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

20 ธ.ค.ท่ีผ่านมา

ตลาดหุ้นอินเดีย ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดยีปิดลบ ท่ามกลางการซือ้ขายที่ผันผวน ขณะที่นักลงทุนกังวลวา่ Fed จะปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยนานกวา่ที่คาด

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์

ทองค า สัญญาทองค าตลาดนิวยอรก์ปิดลบ เนื่องจากการแข็งคา่ของดอลลาร์และการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทน
พันธบัตร

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์

น ้ามัน สัญญาน า้มันดบิเวสตเ์ท็กซสั (WTI) ปิดลบ เนื่องจากนักลงทุนกังวลวา่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed จะ
ส่งผลกระทบตอ่แนวโน้มเศรษฐกิจและความตอ้งการใช้น า้มัน

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์

สรุปสถานการณ์ลงทุน

ตลาดหุ้นไทย ตลาดหุ้นไทยปดิบวก ตอบรับข่าวที่นายกฯ ระบุว่าการ
ยุบสภาจะเกิดขึ้นในชว่งตน้เดอืนมี.ค.นี ้เพ่ือให้เปน็ไป
ตามก าหนดวนัเลอืกตัง้ตามมตคิณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) ที่ได้ประกาศไวภ้ายในวนัที่ 7 พ.ค. 66

กองทุนแนะน า : K-STAR-A(R), K-BANKING

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี S&P500 และ ดัชนี Nasdaq ปิดลบ เนื่องจากนัก
ลงทุนกังวลวา่ ข้อมูลที่บ่งชี้ถึงความแข็งแกรง่ของ
กิจกรรมทางธรุกิจในสหรัฐฯจะผลกัดนัให้ Fed ปรับขึ้น
ดอกเบี้ยเป็นเวลานานขึน้

ค าแนะน า : หาจังหวะขายหรอืลดสดัสว่น

ตลาดหุ้นยุโรป ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดลบ หลังการเปิดเผย
ข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งไดก้ระตุน้การคาดการณ์
ที่ว่า อัตราดอกเบี้ยจะปรบัตวัขึน้ตอ่ไป

ค าแนะน า : หาจังหวะขายหรอืลดสดัสว่น

ตลาดหุ้นญ่ีปุ่น ดัชนี Nikkei ตลาดหุ้นโตเกียวปดิลบ นักลงทุนจับตา
ก าหนดการเขา้ชี้แจงตอ่รัฐสภาของนายคาซโูอะ อุเอดะ 
ผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารบัต าแหน่งผูว้า่การธนาคารกลาง
ญี่ปุ่น (BOJ) ที่จะเกิดขึ้นในสปัดาห์นี้

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์

ตลาดหุ้นจีน/
ฮ่องกง

ดัชนี Shanghai ตลาดหุ้นจนีปดิบวก ได้แรงหนุนจาก
การที่ธนาคารกลางจนีคงอัตราดอกเบีย้เงินกู้  ขณะที่ 
ดัชนี Hang Seng ตลาดหุ้นฮ่องกงปิดลบ

กองทุนแนะน า : K-CHX, K-CHINA, K-CCTV

ข้อมูลนี้จัดท าขึน้เพื่อเผยแพรท่ัว่ไป ผู้ใชจ้ึงต้องระมัดระวังด้วยวจิารณญาณและรบัผดิชอบในความเสี่ยงด้วยตนเอง
ผู้ลงทุนโปรดท าความเขา้ใจลักษณะสินคา้ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอ่นการตดัสนิใจลงทนุ

Index Last 
Close

1D 
Change

YTD
Change

SET 1,668.63 0.66% 0.00%

SET 50 997.76 0.62% -0.74%

S&P 500 3,997.34 - 4.11%

NASDAQ 11,492.30 - 9.80%

STOXX 
Europe 600

463.77 -0.19% 9.15%

TOPIX 1,997.46 -0.11% 5.59%

NIKKEI 225 27,473.10 -0.21% 5.28%

SHCOMP 
(China A-Shares)

3,306.52 0.49% 7.03%

HSCEI 
(China H-SHARES)

6,925.07 -1.97% 3.28%

HANG SENG 
(Hong Kong)

20,529.49 -1.71% 3.78%

SENSEX 60,672.72 -0.03% -0.28%

NIFTY 17,826.70 -0.10% -1.54%

VNI (Vietnam) 1,082.23 -0.41% 7.46%

GOLD SPOT 1,835.09 - 0.61%

OIL-WTI 76.16 - -5.11%

US 10Yr Treasury 3.95% 4bps 8bps

IMF ชี้เศรษฐกิจเอเชยีฉายแววฟืน้ตัวสดใส โดยคาดภูมภิาคเอเชียแปซฟิิกมี
แนวโนม้โต 4.7% ในปนีี ้จาก 3.8% ในปี 2565 หลังภาวะตดิขดัดา้นห่วงโซ่
อุปทานจากผลของโควดิ-19 เริ่มคลีค่ลายและภาคบรกิารแขง็แกร่ง โดยคาด
ว่าจีนและอนิเดยีอาจมสีดัส่วนกวา่ครึง่หนึง่ของการขยายตวัเศรษฐกจิโลกปนีี้

ดัชนี PMI รวมภาคผลิต-บรกิารสหรฐัฯพุ่งสูงสุดในรอบ 8 เดือน ปรับตวัขึน้
สู่ระดับ 50.2 ในเดอืนก.พ. จากระดบั 46.8 ในเดอืนม.ค. ได้แรงหนนุจากการดดี
ตัวของการจา้งงานและความเช่ือมัน่ในภาคธรุกจิ ขณะที่ค าสัง่ซือ้ใหมห่ดตวัลง
ในอตัราต า่สดุนบัตัง้แตเ่ดอืนต.ค. 2565

ZEW เผยดัชนีความเชือ่มั่นเยอรมนสูีงกว่าคาดในเดือนก.พ. โดยพุ่งขึน้สู่
ระดับ 28.1 สูงกว่าทีน่กัวิเคราะห์คาดการณท์ีร่ะดบั 22.0 จากระดบั 16.9 ใน
เดือนม.ค. ได้รับแรงหนนุจากคาดการณก์ าไรทีเ่พิ่มขึ้นในกลุม่พลังงานและ
ส่งออก รวมทัง้การเปดิประเทศของจนี

*ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ทองค า และ น ้ามัน ปิดท าการในวันที่ 20 ก.พ.

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566


