35 -0.08 2.25 2.30

TH Bond Yield 10Y ไทย 2.90 -0.19 -0.25 0.98 1.01



ภาพรวมการลงทุน
สัปดาห์ที่ผ่านมา

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ  ปรับขึ้น
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับขึ้น 5.90% หลังเงินเฟ้อ 
CPI อยู่ที่ 7.7% ในเดือน ต.ค.(YoY) ต ่ากว่าคาด
บ่งชี้เงินเฟ้อเริ่มชะลอลง ขณะที่นักลงทุนรอดูผล
การเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ซ่ึงส่งผลต่อ
การนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจระยะถัดไป

ตราสารหนี้   ปรับขึ้น

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 10 ปี ร่วง
ต ่ากว่าระดับ 4% จากเงินเฟ้อที่ต ่ากว่าคาดหนุน FED 
ชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ทิศทางผลตอบแทน
ตราสารหน้ีน่าสนใจมากขึ้น เน่ืองจากราคาตราสารหน้ี
ได้สะท้อนการปรับขึ้นดอกเบ้ียไปมากแล้ว 

เงินดอลลาร์  ปรับลง
ดัชนีดอลลาร์ ปรับลง หลังสหรัฐฯ เผยเงินเฟ้อต ่า
กว่าคาด ตลาดเร่ิมคลายกังวลเร่ืองเงินเฟ้อ เกิดแรง
เทขายดอลลาร์เข้าซ้ือสินทรัพย์เส่ียงเพิ่มขึ้น

น ้ามัน ปรับลง

ราคาน ้ามันดิบ ปรับขึ้น -3.94% หลังส านักงาน
สารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐฯ 
(EIA) เปิดเผยตัวเลขสต๊อกน ้ามันดิบเพิ่มขึ้น 3.9 
ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว สวนทาง
นักวิเคราะห์ท่ีคาดว่าลดลง 700,000 บาร์เรล 
กดดันราคาน ้ามัน

ทองค า  ปรับขึ้น
สัญญาทองค า ปรับขึ้น 5.31% ได้ปัจจัยบวกจาก
การอ่อนค่าของดอลลาร์และการร่วงลงของอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ หลังสหรัฐฯ 
เปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อที่ต ่ากว่าคาดการณ์

ตลาดหุ้นจีน   ปรับขึ้น

ตลาดหุ้นจีน ปรับขึ้น 7.02% หลังจีนผ่อนคลาย
ข้อจ ากัดควบคุม COVID-19 ประกาศลด
ระยะเวลากักตัวนักเดินทางขาเข้า อย่างไรก็
ตาม GDP ฮ่องกง ไตรมาสที่ 3 หดตัวลง 4.5% 
(YoY) จากแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่อ่อนแอ

ตลาดหุ้นยุโรป ปรับขึ้น
ตลาดหุ้นยุโรป ปรับขึ้น 3.66% จากตัวเลขเงิน
เฟ้อสหรัฐฯ ที่ต ่ากว่าคาด และจีนได้ผ่อนคลาย
ข้อจ ากัดการควบคุม COVID-19 หนุนหุ้นกลุ่ม
เหมืองแร่และกลุ่มสินค้าหรูหรา ซ่ึงจีนเป็นลูกค้า
รายใหญ่ของยุโรป
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เงินเฟ้อต ่าคาด แต่ยังอยู่ระดับสูง
หนุนหุ้นสหรัฐฯ วิ่งเพียงระยะสั้น

ค าแนะน า: ทยอยสะสม K-GINCOME

ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com

ความเสี่ยงปัญหาเงินเฟอ้ที่ยังอยู่ระดับสูง ยังเป็นปัจจัยหลัก
ที่กดดันก าไรหุ้นสหรัฐฯ ในปี 23

กองทุนผสมมีการปรับสัดส่วนให้เหมาะสมกับสภาวะตลาด0
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ที่มา : Bloomberg ณ วันที่ 11 พ.ย. 22 

ดัชนีหุ้นสหรัฐฯS&P500 และอัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯ

ดัชนหุ้ีนกลุม่เทคโนโลยีใน S&P500

ดัชนีหุ้น S&P500

อัตราเงนิเฟอ้พืน้ฐาน*

อัตราเงนิเฟอ้ท่ัวไป

*อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน คือ อัตราเงินเฟ้อที่หักสินค้า 
ในกลุ่มอาหารสดและพลังงานออก

