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

20 ธ.ค.ท่ีผ่านมา

ตลาดหุ้นอินเดีย ตลาดหุ้นอินเดยีฟ้ืนตวัขึ้น มีแรงซื้อเก็งก าไร หลังตลาดหุ้นปรับตวัลงตดิตอ่กันเป็นวนัที่ 5

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

ทองค า สัญญาทองค าตลาดนิวยอรก์ปิดลบ หลังจากวกิฤตในภาคธนาคารสง่สญัญาณคลีค่ลายลง ซึ่งท าให้นักลงทุน
ลดการถือครองทองค าในฐานะสนิทรัพยท์ี่ปลอดภยั

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

น ้ามัน สัญญาน า้มันดบิเวสตเ์ท็กซสั (WTI) ปิดบวก หลังจากมีรายงานวา่ เจา้หน้าที่ซาอุดอีาระเบียและรัสเซยีไดพ้บปะกัน
เพ่ือหารือแนวทางในการสรา้งเสถียรภาพตลาดน ้ามัน

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์ (Slightly Negative)

สรุปสถานการณ์ลงทุน

ตลาดหุ้นไทย ดัชนี SET ปิดลบ ผันผวนตามตลาดตา่งประเทศที่รับ
ผลกระทบจากปัญหาการเงินของธนาคาร Credit 
Suisse 

กองทุนแนะน า : K-STAR-A(R), K-BANKING

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี S&P500 และ ดัชนี Nasdaq ปิดบวก หลังจาก
ธนาคารรายใหญใ่น Wall Street ซึ่งรวมถึง JP 
Morgan และ Goldman Sachs ประกาศอัดฉดีเงินเพ่ือ
เสริมสภาพคลอ่งใหก้ับธนาคาร First Republic Bank

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ ์(Slightly Negative)

ตลาดหุ้นยุโรป ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดบวก ขานรับธนาคาร
กลางสวติเซอรแ์ลนดใ์ห้ความชว่ยเหลอืแก่ Credit 
Suisse ได้บดบังความกังวลเกี่ยวกับการที่ธนาคาร
กลางยโุรป (ECB) ปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์ (Slightly Negative)

ตลาดหุ้นญ่ีปุ่น ดัชนี Nikkei ตลาดหุ้นโตเกียวปดิลบ จากความกังวล
เกี่ยวกับเสถียรภาพในภาคธนาคาร ซึ่งกดดันให้หุ้นสว่น
ใหญ่ปรับตัวลง

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์ (Slightly Negative)

ตลาดหุ้นจีน/
ฮ่องกง

ดัชนี Shanghai ตลาดหุ้นจนี และ ดัชนี Hang Seng 
ตลาดหุ้นฮ่องกงปิดลบ เนื่องจากนักลงทุนวติกกังวล
เกี่ยวกับวกิฤตการณ์ในภาคธนาคารสหรัฐฯและยโุรป

กองทุนแนะน า : K-CHX, K-CHINA, K-CCTV

ข้อมูลนี้จัดท าขึน้เพื่อเผยแพรท่ัว่ไป ผู้ใชจ้ึงต้องระมัดระวังด้วยวจิารณญาณและรบัผดิชอบในความเสี่ยงด้วยตนเอง
ผู้ลงทุนโปรดท าความเขา้ใจลักษณะสินคา้ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอ่นการตดัสนิใจลงทนุ

Index Last 
Close

1D 
Change

YTD
Change

SET 1,554.65 -0.66% -6.83%

SET 50 932.80 -0.55% -7.21%

S&P 500 3,960.28 1.76% 3.15%

NASDAQ 11,717.28 2.48% 11.95%

STOXX 
Europe 600

441.64 1.19% 3.94%

TOPIX 1,937.10 -1.17% 2.40%

NIKKEI 225 27,010.61 -0.80% 3.51%

SHCOMP 
(China A-Shares)

3,226.89 -1.12% 4.46%

HSCEI 
(China H-SHARES)

6,482.47 -1.18% -3.32%

HANG SENG 
(Hong Kong)

19,203.91 -1.72% -2.92%

SENSEX
57,634.84 

0.14% -5.27%

NIFTY 16,985.60 0.08% -6.18%

VNI (Vietnam) 1,047.40 -1.39% 4.00%

GOLD SPOT 1,919.52 0.05% 5.24%

OIL-WTI 68.35 1.09% -14.84%

US 10Yr Treasury 3.58% 4bps -30bps

ECB มีมติปรับขึ ้นอัตราดอกเบี ้ย 0.50% ท่ามกลางความกังวลเกี ่ยวกับ
เสถียรภาพในภาคธนาคาร นอกจากนี้ ECB ระบุว่า การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตรา
ดอกเบี้ยในอนาคตจะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้รับ และ จะจับตาสถานการณ์ในตลาด
อย่างใกล้ชิด โดยพร้อมที ่จะใช้มาตรการใดๆ ที ่ม ีความจ าเป็นเพื ่อรักษา
เสถียรภาพของราคาและระบบการเงิน

ธนาคารขนาดใหญ่ 11 แห่งของสหรัฐฯประกาศอัดฉีดเงินเพื่อเสริมสภาพ
คล่องให้กับ First Republic Bank โดยจะอัดฉีดเงินรวมกันมูลค่า 3 หมื่นล้าน
ดอลลาร์ ความเคลื่อนไหวของบรรดาธนาคารรายใหญ่เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึง
ความร่วมมือร่วมใจที่จะสนับสนุนระบบธนาคารของสหรัฐฯ

ยอดค้าปลีก-การผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนปรับตัวขึ้นในเดือนม.ค.-ก.พ. 
โดยยอดคา้ปลกีปรบัตวัขึน้ 3.5% (เทียบรายป)ี ซึ่งสอดคลอ้งกบัการคาดการณ์
ของนักวิเคราะห์ ขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับตัวขึ้น 2.4% น้อยกว่าที่
นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 2.6% (เทียบรายปี)

วันที่ 17 มีนาคม 2566


