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

20 ธ.ค.ท่ีผ่านมา

ตลาดหุ้นอินเดีย ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดยีปิดลบ ถูกกดดันจากการพุ่งขึ้นของราคาน า้มัน ซึ่งจะเป็นปัจจยักดดนัเงินเฟ้อ

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

ทองค า สัญญาทองค าตลาดนิวยอรก์ปิดบวก ได้แรงหนุนจากการที่นักลงทุนเขา้ซือ้ทองค าในฐานะสนิทรพัยป์้องกัน
ความเสีย่งจากเงินเฟ้อ หลังมีรายงานวา่ตวัเลขเงินเฟ้อในประเทศยโุรปปรบัตวัสงูขึ้น

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

น ้ามัน สัญญาน า้มันดบิเวสตเ์ท็กซสั (WTI) ปิดบวก ขานรับการคาดการณ์ที่วา่ ความตอ้งการใช้น ้ามนัในจนีจะฟ้ืนตวั 
ขณะที่นักลงทุนจบัตาการเปดิเผยรายงานสตอ็กน า้มันดบิของสหรฐัฯในวนันี้ (1 มี.ค)

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์ (Slightly Negative)

สรุปสถานการณ์ลงทุน

ตลาดหุ้นไทย ตลาดหุ้นไทยปดิลบ ตามบรรยากาศการลงทุนใน
ภูมิภาคเอเชยีที่เคลือ่นไหวทั้งในแดนบวกและลบสลบักัน 
และยังมีความผันผวนเขา้มาในช่วงท้ายตลาด จากแรง
เก็งก าไรหุ้นที่ MSCI ประกาศน าเขา้-ออกจากดชันี 

กองทุนแนะน า : K-STAR-A(R), K-BANKING

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี S&P500 และ ดัชนี Nasdaq ปิดลบ เนื่องจากนัก
ลงทุนยังคงกังวลวา่ Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้เป็น
เวลานานขึ้น และอาจจะสง่ผลกระทบตอ่การเตบิโตทาง
เศรษฐกิจ

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ ์(Slightly Negative)

ตลาดหุ้นยุโรป ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดลบ หลังข้อมูลจาก
ฝรั่งเศสและสเปนบ่งชีว้า่เงนิเฟ้อในยโุรปยงัคงสงูกวา่
คาด แต่การพุ่งขึ้นของหุ้นกลุม่ธนาคารที่อ่อนไหวตอ่
อัตราดอกเบี้ยนั้นไดช้ว่ยพยงุตลาด

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์ (Slightly Negative)

ตลาดหุ้นญ่ีปุ่น ดัชนี Nikkei ตลาดหุ้นโตเกียวปดิบวก ได้แรงหนุนจาก
ความหวงัวา่การท่องเที่ยวขาเขา้จะเป็นขาขึน้ อย่างไรก็
ดี ตลาดปิดบวกเพียงเลก็น้อยเนื่องจากนักลงทนุกงัวล
ว่า Fed จะปรับขึ้นดอกเบี้ยตอ่ไป

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์ (Slightly Negative)

ตลาดหุ้นจีน/
ฮ่องกง

ดัชนี Shanghai ตลาดหุ้นจนีปดิบวก นักลงทุนยังคง
คาดหวงัวา่เศรษฐกจิจนีจะฟ้ืนตวัหลงัจากเปิดประเทศ 
ขณะเดียวกันนกัลงทุนจบัตาการเปดิเผยข้อมลู
เศรษฐกิจทีส่ าคญัของจนีในสปัดาห์นี้ ส่วนดชันี Hang 
Seng ตลาดหุ้นฮอ่งกงปิดลบ

กองทุนแนะน า : K-CHX, K-CHINA, K-CCTV

ข้อมูลนี้จัดท าขึน้เพื่อเผยแพรท่ัว่ไป ผู้ใชจ้ึงต้องระมัดระวังด้วยวจิารณญาณและรบัผดิชอบในความเสี่ยงด้วยตนเอง
ผู้ลงทุนโปรดท าความเขา้ใจลักษณะสินคา้ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอ่นการตดัสนิใจลงทนุ

Index Last 
Close

1D 
Change

YTD
Change

SET 1,622.35 -0.31% -2.78%

SET 50 965.56 -0.39% -3.95%

S&P 500 3,970.15 -0.30% 3.40%

NASDAQ 11,455.54 -0.10% 9.45%

STOXX 
Europe 600

461.11 -0.32% 8.52%

TOPIX 1,993.28 0.03% 5.37%

NIKKEI 225 27,445.56 0.08% 5.18%

SHCOMP 
(China A-Shares)

3,279.61 0.66% 6.16%

HSCEI 
(China H-SHARES)

6,581.47 -1.33% -1.84%

HANG SENG 
(Hong Kong)

19,785.94 -0.79% 0.02%

SENSEX 58,962.12 -0.55% -3.09%

NIFTY 17,303.95 -0.51% -4.43%

VNI (Vietnam) 1,024.68 0.34% 1.75%

GOLD SPOT 1,826.92 0.54% 0.16%

OIL-WTI 77.05 1.81% -4.00%

US 10Yr Treasury 3.92% 0.2bps 5bps

PMI ภาคการผลิต-บริการจีนสงูกวา่คาดในเดือนก.พ. โดย NBS รายงาน
ตัวเลข PMI ภาคการผลิตปรบัตวัขึน้แตะระดบั 52.6 จากระดบั 50.1 ในเดอืน
ม.ค. แข็งแกรง่กวา่ทีค่าดการณไ์วท้ี ่50.5 ขณะที่ PMI ภาคบรกิารขยายตวัสู่
ระดับ 56.3 จากระดบั 54.4 ในเดอืนม.ค. สูงกว่าทีน่กัวเิคราะห์คาดไวท้ี ่55.0 

ความเชื่อมั่นผูบ้รโิภคสหรฐัฯต ่ากว่าคาดในเดือนก.พ. ปรับตวัลงสู่ระดบั 
102.9 สวนทางนกัวเิคราะห์ทีค่าดวา่จะดดีตวัสู่ระดบั 108.5 จากระดบั 106.0 
ในเดอืนม.ค. นอกจากนี ้ผู้บริโภคคาดการณว์่าเงนิเฟ้อจะแตะระดบั 6.3% ในช่วง 
1 ปีข้างหนา้ โดยต า่กว่าระดบั 6.7% ที่มีการส ารวจในเดอืนทีแ่ล้ว

ตัวเลข GDP ไตรมาส 3/2565 (ต.ค.-ธ.ค.) ของอินเดียขยายตวัต ่ากวา่คาด
ที่ระดับ 4.4% ต ่ากว่าทีน่กัวเิคราะห์คาดการณท์ีร่ะดบั 4.6% และชะลอตัวจาก
ระดับ 13.5% และ 6.5% ของไตรมาส 1 และ 2 โดยมสีาเหตจุากการปรบัขึ้น
อัตราดอกเบีย้ในเชิงรกุของธนาคารกลางอนิเดยีเพื่อสกดัเงนิเฟ้อ

วันที่ 1 มีนาคม 2566


