
โดยคงอตัราดอกเบีย้นโยบายท่ีระดบั -0.1% และยงัคงกรอบอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรอายุ 10 ปี
ของรัฐบาลญ่ีปุ่ นเอาในช่วง -0.5% ถึง +0.5% ซึง่ไม่เปลี่ยนแปลงจากการประชมุครัง้ก่อนเม่ือวนัท่ี 

20 ธ.ค.ท่ีผ่านมา

ตลาดหุ้นอินเดีย ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดยีปิดลบ ตามตลาดหุ้นสหรฐัฯ โดยหุ้นกลุม่เทคโนโลยดีิง่ลงน าตลาด

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์

ทองค า สัญญาทองค าตลาดนิวยอรก์ปิดบวกเพียงเลก็น้อย โดยการแข็งคา่ของดอลลารแ์ละอตัราผลตอบแทนพันธบัตร
ที่อยู่ในระดบัสงู เป็นปัจจยัถว่งราคาทอง

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์

น ้ามัน สัญญาน า้มันดบิเวสตเ์ท็กซสั (WTI) ปิดลบ ได้รับแรงกดดนัจากความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตวัทางเศรษฐกิจ 
หลังเจา้หนา้ที่ Fed ต่างสนับสนุนการปรับขึ้นอตัราดอกเบี้ยเพ่ือควบคมุเงนิเฟ้อ

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์

สรุปสถานการณ์ลงทุน

ตลาดหุ้นไทย ตลาดหุ้นไทยปดิลบ หลัง GDP ไตรมาส 4/65 ออกมา
ต ่ากวา่ที่ตลาดคาด ประกอบกับผลประกอบการไตร
มาส 4/65 ของบริษัทจดทะเบียนไทยที่ออกมาอ่อนแอ 
จึงมีแรงขายโดยเฉพาะในหุน้ขนาดใหญ่หลายตวั

กองทุนแนะน า : K-STAR-A(R), K-BANKING

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี S&P500 และ ดัชนี Nasdaq ปิดลบ เนื่องจากนัก
ลงทุนกังวลวา่ Fed อาจปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นอีก หลัง
ตัวเลขเงนิเฟ้อของสหรัฐฯออกมาสงูเกินคาด ประกอบ
กับบรรดาเจา้หนา้ที่ Fed แสดงความเหน็สนับสนุนการ
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ค าแนะน า : หาจังหวะขายหรอืลดสดัสว่น

ตลาดหุ้นยุโรป ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดลบ ปรับตัวลงจากระดบั
สูงสุดในรอบ 1 ปี เนื่องจากหุ้นกลุม่พลงังานและกลุม่
เทคโนโลยรีว่งลงน าตลาด

ค าแนะน า : หาจังหวะขายหรอืลดสดัสว่น

ตลาดหุ้นญ่ีปุ่น ดัชนี Nikkei ตลาดหุ้นโตเกียวปดิลบ หลังสหรัฐฯ
เปิดเผยดชันีราคาผู้ผลติ (PPI) ที่พุ่งขึ้นเกินคาด ท าให้
นักลงทุนกังวลวา่ Fed จะเดินหน้าปรับขึ้นอตัรา
ดอกเบี้ยตอ่ไป

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์

ตลาดหุ้นจีน/
ฮ่องกง

ดัชนี Shanghai ตลาดหุ้นจนี และ ดัชนี Hang Seng 
ตลาดหุ้นฮ่องกงปิดลบ โดยตลาดยงัคงถูกกดดนัจาก
ความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ตงึเครียดระหวา่งจนี

และสหรัฐฯ 

กองทุนแนะน า : K-CHX, K-CHINA, K-CCTV

ข้อมูลนี้จัดท าขึน้เพื่อเผยแพรท่ัว่ไป ผู้ใชจ้ึงต้องระมัดระวังด้วยวจิารณญาณและรบัผดิชอบในความเสี่ยงด้วยตนเอง
ผู้ลงทุนโปรดท าความเขา้ใจลักษณะสินคา้ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอ่นการตดัสนิใจลงทนุ

Index Last 
Close

1D 
Change

YTD
Change

SET 1,651.67 -0.40% -1.02%

SET 50 990.44 -0.44% -1.47%

S&P 500 4,079.09 -0.28% 6.24%

NASDAQ 11,787.27 -0.58% 12.62%

STOXX 
Europe 600

464.30 -0.20% 9.28%

TOPIX 1,991.93 -0.46% 5.30%

NIKKEI 225 27,513.13 -0.66% 5.44%

SHCOMP 
(China A-Shares)

3,224.02 -0.77% 4.36%

HSCEI 
(China H-SHARES)

6,991.27 -1.39% 4.27%

HANG SENG 
(Hong Kong)

20,719.81 -1.28% 4.74%

SENSEX 61,002.57 -0.52% 0.27%

NIFTY 17,944.20 -0.51% -0.89%

VNI (Vietnam) 1,059.31 0.10% 5.19%

GOLD SPOT 1,842.36 0.33% 1.01%

OIL-WTI 76.34 -2.74% -4.88%

US 10Yr Treasury 3.81% -1bps -6bps

GDP ไทยปี 2565 โตต ่ากว่าคาด ขยายตวั 2.6% จากเดมิทีค่าดวา่จะโต 3.2% 
โดยสาเหตทุีต่ า่กวา่ประมาณการคอ่นขา้งมาก เนือ่งจากเศรษฐกจิโลกชะลอตวั
เร็วกว่าทีค่าด ขณะที่ส่งออกไทยกห็ดตวัแรงในไตรมาส 4 ทั้งนี้ GDP ไตรมาส 
4/65 ขยายตวั 1.4% (เทียบรายป)ี ชะลอตัวจากไตรมาส 3/65 ที่โต 4.6%

แบงก์ชาติจีนตรึงดอกเบ้ีย LPR ประเภท 1 ปีและ 5 ปีตามคาด โดยธนาคาร
กลางจนี (PBOC) ประกาศตรงึอตัราดอกเบีย้เงนิกูลู้กค้าช้ันด ี(LPR) ประเภท 1 
ปีไว้ที่ระดบั 3.65% และคงอัตราดอกเบีย้ LPR ประเภท 5 ปีที่ 4.30% ในวันนี ้
(20 ก.พ.) ซึ่งเปน็ไปตามการคาดการณข์องนกัวเิคราะห์

Conference Board เผยดัชนีชีน้ าเศรษฐกิจปรับตัวลงในเดือนม.ค. สู่ระดับ
0.3% สอดคลอ้งคาดการณ ์หลังจากรว่งลง 0.8% ในเดอืนธ.ค. โดยการ
ปรับตวัลงอยา่งตอ่เนือ่งของดชันีเปน็การส่งสัญญาณเศรษฐกจิถดถอย 
ได้รับผลกระทบจากการร่วงลงของค าสั่งซือ้ใหมแ่ละความเชื่อมัน่ของผูบ้ริโภค

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566


