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

20 ธ.ค.ท่ีผ่านมา

ตลาดหุ้นอินเดีย ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดยีปิดบวกเพียงเลก็น้อย ขณะที่นักลงทุนซือ้ขายอยา่งระมัดระวงั ก่อนการเปิดเผย
งบประมาณของรฐับาลอินเดยี และผลการประชมุนโยบายการเงนิของ Fed

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์

ทองค า สัญญาทองค าตลาดนิวยอรก์ปิดบวก เนื่องจากการอ่อนคา่ของดอลลารเ์ป็นปัจจยัหนุนตลาด ขณะที่นักลงทุน
จับตาผลการประชุมของ Fed และตัวเลขจา้งงานนอกภาคเกษตรซึง่จะมีการเปิดเผยในวนัศกุรน์ี้ (3 ก.พ.)

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์

น ้ามัน สัญญาน า้มันดบิเวสตเ์ท็กซสั (WTI) ปิดบวก ได้แรงหนุนจากการออ่นคา่ของดอลลาร ์รวมทั้งข้อมลูที่บ่งชีว้า่
ความตอ้งการน ้ามันดบิในสหรฐัฯปรบัตวัสงูขึ้นในเดอืนพ.ย.

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์

สรุปสถานการณ์ลงทุน

ตลาดหุ้นไทย ตลาดหุ้นไทยปดิลบ ตามแรงขายกลุม่แบงก์และกลุม่คา้
ปลีกเนื่องจากนักลงทุนตา่งชาตชิะลอลงทุน ขณะที่
ตลาดยงัรอผลประชุม Fed ECB และ BoE ในสัปดาห์นี้ 

กองทุนแนะน า : K-STAR-A(R), K-BANKING

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี S&P500 และ ดัชนี Nasdaq ปิดบวก หลังสหรฐัฯ
เปิดเผยตน้ทุนแรงงานชะลอตวัลงในไตรมาส 4/2565 
ซึ่งท าให้ตลาดคาดการณ์วา่ Fed จะผ่อนคันเรง่ในการ
ปรับขึ้นดอกเบี้ย

ค าแนะน า : หาจังหวะขายหรอืลดสดัสว่น

ตลาดหุ้นยุโรป ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดลบ เนื่องจากนักลงทุน
ชะลอการซือ้ขายเพ่ือรอการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ครั้ง
ใหม่จากธนาคารกลางชัน้น า

ค าแนะน า : หาจังหวะขายหรอืลดสดัสว่น

ตลาดหุ้นญ่ีปุ่น ดัชนี Nikkei ตลาดหุ้นโตเกียวลบ เนื่องจากนักลงทุนเท
ขายท าก าไรจากการที่ดชันีปรบัตวัขึ้นก่อนหนา้นี้ พร้อม
จับตาตวัเลขเศรษฐกิจตา่งๆ ที่จะรายงานในสปัดาห์นี้

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์

ตลาดหุ้นจีน/
ฮ่องกง

ดัชนี Shanghai ตลาดหุ้นจนี และ ดัชนี Hang Seng 
ตลาดหุ้นฮ่องกงปิดลบ เนื่องจากนักลงทุนเทขายท า
ก าไรหลงัจากตลาดพุ่งขึ้นอยา่งแข็งแกร่งในช่วงที่ผ่าน
มา นอกจากนี้ ยังถูกกดดนัจากความกังวลเกี่ยวกับขอ้
พิพาทด้านเทคโนโลยรีะหวา่งจนีและสหรฐัฯ

กองทุนแนะน า : K-CHX, K-CHINA, K-CCTV

ข้อมูลนี้จัดท าขึน้เพื่อเผยแพรท่ัว่ไป ผู้ใชจ้ึงต้องระมัดระวังด้วยวจิารณญาณและรบัผดิชอบในความเสี่ยงด้วยตนเอง
ผู้ลงทุนโปรดท าความเขา้ใจลักษณะสินคา้ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอ่นการตดัสนิใจลงทนุ

Index Last 
Close

1D 
Change

YTD
Change

SET 1,671.46 -0.58% 0.17%

SET 50 992.95 -0.97% -1.22%

S&P 500 4,076.60 1.46% 6.18%

NASDAQ 11,584.55 1.67% 10.68%

STOXX 
Europe 600

453.21 -0.26% 6.67%

TOPIX 1,975.27 -0.36% 4.42%

NIKKEI 225 27,327.11 -0.39% 4.72%

SHCOMP 
(China A-Shares)

3,255.67 -0.42% 5.39%

HSCEI 
(China H-SHARES)

7,424.92 -0.95% 10.74%

HANG SENG 
(Hong Kong)

21,842.33 -1.03% 10.42%

SENSEX 59,549.90 0.08% -2.12%

NIFTY 17,662.15 0.07% -2.45%

VNI (Vietnam) 1,111.18 0.78% 10.34%

GOLD SPOT 1,928.36 0.27% 5.72%

OIL-WTI 78.87 1.25% -1.73%

US 10Yr Treasury 3.51% -1bps -37bps

IMF ปรับเพิ่มคาดการณ์เศรษฐกจิโลกปนีี ้โดยคาดการณว์า่เศรษฐกจิโลกจะ
ขยายตวั 2.9% ซึ่งเพิ่มขึน้ 0.2% จากทีเ่คยคาดการณเ์อาไวใ้นเดอืนต.ค.ปทีี่
ผ่านมา ขณะที่ปรบัลดคาดการณก์ารขยายตวัของเศรษฐกจิโลกส าหรบัป ี
2567 ลง 0.1% เหลือ 3.1%

PMI ภาคการผลิตจีนฟืน้ตัวสู่แดนขยายตัวในเดือนม.ค. โดย NBS รายงาน
ตัวเลขปรบัตวัขึน้แตะระดบั 50.1 จากระดบั 47 ในเดอืนธ.ค. และแข็งแกรง่กวา่ที่
นักวิเคราะห์คาดการณ์ไวท้ี ่49.8 ได้แรงหนนุจากการทีร่ัฐบาลจีนยกเลกิ
มาตรการเขม้งวดในการควบคุมโควดิ-19 ในช่วงปลายปทีีแ่ล้ว

เศรษฐกิจยูโรโซนขยายตัวในไตรมาส 4/2565 ที่ 0.1% หลังจากมกีาร
ขยายตวั 0.3% ในไตรมาส 3 หากเทยีบรายป ีเศรษฐกจิยโูรโซนขยายตวั 1.9% 
ในไตรมาส 4 และเมื่อพิจารณาตลอดทัง้ป ี2565 ยูโรโซนมกีารขยายตวั 3.5% 
แม้เผชิญแรงกดดนัจากเงนิฟ้อ รวมทัง้สงครามรสัเซยี-ยเูครน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566


