
โดยคงอตัราดอกเบีย้นโยบายท่ีระดบั -0.1% และยงัคงกรอบอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรอายุ 10 ปี
ของรัฐบาลญ่ีปุ่ นเอาในช่วง -0.5% ถึง +0.5% ซึง่ไม่เปลี่ยนแปลงจากการประชมุครัง้ก่อนเม่ือวนัท่ี 

20 ธ.ค.ท่ีผ่านมา

ตลาดหุ้นอินเดีย ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดยีปิดลบ ถูกกดดันจากการที่ MSCI ประกาศปรับลดน ้าหนกัของบรษิัทในเครอือดานี 
กรุ๊ป ซึ่งจะสง่ผลใหน้ักลงทุนตา่งชาตลิดการลงทุนในตลาดหุ้นอินเดยี

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์

ทองค า สัญญาทองค าตลาดนิวยอรก์ปิดบวก เนื่องจากนกัลงทุนยงัคงขานรับความเห็นของนายเจอโรม พาวเวล 
ประธาน Fed 

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์

น ้ามัน สัญญาน า้มันดบิเวสตเ์ท็กซสั (WTI) ปิดบวก ได้แรงหนุนจากความกังวลวา่ตลาดน า้มันจะตงึตวั หลังจากรสัเซยี
ประกาศแผนการที่จะปรับลดการผลติน า้มัน

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์

สรุปสถานการณ์ลงทุน

ตลาดหุ้นไทย ตลาดหุ้นไทยปดิลบ โดยรับแรงกดดนัจากแรงขายหุ้น 
DELTA และ MAKRO ขณะที่ นักลงทุนรอติดตาม
ตัวเลขเงนิเฟ้อสหรฐัฯทีจ่ะประกาศในวนัอังคาร (14 
ก.พ.) และ ตัวเลข GDP ไทยวันศกุร ์(17 ก.พ.)

กองทุนแนะน า : K-STAR-A(R), K-BANKING

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี S&P500 ปิดบวก เนื่องจากนักลงทุนขานรับการ
เปิดเผยข้อมูลที่บง่ชี้วา่ความเชื่อมั่นของผู้บรโิภค
สหรัฐฯปรับตวัขึน้ ขณะที่ ดัชนี Nasdaq ปิดลบ 
ท่ามกลางความกังวลตอ่ความเห็นของเจา้หนา้ที่ Fed 

ค าแนะน า : หาจังหวะขายหรอืลดสดัสว่น

ตลาดหุ้นยุโรป ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดลบ ถูกกดดันจากการพุ่ง
ขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร ขณะที่นักลงทุน
กังวลเกี่ยวกับแนวโน้มที่ธนาคารกลางชัน้น าจะปรับขึน้
อัตราดอกเบี้ยตอ่ไปนานกวา่ที่ตลาดคาดกันไว้

ค าแนะน า : หาจังหวะขายหรอืลดสดัสว่น

ตลาดหุ้นญ่ีปุ่น ดัชนี Nikkei ตลาดหุ้นโตเกียวบวก ได้แรงหนุนจากแรง
ซื้อหุ้นที่เกี่ยวกับเซมิคอนดกัเตอรจ์ากความหวงั
เกี่ยวกับอุปสงคท์ี่แข็งแกร่ง และการอ่อนคา่ของเงนิ
เยนยังไดช้ว่ยหนุนตลาดดว้ย

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์

ตลาดหุ้นจีน/
ฮ่องกง

ดัชนี Shanghai ตลาดหุ้นจนี และ ดัชนี Hang Seng 
ตลาดหุ้นฮ่องกงปิดลบ ท่ามกลางความกังวลเกีย่วกับ
สถานการณ์ตงึเครียดระหวา่งจนีกับสหรฐัฯ หลังสภา
ผู้แทนราษฎรสหรัฐฯลงมตปิระณามบอลลนูสอดแนม
ของจีนที่ลว่งล า้น่านฟ้าสหรฐัฯ

กองทุนแนะน า : K-CHX, K-CHINA, K-CCTV

ข้อมูลนี้จัดท าขึน้เพื่อเผยแพรท่ัว่ไป ผู้ใชจ้ึงต้องระมัดระวังด้วยวจิารณญาณและรบัผดิชอบในความเสี่ยงด้วยตนเอง
ผู้ลงทุนโปรดท าความเขา้ใจลักษณะสินคา้ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอ่นการตดัสนิใจลงทนุ

Index Last 
Close

1D 
Change

YTD
Change

SET 1,664.57 -0.28% -0.25%

SET 50 989.10 -0.24% -1.61%

S&P 500 4,090.46 0.22% 6.54%

NASDAQ 11,718.12 -0.61% 11.96%

STOXX 
Europe 600

457.89 -0.96% 7.77%

TOPIX 1,986.96 0.10% 5.04%

NIKKEI 225 27,670.98 0.31% 6.04%

SHCOMP 
(China A-Shares)

3,260.67 -0.30% 5.55%

HSCEI 
(China H-SHARES)

7,126.19 -2.56% 6.28%

HANG SENG 
(Hong Kong)

21,190.42 -2.01% 7.12%

SENSEX 60,682.70 -0.20% -0.26%

NIFTY 17,856.50 -0.21% -1.37%

VNI (Vietnam) 1,055.30 -0.82% 4.79%

GOLD SPOT 1,865.57 0.20% 2.28%

OIL-WTI 79.72 2.13% -0.67%

US 10Yr Treasury 3.73% 2bps -14bps

ความเชื่อมั่นผูบ้รโิภคสหรฐัฯสูงกว่าคาดในเดือนก.พ. โดยดดีตวัขึ้นสูร่ะดบั 
66.4 สูงกว่าคาดการณท์ีร่ะดบั 65.1 จากระดบั 64.9 ในเดอืนม.ค. นอกจากนี ้
ดัชนีความเช่ือมัน่ตอ่ภาวะเศรษฐกจิในปจัจบุนัดดีตวัขึ้นสูร่ะดบั 72.6 แต่ดัชนี
ความเช่ือมัน่ในช่วง 6 เดือนขา้งหนา้ปรบัตวัลงสู่ระดบั 62.3

Fed เผยแบบจ าลอง GDPNow บ่งชี้เศรษฐกิจสหรัฐฯขยายตัวในไตรมาส 1 
ที่ระดับ 2.2% สูงกว่าระดบั 2.1% ที่มีการเปดิเผยกอ่นหนา้นี้ ส าหรับในป ี2565 
เศรษฐกจิสหรัฐฯขยายตวั 2.1% หลังพุ่งแตะระดบั 5.9% ในป ี2564 ทั้งนี้ Fed 
สาขาแอตแลนตาจะรายงานตวัเลขคาดการณ ์GDPNow ครั้งใหมใ่นวนัพุธนี ้
(15 ก.พ.)

สหรัฐฯเดินหนา้ขึ้นบัญชีด า 6 องค์กรจีน ซึ่งได้แกบ่รษิทัจนี 5 แห่งและ
สถาบนัวจิยัของจนี 1 แห่งในขอ้หาใหก้ารสนบัสนนุความพยายามทีจ่ะปรบัปรงุ
กองทพัจนีให้ทนัสมยั โดยเฉพาะอยา่งยิง่โครงการอวกาศของกองทพั
ปลดปลอ่ยประชาชนจนี ซึ่งรวมถงึเรอืเหาะและบอลลนู

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566


