
โดยคงอตัราดอกเบีย้นโยบายท่ีระดบั -0.1% และยงัคงกรอบอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรอายุ 10 ปี
ของรฐับาลญ่ีปุ่ นเอาในช่วง -0.5% ถึง +0.5% ซึง่ไม่เปล่ียนแปลงจากการประชมุครัง้ก่อนเม่ือวนัท่ี 

20 ธ.ค.ท่ีผ่านมา

ตลาดหุ้นอินเดีย ตลาดหุ้นอินเดยีปิดลบ โดยหุ้นกลุม่เทคโนโลยดีิง่ลงน าตลาด ท่ามกลางความกังวลในการเดนิหนา้ปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยของ Fed 

ค าแนะน า : สามารถลงทนุ K-INDIA, K-INDX ได้ (Neutral)

ทองค า สัญญาทองค าตลาดนิวยอรก์ปิดบวก ได้แรงหนุนจากการอ่อนคา่ของสกลุเงินดอลลาร ์ขณะที่นักลงทุนจบัตา
การเปิดเผยตวัเลขจา้งงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯในวนันี้ (10 มี.ค.)

ค าแนะน า : สามารถลงทนุ K-GOLD ได้ (Neutral)

น ้ามัน สัญญาน า้มันดบิเวสตเ์ท็กซสั (WTI) ปิดลดลง เนื่องจากนักลงทุนยงัคงกังวลวา่การปรับขึน้อัตราดอกเบีย้เชิง
รุกของ Fed จะส่งผลกระทบตอ่เศรษฐกจิและความตอ้งการใชน้ ้ามัน

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์ (Slightly Negative)

สรุปสถานการณ์ลงทุน

ตลาดหุ้นไทย ดัชนี SET ปิดบวก จากแรงซือ้หุ้นใหญ่ที่ไดร้บัประโยชน์
จากการเตบิโตของเศรษฐกจิไทย เนื่องจากดชันีความ
เชื่อมั่นผู้บริโภคเดอืนก.พ. เพ่ิมขึ้นมาอย่างตอ่เนื่อง

กองทุนแนะน า : K-STAR-A(R), K-BANKING

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี S&P500 และ ดัชนี Nasdaq ปิดลบ ถูกกดดันจาก
หุ้นกลุ่มธนาคารที่ดิง่ลงอยา่งหนัก รวมทั้งความกังวล
ว่าข้อมลูแรงงานของสหรัฐฯที่จะมีการเปิดเผยในวนันี้ 
(10 มี.ค.) อาจผลกัดนัให้ Fed เร่งปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ย

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ ์(Slightly Negative)

ตลาดหุ้นยุโรป ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดลบ น าโดยหุ้นกลุม่
อสังหารมิทรัพย ์เนื่องจากนักลงทุนมีความกังวลมาก
ขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มที่อัตราดอกเบีย้จะยงัคงปรับตวัขึ้น
เป็นเวลาอีกนาน

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์ (Slightly Negative)

ตลาดหุ้นญ่ีปุ่น ดัชนี Nikkei ตลาดหุ้นโตเกียวปดิบวก แตะระดับสงูสดุ
ในรอบ 6 เดือน โดยมีแรงซือ้ในหุ้นกลุม่ท่องเที่ยว 
อย่างไรก็ด ีนักลงทุนเริ่มซือ้ขายอยา่งระมดัระวงัมาก
ขึ้น เพ่ือรอดูข้อมูลส าคญัทางเศรษฐกิจ

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์ (Slightly Negative)

ตลาดหุ้นจีน/
ฮ่องกง

ดัชนี Shanghai ตลาดหุ้นจนี และ ดัชนี Hang Seng 
ตลาดหุ้นฮ่องกงปิดลบ หลังเปิดเผยตวัเลขเงินเฟ้อ
ขณะที่ นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตวัเลขจา้งงานนอก
ภาคเกษตรของสหรัฐฯในวนันี้ (10 มี.ค.) 

กองทุนแนะน า : K-CHX, K-CHINA, K-CCTV

ข้อมูลนี้จัดท าขึน้เพื่อเผยแพรท่ัว่ไป ผู้ใชจ้ึงต้องระมัดระวังด้วยวจิารณญาณและรบัผดิชอบในความเสี่ยงด้วยตนเอง
ผู้ลงทุนโปรดท าความเขา้ใจลักษณะสินคา้ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอ่นการตดัสนิใจลงทนุ

Index Last 
Close

1D 
Change

YTD
Change

SET 1,614.22 0.10% -3.26%

SET 50 962.35 0.06% -4.27%

S&P 500 3,918.32 -1.85% 2.05%

NASDAQ 11,338.35 -2.05% 8.33%

STOXX 
Europe 600

459.98 -0.22% 8.26%

TOPIX 2,071.09 0.97% 9.48%

NIKKEI 225 28,623.15 0.63% 9.69%

SHCOMP 
(China A-Shares)

3,276.09 -0.22% 6.05%

HSCEI 
(China H-SHARES)

6,649.63 -1.15% -0.82%

HANG SENG 
(Hong Kong)

19,925.74 -0.63% 0.73%

SENSEX 59,806.28 -0.90% -1.70%

NIFTY 17,589.60 -0.93% -2.85%

VNI (Vietnam) 1,055.95 0.65% 4.85%

GOLD SPOT 1,831.03 0.95% 0.38%

OIL-WTI 75.72 -1.23% -5.66%

US 10Yr Treasury 3.90% -2bps 3bps

สภาผู้แทนญี่ปุ่นลงมติรับรอง "คาซูโอะ อุเอดะ" ด ารงต าแหน่งผู้ว่า BOJ คน
ใหม่ ซึ่งเป็นการท าหน้าที่ต่อจากนายคุโรดะที่จะครบวาระการด ารงต าแหน่งใน
วันที่ 8 เม.ย.นี้ และนายอุเอดะจะเป็นผู้น าการประชุมนโยบายการเงินครั้งแรกใน
ฐานะผู้ว่าการ BOJ ในวันที่ 27-28 เม.ย. 

เวียดนามคาดการท่องเที่ยวฟื้นตัวเต็มพิกัดภายในปี 2568 และได้ระบุในแผน
กลยุทธ์การพัฒนาฉบับล่าสุดว่า เวียดนามตั้งเป้าดึงดูดนักเดินทางจาก
ต่างชาติที่ 35 ล้านคนภายในปี 2573 ด้วยการเติบโตแบบต่อเนื่องที่ 13 -15% 
ต่อปี โดยอาศัยมาตรการกระตุ้นต่างๆ แบบเป็นวงกว้าง

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคไทยเดือนก.พ.66 เพิ่มสูงสุดในรอบ 3 ปี  อยู่ที่
ระดับ 52.6 เพิ่มขึ้นจากเดือนม.ค. ซึ่งอยู่ที่ระดับ 51.7 โดยเป็นการเพิ่มขึ้น
ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 9 จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในปี 2566 ที่ภาครัฐมีให้
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงแรงหนุนจากภาคการท่องเที่ยว

วันที่ 10 มีนาคม 2566