เงินเฟ้อต ่ากว่าคาด แต่ยังอยู่ในระดับที่สูง

• เงินเฟ้อทั่วไป ต.ค. เพิ่มขึ้น 7.7%YoY ต ่าสุดตั้งแต่ ม.ค. ที่
7.5% และเพิ่มขึ้น 0.4%MoM หนุนโดย ราคาค่าเช่าที่อยู่อาศัย
มากกว่าครึ่ง เพิ่มขึ้น 0.8% ขณะที่ราคากลุ่มอาหารและ
พลังงานก็เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามเงินเฟ้อพื้นฐานที่ราคาหนืด
ยังไม่ได้ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยส าคัญ

• เงินเฟ้อต ่าคาด ส่งผลให้ตลาดคาดหวัง FED จะชะลอการขึ้น
ดอกเบี้ยเดือน ธ.ค. เหลือเพียง 0.5% จาก 0.75% และปีหน้า
ดอกเบี้ยนโยบายกลับมาต ่ากวา่ 5% หนุนหุ้นสหรัฐฯ ระยะสั้น

“เงินเฟ้อที่แก้ยาก ดอกเบี้ยที่อยูสู่ง” จะกระทบราคาหุ้น
กลุ่มเติบโตและหุ้นเทคโนโลยี ในระยะถัดไป

• ดัชนีหุ้น S&P500 มีสัดส่วนกลุ่มเทคโนโลยีมากที่สุด ที่ 
25.65% จึงอ่อนไหวต่อการขึ้นดอกเบี้ยมาก

• สภาพการเงินที่ตึงตัวจาก FED เร่งขึ้นดอกเบี้ยในช่วงที่ผ่าน
มาลดเงินเฟ้อได้เพียงเล็กน้อย โดยหาก FED ผ่อนคลายอาจ
ท าให้ปัญหาเงินเฟ้อเร่งสูงขึ้นกลับมาอีกครั้ง



หุ้นเอเชียมีสัญญาณฟื้นตัวเด่น
ปัจจัยสนับสนุนจากดอลลาร์เริ่มอ่อนแรง

ค าแนะน า:  ทยอยสะสม K-ASIACV
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ปัจจัยสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่อ่อนตัว
ส่งผลให้หุ้นเอเชียมีโอกาสปรับตัวดีขึ้น 

ที่มา : Bloomberg ณ วันที่ 11 พ.ย. 22    

ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และดัชนีหุ้นเอเชีย MSCI Asia ex Japan

ดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนแรง กังวลเศรษฐกิจหลังเลือกตั้ง

• เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวลงตอบรบัการเลือกตั้งกลาง
เทอมสหรัฐฯ ที่พรรคเดโมแครตอาจพ่ายแพแ้ละเงินเฟ้อที่ต ่า
กว่าคาด

• พรรคริพับลกินัอาจได้ครองสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งส่งผลให้
การผ่านนโยบายกระตุ้นเศรษฐกจิจากพรรคเดโมแครตท าได้
ยากขึ้น

• นักลงทุนคาดหลังการเลือกตั้ง FED จะไม่ขึ้นดอกเบี้ยรุนแรง 
จากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและเงินเฟ้อที่ตลาดคาดว่าผ่าน
จุดสูงสุดแล้ว

หุ้นเอเชียมักปรับตัวข้ึนได้ดีในช่วงที่ดอลลาร์อ่อนค่าลง

• โดยแนวโน้มหุ้นเอเชียในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมามักจะปรับขึ้นได้ดี
ในช่วงที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวลง

• แนวโน้มดอลลาร์อ่อนค่าจะส่งผลให้ค่าเงินของสกุลเอเชียมี
ความเสถียรภาพมากขึ้นและคลายกังวลปญัหาเรื่องเงินเฟ้อ

• เศรษฐกิจเอเชียยังมีแนวโน้มขยายตัวได้ดีทั้งในปีนี้และปหีน้า

ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com

ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ : 109.63

ดัชนี MSCI Asia ex Japan : 561.78

ค่าความสัมพนัธใ์นรอบ 10ปี : -0.38*

*ความสัมพันธ์ที่เป็นลบบ่งชี้ว่าการเคล่ือนไหวของสินทรัพย์
มีแนวโน้มที่จะสวนทางกัน



ส่องแนวโน้มกองทุนอสังหาริมทรัพย์ 

อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ในไทย และสิงคโปร์ 

ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com

ที่มา : Bloomberg ณ วันที่ 09 พ.ย. 22
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FED ข้ึนดอกเบี้ย กดดันอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าทั่วโลก

• กองทุนอสังหาริมทรัพย์มีแรงกดดันจากแนวโน้มการขึ้น
ดอกเบี้ยทั่วโลกและเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าช่วงที่ผ่านมา

