
ตลาดหุ้นอินเดีย ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดยีปิดบวก ขานรับดชันีราคาผู้บรโิภค (CPI) ของอินเดีย ซึ่งบ่งชี้วา่เงินเฟ้อไดผ้า่น
จุดสงูสดุแลว้

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์

ทองค า สัญญาทองค าตลาดนิวยอรก์ปิดลบ ถูกกดดันจากการที่นักลงทุนเทขายท าก าไรหลงัจากสญัญาทองค าพุ่งขึน้
ติดต่อกัน 3 วันท าการ

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์

น ้ามัน สัญญาน า้มันดบิเวสตเ์ท็กซสั (WTI) ปิดบวก หลังจีนเปิดเผย GDP ที่ขยายตวัไดด้เีกินคาด นอกจากนี้ ตลาดยงั
ได้แรงหนุนจากความหวงัที่วา่การยกเลกินโยบายโควดิเป็นศนูยข์องจนีจะชว่ยกระตุน้เศรษฐกิจและความตอ้งการ
ใช้น ้ามัน

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์

สรุปสถานการณ์ลงทุน

ตลาดหุ้นไทย ตลาดหุ้นไทยปดิลบเลก็น้อย เนื่องจากยงัคงไรป้ัจจยั
ใหม่ๆเขา้มาหนุน ส าหรับปจัจยัดา้นการฟ้ืนตวัของ
เศรษฐกิจในประเทศ การปรับขึ้นดอกเบีย้สหรัฐฯใน
อัตราที่ชะลอตวั และการเปิดประเทศของจนีนั้น ตลาด
รับรู้และซึมซบัเขา้ไปในราคาทั้งหมดแลว้

กองทุนแนะน า : K-STAR-A(R), K-BANKING

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี S&P500 ปิดลบ เนื่องจากนักลงทุนผิดหวงัผล
ประกอบการของธนาคาร Goldman Sachs ที่ออกมา
ต ่ากวา่คาดการณ์ ขณะที่ ดัชนี Nasdaq ปิดบวก จาก
การพุ่งขึ้นของราคาหุ้น Tesla

ค าแนะน า : หาจังหวะขายหรอืลดสดัสว่น

ตลาดหุ้นยุโรป ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดบวก แตะระดับสงูสดุครัง้
ใหม่ในรอบเกือบ 9 เดือน หลังการเปิดเผยรายงานบ่งชี้
ว่า ผู้ก าหนดนโยบายของธนาคารกลางยโุรป (ECB) 
ก าลังพิจารณาที่จะชะลออัตราการปรบัขึ้นดอกเบี้ย

ค าแนะน า : หาจังหวะขายหรอืลดสดัสว่น

ตลาดหุ้นญ่ีปุ่น ดัชนี Nikkei ตลาดหุ้นโตเกียวปดิบวก เนื่องจากหุ้น
กลุ่มส่งออกไดแ้รงหนุนจากการที่เงนิเยนอ่อนคา่ลง
ขณะที่นักลงทุนจบัตาผลการประชุมนโยบายของ
ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ)

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์

ตลาดหุ้นจีน/
ฮ่องกง

ดัชนี Shang Hai ตลาดหุ้นจนีและดชัน ีHang Seng 
ตลาดหุ้นฮ่องกงปิดลบ แม้ตัวเลขเศรษฐกจิจะออกมาดี
ก็ตาม

กองทุนแนะน า : K-CHX, K-CHINA, K-CCTV

ข้อมูลนี้จัดท าขึน้เพื่อเผยแพรท่ัว่ไป ผู้ใชจ้ึงต้องระมัดระวังด้วยวจิารณญาณและรบัผดิชอบในความเสี่ยงด้วยตนเอง
ผู้ลงทุนโปรดท าความเขา้ใจลักษณะสินคา้ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอ่นการตดัสนิใจลงทนุ

Index Last 
Close

1D 
Change

YTD
Change

SET 1,681.04 -0.23% 0.74%

SET 50 1,004.34 -0.31% -0.09%

S&P 500 3,990.97 - 3.95%

NASDAQ 11,095.11 - 6.01%

STOXX 
Europe 600

456.46 0.40% 7.43%

TOPIX 1,902.89 0.88% 0.59%

NIKKEI 225 26,138.68 1.23% 0.17%

SHCOMP 
(China A-Shares)

3,224.25 -0.10% 4.37%

HSCEI 
(China H-SHARES)

7,314.04 -0.49% 9.08%

HANG SENG 
(Hong Kong)

21,577.64 -0.78% 9.08%

SENSEX 60,655.72 0.94% -0.30%

NIFTY 18,053.30 0.89% -0.29%

VNI (Vietnam) 1,088.29 2.03% 8.06%

GOLD SPOT 1,908.69 -0.38% 4.64%

OIL-WTI 80.18 - -0.10%

US 10Yr Treasury 3.55% 1bps -33bps

จีนเผยยอดคา้ปลีกออนไลนข์ยายตัวได้ในปี 2565 โดยจีนถอืเปน็ตลาดค้า
ปลีกออนไลนอ์นัดบั 1 ของโลก และเป็นตลาดอปุโภคบรโิภคอนัดบั 2 ของโลก 
สามารถเตบิโต 4% หรือประมาณ 2 ล้านล้านดอลลารส์หรฐั (เทียบรายป)ี ทั้งนี้ 
การบรโิภคคดิเปน็สดัส่วน 32.8% ของ GDP ที่ขยายตวัขึน้ 3% ในป ี2565

สิงคโปร์คาดนกัท่องเท่ียวแตะ 12-14 ล้านคนปีนี ้โดยคาดการณ์วา่จ านวน
นักทอ่งเทีย่วจะเพิ่มขึน้เปน็สองเทา่จากปทีีแ่ลว้ ได้แรงหนนุจากการตดัสนิใจ
ของจีนทีย่กเลกิมาตรการควบคมุการเดนิทางเพื่อควบคมุโควดิ-19 รวมถงึ
การเพิ่มขึน้ของจ านวนเทีย่วบนิระหว่างประเทศ

ผู้น า IMF คาดเศรษฐกิจโลกแตะจดุต ่าสุดในปีนี ้ก่อนฟืน้ตัวปีหนา้ แต่ยงัไมล่ด
คาดการณก์ารเตบิโตทางเศรษฐกจิโลก หลังจากทีไ่ดป้รบัลดคาดการณก์าร
เติบโตทางเศรษฐกจิโลกมาแลว้ 3 ครั้ง นับตัง้แตเ่ดอืนต.ค. 2564

*ตลาดหุ้นสหรฐัฯ, ตลาดน ้ามนั และ ตลาดทองค า ปิดท าการในวนัที่ 16 ม.ค.

วันที่ 18 มกราคม 2566


