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

20 ธ.ค.ท่ีผ่านมา

ตลาดหุ้นอินเดีย ตลาดหุ้นอินเดยีปิดลบ น าโดยหุ้นกลุม่ธนาคาร ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับวกิฤตสภาพคลอ่งในภาคธนาคาร
ของสหรัฐฯ

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

ทองค า สัญญาทองค าตลาดนิวยอรก์ปิดลบ จากแรงเทขายท าก าไรหลงัสญัญาทองค าพุ่งขึน้ตดิตอ่กัน 3 วันท าการ

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

น ้ามัน สัญญาน า้มันดบิเวสตเ์ท็กซสั (WTI) ปิดร่วงลง แตะระดับต ่าสดุในรอบ 3 เดือน เนื่องจากนกัลงทุนยงัคงกังวลวา่ 
วิกฤตในภาคธนาคารของสหรฐัฯ อาจสง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกิจและความตอ้งการใช้น า้มัน

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์ (Slightly Negative)

สรุปสถานการณ์ลงทุน

ตลาดหุ้นไทย ดัชนี SET ปิดร่วงแรง เนื่องจากนักลงทุนตา่งชาติ
ยังคงเทขายสทุธิหุน้ไทยออกมาอยา่งตอ่เนือ่ง 
โดยเฉพาะหุ้นกลุม่ธนาคาร จากความกังวลวกิฤตภาค
การเงินในสหรฐัฯ

กองทุนแนะน า : K-STAR-A(R), K-BANKING

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี S&P500 ปิดบวก ตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯที่
ชะลอลง เป็นปัจจยัหนุนการคาดการณ์ที่วา่ Fed จะ
ชะลอการปรับขึน้อัตราดอกเบีย้

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ ์(Slightly Negative)

ตลาดหุ้นยุโรป ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดบวก ได้แรงหนุนจากการ
ฟ้ืนตัวขึ้นของหุ้นกลุม่ธนาคาร นอกจากนี้ ตลาดยงัได้
แรงหนุนจากแนวโน้มที่ Fed มีโอกาสชะลอการปรบัขึ้น
อัตราดอกเบี้ยในการประชุมสปัดาห์หนา้

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์ (Slightly Negative)

ตลาดหุ้นญ่ีปุ่น ดัชนี Nikkei ตลาดหุ้นโตเกียวปดิลบ น าโดยหุ้นกลุม่
การเงิน ท่ามกลางความกังวลวา่วกิฤตในภาคธนาคาร
ของสหรัฐฯ อาจสง่ผลตอ่ภาคการเงินของญี่ปุ่น

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์ (Slightly Negative)

ตลาดหุ้นจีน/
ฮ่องกง

ดัชนี Shanghai ตลาดหุ้นจนี และ ดัชนี Hang Seng 
ตลาดหุ้นฮ่องกงปิดลบ ตามทิศทางตลาดหุ้นใน
ภูมิภาคเอเชยี เนื่องจากนักลงทุนมคีวามกังวลมากขึ้น
ว่าการปิดตวัลงของ Silicon Valley Bank จะส่งผล
กระทบต่อภาคธนาคารของเอเชีย

กองทุนแนะน า : K-CHX, K-CHINA, K-CCTV

ข้อมูลนี้จัดท าขึน้เพื่อเผยแพรท่ัว่ไป ผู้ใชจ้ึงต้องระมัดระวังด้วยวจิารณญาณและรบัผดิชอบในความเสี่ยงด้วยตนเอง
ผู้ลงทุนโปรดท าความเขา้ใจลักษณะสินคา้ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอ่นการตดัสนิใจลงทนุ

Index Last 
Close

1D 
Change

YTD
Change

SET 1,523.89 -3.13% -8.68%

SET 50 910.71 -3.05% -9.40%

S&P 500 3,919.29 1.65% 2.08%

NASDAQ 11,428.15 2.14% 9.19%

STOXX 
Europe 600

449.56 1.53% 5.81%

TOPIX 1,947.54 -2.67% 2.95%

NIKKEI 225 27,222.04 -2.19% 4.32%

SHCOMP 
(China A-Shares)

3,245.31 -0.72% 5.05%

HSCEI 
(China H-SHARES)

6,439.00 -2.29% -3.97%

HANG SENG 
(Hong Kong)

19,247.96 -2.27% -2.70%

SENSEX 57,900.19 -0.58% -4.83%

NIFTY 17,043.30 -0.65% -5.87%

VNI (Vietnam) 1,040.13 -1.20% 3.28%

GOLD SPOT 1,904.01 -0.51% 4.39%

OIL-WTI 71.33 -4.64% -11.13%

US 10Yr Treasury 3.69% 3bps -19bps

ดัชนี CPI สหรัฐฯเดือนก.พ. ชะลอตัวลงสอดคล้องคาดการณ์ โดยปรับตัวขึ้น 
6.0% (เทยีบรายป)ี ชะลอตัวจากระดบั 6.2% ในเดอืนม.ค. ด้านดัชนี CPI พื้นฐาน 
ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้น 5.5% (เทียบรายปี) สอดคล้อง
กับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ และชะลอตัวจากระดับ 5.6% ในเดือนม.ค.

วิกฤต SVB หนุน Fed ยุตวิงจรขึ้นดอกเบ้ียเร็วกว่าคาด โดยประธานบริษัทวิจัย 
Yardeni ระบุว่าแม้วิกฤต SVB ไม่ได้ท าให้เปลี ่ยนแปลงคาดการณ์แนวโน้ม
เศรษฐกิจและทิศทางของตลาดหุ้นในขณะนี้ แต่ได้เพิ่มความไม่แน่นอนในตลาด 
จนกว่าจะมีการแก้ไขปัญหาและลดความตื่นตระหนกต่อระบบการเงินสหรัฐฯ

Moody's ปรับลดมุมมองอันดับความน่าเชื่อถือของระบบธนาคารสหรัฐฯ สู่ 
"เชิงลบ” จาก "มีเสถียรภาพ" โดยแม้สหรัฐฯ จะออกมาตรการคุ้มครองเงินฝาก 
และจัดตั้งโครงการ Bank Term Funding Program แต่ธนาคารแห่งอื่นยังมี
ความเสีย่งในสว่นตวัเลขขาดทนุทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ (Unrealized Losses) หรือผู้
ฝากเงินที่ไม่ได้รับการค ้าประกันเงินฝาก จะยังคงเผชิญความเสี่ยงต่อไป
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