• ในระยะสั้น REITs ไทย และสิงคโปร์มีการปรับตัวลงจากการ
ขึ้นดอกเบี้ยและความเสี่ยงเศรษฐกจิถดถอยในปหีน้า โดย
คาดว่าจะยังคงส่งผลกระทบอีก 3-6 เดือนข้างหน้า

ปันผล REITs เริ่มมีความน่าสนใจดึงดูดนักลงทุนมากขึ้น

• อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลทั้ง REITs ไทยและสิงคโปร์ 
อยู่ที่ 5.6% ต่อปี จากอัตราการเช่าและคา่เช่าที่ปรับตัวดีขึ้น

• สถานการณ์การเร่งขึ้นดอกเบี้ยที่ลดลงจะเปน็ปจัจัยบวกต่อ
การลงทุนกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าในระยะถัดไป

• K-PROPI ในระยะยาว ยังมีความน่าสนใจ โดยมีสถานะทาง
การเงินที่แข็งแกร่ง จากการลงทุนในสินทรัพย์มีความ
มั่นคงและรายได้ที่เติบโต รับความผันผวนของเศรษฐกจิได้ 

อัตราเงนิปนัผล REITs ไทย : 5.6%

อัตราเงนิปนัผล REITs สิงคโปร์ : 5.6%

ส าหรับลูกค้าที่มีกองทุนอยู่แล้วและลงทุนกระจายสัดส่วน
ที่เหมาะสม แนะน าให้ถือข้ามผ่านความผันผวนระยะสั้น 

ค าแนะน า: รอประเมินสถานการณ์ 
K-PROPI



• การประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟกิ หรือ 
APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) เป็นความร่วมมือของ 
21 เขตเศรษฐกิจที่ส าคัญของโลกอเพื่อส่งเสริมการเปดิเสรีการค้าการ
ลงทุน ความร่วมมือในดา้นมิติสังคมและการพัฒนาดา้นอื่นๆ

• นอกจากการประชุมที่จะเป็นประโยชน์ในระยะยาวดา้นความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจโลกแล้ว ไทยยังได้ประโยชน์จากการเป็นเจ้าภาพในคร้ังน้ีจาก
การต้อนรับผู้น าประเทศ รัฐมนตรี คณะสื่อและผูต้ิดตาม และยังเป็นการ
ประชาสัมพันธป์ระเทศไทยในเวทีโลก หนุนภาคบริการของไทย

ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com

1 2จับตาการประชุม APEC 2022 หนุนการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจไทย

เศรษฐกิจไทยอยู่ในทิศทางฟ้ืนตัว จากปัจจยัสนับสนนุหลัก
อย่างการท่องเที่ยว โดยการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม 
APEC จะช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจไทยขยายตวัตอ่เนื่อง

แนะน าทยอยสะสมกอง K-STAR

ในภาวะเศรษฐกิจผันผวน การกระจายลงทุนในหลายสินทรัพย์ 
จะช่วยลดความเสี่ยงของพอร์ตโดยรวมและสามารถบรรลุ
เป้าหมายได้ในระยะยาว

แนะน าทยอยสะสมกอง K-GINCOME

ติดตาม GDP Q3 ญ่ีปุ่น – ยูโรโซน คาดชะลอตัวลงจาก
แรงกดดันต้นทุนที่สูงขึ้น โดยเฉพาะราคาพลังงาน

• คาดการณ ์GDP Q3 ของยูโรโซนและญี่ปุ่นจะชะลอตัวลง จากเศรษฐกิจโลก
ในช่วงครึ่งปีหลังมีแนวโน้มหดตัว 

• เศรษฐกิจในกลุ่มยูโรโซนชะลอตัวลงชัดเจนจากดชันี PMI ภาคการผลิตหด
ตัวลงต ่ากว่าระดบั 50 มาตั้งแต่เดือน ก.ค. จากวิกฤตพลังงานที่รุนแรงขึน้

• ด้านญี่ปุ่นดชันี PMI ภาคการผลิตชะลอตัวลงเชน่เดยีวกัน แต่ยังอยู่ในโซน
ขยายตัวได้ (PMI>50) นอกจากน้ีค่าเงนิเยนที่ออ่นค่าลงอย่างรุนแรง
กดดันให้ต้นทุนการน าเข้าวตัถุดบิพุง่สูงขึน้

