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

20 ธ.ค.ท่ีผ่านมา

ตลาดหุ้นอินเดีย ตลาดหุ้นอินเดียปิดบวก นักลงทุนขานรบัมาตรการของทางการสหรฐัฯและยุโรปในการแกไ้ขวิกฤตการณ์ในภาค
ธนาคาร

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

ทองค า สัญญาทองค าตลาดนิวยอรก์ปิดพุ่งข้ึน สู่ระดับสูงสุดในรอบ 11 เดือน เน่ืองจากความกงัวลเกี่ยวกับวิกฤต
ธนาคารไดก้ระตุ้นให้นักลงทนุเข้าซื้อสัญญาทองค าในฐานะสินทรพัยป์ลอดภยั นอกจากน้ี การอ่อนค่าของดอลลาร์
ได้ช่วยหนุนตลาดทองค าดว้ย

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

น ้ามัน สัญญาน ้ามันดบิเวสต์เท็กซัส (WTI) ปิดลบ เน่ืองจากวิกฤตในภาคธนาคารและความกงัวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอยไดฉ้ดุราคาน ้ามนัลง

ค าแนะน า : รอประเมินสถานการณ์ (Slightly Negative)

สรุปสถานการณ์ลงทุน

ตลาดหุ้นไทย ดัชนี SET ปิดบวก ตามทิศทางตลาดหุ้นภมูภิาค รับแรง
ซื้อกลับเข้ามาในหุ้นกลุ่มขนาดใหญ่ทีเ่ข้ามาหนุน หลังนัก
ลงทุนคลายกงัวลวิกฤตธนาคารในสหรฐัฯและยโุรป 
เน่ืองจากภาครัฐไดเ้ข้ามาช่วยเหลือ

กองทุนแนะน า : K-STAR-A(R), K-BANKING

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี S&P500 และ ดัชนี Nasdaq ปิดลบ เน่ืองจากนัก
ลงทุนเทขายหุ้นออกมา ท่ามกลางความกงัวลเกีย่วกับ
วิกฤตในภาคธนาคาร

ค าแนะน า : รอประเมินสถานการณ์ (Slightly Negative)

ตลาดหุ้นยุโรป ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดลบ โดยยังคงมคีวาม
กังวลเกี่ยวกับวิกฤตธนาคารในสหรัฐฯและยุโรป แม้จะมี
มาตรการสนับสนุนภาคธนาคารของรัฐบาลสหรัฐฯและ
ยุโรปก็ตาม

ค าแนะน า : รอประเมินสถานการณ์ (Slightly Negative)

ตลาดหุ้นญ่ีปุ่น ดัชนี Nikkei ตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวก ตามทิศทาง
ตลาดหุ้นในเอเชีย เน่ืองจากนักลงทนุคลายความกงัวล
เกี่ยวกับวิกฤตการณ์ในภาคธนาคารสหรัฐฯและยุโรป

ค าแนะน า : รอประเมินสถานการณ์ (Slightly Negative)

ตลาดหุ้นจีน/
ฮ่องกง

ดัชนี Shanghai ตลาดหุ้นจีน และ ดัชนี Hang Seng 
ตลาดหุ้นฮ่องกงปิดบวก ตามทิศทางตลาดหุ้นเอเชียที่
ดีดตัวข้ึนเป็นส่วนใหญ่

กองทุนแนะน า : K-CHX, K-CHINA, K-CCTV

ข้อมูลน้ีจัดท าขึ้นเพ่ือเผยแพร่ทั่วไป ผู้ใช้จึงต้องระมัดระวังด้วยวิจารณญาณและรับผิดชอบในความเส่ียงด้วยตนเอง
ผู้ลงทุนโปรดท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนการตัดสินใจลงทุน

Index Last 
Close

1D 
Change

YTD
Change

SET 1,563.67 0.58% -6.29%

SET 50 940.40 0.81% -6.45%

S&P 500 3,916.64 -1.10% 2.01%

NASDAQ 11,630.51 -0.74% 11.12%

STOXX 
Europe 600

436.31 -1.21% 2.69%

TOPIX 1,959.42 1.15% 3.58%

NIKKEI 225 27,333.79 1.20% 4.75%

SHCOMP 
(China A-Shares)

3,250.55 0.73% 5.22%

HSCEI 
(China H-SHARES)

6,615.71 2.06% -1.33%

HANG SENG 
(Hong Kong)

19,518.59 1.64% -1.33%

SENSEX 57,989.90 0.62% -4.69%

NIFTY 17,100.05 0.67% -5.55%

VNI (Vietnam) 1,045.14 -0.22% 3.78%

GOLD SPOT 1,989.25 3.63% 9.06%

OIL-WTI 66.74 -2.36% -16.85%

US 10Yr Treasury 3.43% -4bps -45bps

แบงก์ชาติจีน (PBoC) ประกาศลด RRR โดยปรับลด 0.25% ส าหรับสถาบัน
การเงินทุกแห่ง มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 27 มี.ค. ยกเว้นสถาบันการเงินที่มีการ
กันส ารองอยู่ที่ระดับ 5% อยู่แล้ว เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในระบบธนาคาร และลด
ต้นทุนในการระดมทุนของภาคธุรกิจ รวมท้ังกระตุ้นการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจ

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯปรับตัวลงครั้งแรกในรอบ 4 เดือน ร่วงลงสู่
ระดับ 63.4 และต ่ากว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ระดับ 67.0 จากระดับ 67.0 ในเดือน
ก.พ. นอกจากนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันร่วงลงสู่ระดับ 
66.4 ส่วนดัชนีความเช่ือม่ันในช่วง 6 เดือนข้างหน้าปรับตัวลงสู่ระดับ 61.5

SVB Financial Group บริษัทแม่ Silicon Valley Bank ประกาศล้มละลาย 
โดยเปิดเผยว่าบริษัทมีสภาพคล่อง 2.2 พันล้านดอลลาร์ เมื่อเทียบกับสินทรัพย์
มูลค่า 2.09 แสนล้านดอลลาร์ ณ สิ ้นปี 2565 และบริษัทจะใช้กระบวนการ
ล้มละลายดังกล่าวในการประเมินทางเลือกด้านกลยุทธ์และการลงทุนอ่ืนๆ

วันที่ 20 มีนาคม 2566


