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

20 ธ.ค.ท่ีผ่านมา

ตลาดหุ้นอินเดีย ตลาดหุ้นอินเดยีปิดลบ น าโดยหุ้นกลุม่ธนาคาร ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับวกิฤตสภาพคลอ่งในภาคธนาคาร
ของสหรัฐฯ

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

ทองค า สัญญาทองค าตลาดนิวยอรก์ปิดบวก นักลงทุนเข้าซือ้ทองค าในฐานะสนิทรัพยป์ลอดภยัจากความกังวลประเดน็ 
SVB และยังได้แรงหนุนจากการรว่งลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ

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

น ้ามัน สัญญาน า้มันดบิเวสตเ์ท็กซสั (WTI) ปิดบวก ได้แรงหนุนจากการเปิดเผยข้อมลูการจา้งงานที่แข็งแกร่งของ
สหรัฐฯซึง่บ่งชีว้า่เศรษฐกิจมีการขยายตวั และจะท าให้ความตอ้งการใช้น ้ามนัเพ่ิมขึ้น

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์ (Slightly Negative)

สรุปสถานการณ์ลงทุน

ตลาดหุ้นไทย ดัชนี SET ปิดลบ ตามทิศทางตลาดตา่งประเทศที่ตา่ง
ปรับฐานลง เนื่องจากความกังวลในภาคธนาคารของ
สหรัฐฯท าให้เงินทุนตา่งชาตไิหลออกเพ่ือลดความเสีย่ง
ในการลงทุน

กองทุนแนะน า : K-STAR-A(R), K-BANKING

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี S&P500 และ ดัชนี Nasdaq ปิดลบ เนื่องจากนัก
ลงทุนกังวลเกี่ยวกับภาคธนาคารสหรฐัฯหลงัมีการสัง่
ปิดกิจการ Silicon Valley Bank

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ ์(Slightly Negative)

ตลาดหุ้นยุโรป ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดลบ โดยหุ้นกลุม่การเงนิ
น าตลาดรว่งลง จากความกังวลสถานการณ์ SVB ว่า
จะลุกลามไปสว่นอืน่

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์ (Slightly Negative)

ตลาดหุ้นญ่ีปุ่น ดัชนี Nikkei ตลาดหุ้นโตเกียวปดิลบ แม้ BOJ จะมีมติ
คงนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายเป็นพิเศษในการประชุม
เมื่อวันศุกร ์(10 มี.ค.)

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์ (Slightly Negative)

ตลาดหุ้นจีน/
ฮ่องกง

ดัชนี Shanghai ตลาดหุ้นจนี และ ดัชนี Hang Seng 
ตลาดหุ้นฮ่องกงปิดลบ น าโดยหุน้กลุม่รถยนตแ์ละกลุม่
อินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ นักลงทุนยังกังวลเกีย่วกับ
แนวโน้มเศรษฐกิจจนี หลังจากจนีเปิดเผยข้อมลู
เศรษฐกิจทีอ่่อนแอในสปัดาห์ที่ผ่านมา

กองทุนแนะน า : K-CHX, K-CHINA, K-CCTV

ข้อมูลนี้จัดท าขึน้เพื่อเผยแพรท่ัว่ไป ผู้ใชจ้ึงต้องระมัดระวังด้วยวจิารณญาณและรบัผดิชอบในความเสี่ยงด้วยตนเอง
ผู้ลงทุนโปรดท าความเขา้ใจลักษณะสินคา้ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอ่นการตดัสนิใจลงทนุ

Index Last 
Close

1D 
Change

YTD
Change

SET 1,599.65 -0.90% -4.14%

SET 50 954.28 -0.84% -5.07%

S&P 500 3,861.59 -1.45% 0.58%

NASDAQ 11,138.89 -1.76% 6.42%

STOXX 
Europe 600

453.76 -1.35% 6.79%

TOPIX 2,031.58 -1.91% 7.39%

NIKKEI 225 28,143.97 -1.67% 7.85%

SHCOMP 
(China A-Shares)

3,230.08 -1.40% 4.56%

HSCEI 
(China H-SHARES)

6,445.90 -3.06% -3.86%

HANG SENG 
(Hong Kong)

19,319.92 -3.04% -2.33%

SENSEX 59,135.13 -1.12% -2.80%

NIFTY 17,412.90 -1.00% -3.82%

VNI (Vietnam) 1,053.00 -0.28% 4.56%

GOLD SPOT 1,868.26 2.03% 2.43%

OIL-WTI 76.68 1.27% -4.46%

US 10Yr Treasury 3.70% -5bps -18bps

ตลาดหุ้นทั่วโลกถูกดันโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มธนาคาร หลัง Silicon Valley Bank 
(SVB) ถูกส่ังปิดชั่วคราว เนื่องจากปัญหาสภาพคล่อง หลังเพิ่มทุนไม่ส าเร็จ ท า
ให้รัฐบาลสหรฐัฯตอ้งสั่งปดิกจิการและเข้าควบคุมทันที โดย SVB ถือเป็นสถาบัน
การเงินหลักที่ปล่อยเงินกู้ให้แก่ธุรกิจ Startup มาตั้งแต่ปี 1983 และล่าสุด
กลายเป็นธนาคารรายใหญ่ที่ต้องเลิกกิจการนับตั้งแต่วิกฤต ปี 2008

Fed ออกโครงการ Bank Term Funding Program ช่วยให้นักลงทุนคลาย
ความตื่นตระหนกได้ในเช้านี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องสถาบันการเงิน
ต่างๆ ไม่ให้ได้รับผลกระทบจาก SVB ขณะที่กระทรวงการคลังสหรัฐฯยืนยันว่า 
ประชาชนที่ฝากเงินไว้ที่ธนาคาร SVB จะสามารถเข้าถึงเงินฝากได้เต็มจ านวน 
โดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 ม.ีค. เป็นต้นไป

จ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯสูงกว่าคาดในเดือนก.พ. เพิ่มขึ้น 311,000 
ต าแหน่ง สูงกว่าคาดการณ์ที่ระดับ 225,000 ต าแหน่ง ด้านอัตราการว่างงาน
เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 3.6% สูงกว่าคาดการณ์ที่ระดับ 3.4% ขณะที่ตัวเลขค่าจ้างราย
ชั่วโมงโดยเฉลี่ยของแรงงาน เพิ่มขึ้น 4.6% (เทียบรายปี) ต ่ากว่าคาดการณ์ที่
ระดับ 4.8%

วันที่ 13 มีนาคม 2566