วันที่ 18-19 พ.ย. 22 วันที่ 15 พ.ย. 22

สัปดาห์นี้ที่ต้องจับตา
ประเด็นเด่น

0
2

W
ee

kl
y

In
ve

st
m

en
t

V
ie

w
s



0
3

W
ea

lt
h

M
an

ag
em

en
t

ตัวช่วยต้องรู้ ของคนมีลูก

รับมือกับค่าใช้จ่าย ยามเจ็บป่วย

หลักประกัน อนาคตของลูก

ลูกอายุ 30 วัน – 10 ปี

➢ เป็นช่วงวัยที่เจ็บป่วยบ่อย ประกันสขุภาพวงเงินสงู มักไม่รองรับ
➢ สัญญาเพิ่มเติม Health Care Plus (เช่น ซื้อแนบประกันชีวิต 80/4)
✓ค่าห้องวันละ 1,000–5,000 บาท ค่ารักษา 15,000–40,000 บาทต่อคร้ัง

ลูกอายุ 11 ปีขึ้นไป

➢ เน้นประกันสุขภาพที่วงเงินครอบคลุม ต่ออายุได้ยาวนาน
➢ ประกันชีวิตและสุขภาพ D Health Plus
✓ค่าห้องเดีย่วมาตรฐานทุก รพ. ค่ารักษา 5 ล้านบาทต่อคร้ัง

ใช้ในอีก 5 ปีขึ้นไป เช่น ระดับชั้นมัธยม มหาลัย

➢ เน้นความคุม้ครองชีวติสูง เบี้ยประกันต ่า
➢ เป็นหลักประกันอนาคตให้ลูก หากพ่อ/แม่ (ผู้เอาประกัน) จากไปอย่างกะทันหัน

➢ แหล่งเงินทุนก้อนโต หลังส่งเสียลกูจนเรียนจบ
➢ สะสมและทยอยเติบโต อยู่ในมูลค่าเวนคืนเงินสด

ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/9

1

เตรียมเงินทุน เพื่อการศึกษา

ใช้เพื่อปีการศึกษาปัจจุบัน เช่น ระดับชั้นอนุบาล

➢ ต้องใชเ้งนิในอีกไม่กีเ่ดือน
เน้นทางเลือกเสีย่งต ่า ผลตอบแทนไม่ต้องสูง
✓กองทุนตราสารหน้ีระยะสัน้ เช่น K-SF
ที่เหมาะกบัลงทุน 3 เดือนขึ้นไป

✓หรือ เงินฝาก K-eSavings ดอกเบี้ย 1.5%/ปี 
(6 เท่าของออมทรัพย์ท่ัวไป)

ใช้ในอีก 1-5 ปีข้างหน้า เช่น ระดับชั้นประถม

➢ ระยะเวลาปานกลาง เพิ่มผลตอบแทนได้บ้าง
แต่ต้องไม่เสี่ยงมากเกินไป
✓กองทุนตราสารหน้ี เช่น K-CBOND-A
ที่เหมาะกบัลงทุน 6 เดือนขึ้นไป

เช่น ปัจจุบันลูกเรียนระดบัชัน้อนุบาล

➢ ระยะเวลายาว เพิ่มผลตอบแทนไดม้ากขึ้น
แต่ต้องกระจายความเสี่ยงให้เหมาะสม
✓กองทุนผสม เช่น K-GINCOME-A(A)
ที่เหมาะกบัลงทุน 5 ปีขึ้นไป

2

3



ประเภท ชื่อกองทุน รายละเอียดกองทุน
ค าแนะน า

กองทุนรวมหุ้น

K-USA 6 ตราสารทุน – หุ้นสหรัฐฯ
ลดสดัสว่นการลงทนุ

หุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ ที่มีโอกาสเติบโต
ไม่แนะน าเขา้ลงทุน

ผลประกอบการมีแนวโน้มเติบโตลดลง

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

ลงทุนหุ้นเอเชียศักยภาพเติบโตสูง
เข้าลงทุนได้

แนวโน้ม USD เริ่มอ่อนค่าหนุนหุ้นเอเชีย

K-JP 6 ตราสารทุน – หุ้นญี่ปุ่น
ลงทุนเพ่ิมได้

ลงทุนหุ้นญ่ีปุ่นศักยภาพเติบโตสูง
เข้าลงทุนได้

เปิดประเทศนักท่องเที่ยวหนุนการบริโภค

K-CHX 6 ตราสารทุน – หุ้นจีน
ลงทุนเพ่ิมได้

ลงทุนหุ้นจีนดัชนี FTSE CHINA A50
เข้าลงทุนได้

ติดตามมาตรการภาครัฐผ่อนผันกักตัว

K-VIETNAM 6 ตราสารทุน – หุ้นเวียดนาม
ลงทุนเพ่ิมได้

เน้นลงทุนหุ้นเวียดนามพื้นฐานแข็งแกร่ง
เข้าลงทุนได้

ต่างชาติขยายฐานการผลิตมาเวียดนาม

K-STAR 6 ตราสารทุน – หุ้นไทย
ลงทุนเพ่ิมได้

เน้นลงทุนในหุ้นไทยพื้นฐานดี 
เข้าลงทุนได้

เงินเฟ้อไทยเริ่มชะลอตัว ธุรกิจฟื้นตัว

กองทุนรวม 
ผสม

K-GINCOME 5
กองทุนรวมกระจายลงทุนทั่วโลก

มากกว่า 3,000 สินทรัพย์
ลงทุนเพ่ิมได้

เน้นลงทุนสินทรัพย์ที่สร้างกระแสเงินสด
เข้าลงทุนได้

ปรับสัดส่วนให้เหมาะสมกับสภาวะตลาด

K-PLAN3 5
กองทุนรวมลงทุนในหุ้น

ไม่เกิน 55%
ลงทุนเพ่ิมได้

ลงทุนทั้งหุ้นและตราสารหนี้
เข้าลงทุนได้

กองทุนผสมสร้างผลตอบแทนระยะยาว

กองทุนรวม 
ตราสารหนี้

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
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 14 - 18 พ.ย. 22

ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com

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

กองทุน สัปดาห์นี้

อายุ: 6 เดือน

ประมาณการผลตอบแทน: 0.95% ต่อปี

เริ่มต้นลงทุน: 500 บาท

เสนอขาย: 15 - 21 พ.ย. 65

ระดับความเส่ียง: 3

ซื้อง่ายผ่าน:   

กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน N 
KGB6MN
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ 
พรีเมี่ยม โกรท (WHART)

• WHART ลงทุนในคลังสินคา้ ศูนย์กระจายสินค้าและโรงงานระดับพรีเมี่ยมซึ่งทรัพย์สินตัง้อยู่ในท าเล
ยุทธศาสตร์ด้านโลจิสตกิส์ของประเทศไทย เช่น โซนถนนบางนา - ตราด และโซน EEC

• ความม่ันคงทางรายได้ จากสัญญาเช่าระยะยาว เนื่องจากคลังสินค้าที่ WHART ลงทุนส่วนใหญ่
เป็นคลังสินค้าโครงการประเภท Built-to-Suit ซึ่งมีสัญญาเช่าของผู้เช่าที่ค่อนข้างยาว ท าให้ลดความเสี่ยง
จากการต่อสัญญาของผู้เช่า

จองซื้อ 15-18 พ.ย. 22
ผ่านทางK-My Invest
และสาขากสิกรไทย

เสนอขายผู้ลงทุนท่ัวไป

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

https://www.kasikornbank.com/th/promotion/pages/whart-65.aspx
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หุ้นกู้ของบริษัท บริทาเนีย จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565

จองซื้อ 17,18,21 พ.ย. 22
ผ่านทางK-My Invest

เสนอขายผู้ลงทุนท่ัวไป

ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติม https://www.kasikornbank.com/th/promotion/pages/debenture-bri1-65.aspx

ชนิดระบุช่ือผู้ถอื ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุน้กู้

อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทและหุ้นกู้ ‘BBB’ แนวโน้มเครดิต ‘Stable’ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด 16 ก.ย. 22

ระดับความเสี่ยง 5 (จาก 8 ระดับ) เทียบกับหุ้นกู้ทั่วไปอยู่ที่ระดับ 1–5

ขั้นต ่า 100,000 บาท 
และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

https://www.kasikornbank.com/th/promotion/pages/debenture-bri1-65.aspx


ศึกษารายละเอีดเพ่ิมเติม : https://www.kasikornbank.com/th/promotion/pages/khunthong-gon.aspx 0
4

P
ro

d
u

ct
H

ig
h

lig
h

t 
&

 P
ro

m
o

ti
on

กิน Bar B Q Plaza รับ e-Voucher 100 บาทเมื่อเรียกขุนทอง

สร้างชื่อบิล
“KTHเลขท้ายบิลใบเสร็จ”
สร้างบิลด้วยขุนทอง

ให้เพ่ือนจ่ายบิลด้วย K PLUS
หรือเลือกสแกนจ่าย
ผ่านธนาคารใดก็ได้

เพียงสร้างบิลให้ขุนทองเรียกเก็บมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป 
และเรียกเก็บเงินเพื่อน ไม่ต ่ากว่า 2 คน (ไม่รวมคนสร้างบิล)
โดย e-Voucher ใช้ได้ วันน้ี ถึง 28 ก.พ. 23

โปรโมชันนี้
เริ่ม

วันนี้ – 31 ธ.ค. 22

https://www.kasikornbank.com/th/promotion/pages/khunthong-gon.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


