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

20 ธ.ค.ท่ีผ่านมา

ตลาดหุ้นอินเดีย ตลาดหุ้นอินเดยีปิดบวก น าโดยหุ้นกลุม่ธนาคาร ขณะที่นักลงทุนขานรบัมาตรการของทางการสหรัฐฯและยโุรปใน
การแก้ไขวกิฤตในภาคธนาคาร

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

ทองค า สัญญาทองค าตลาดนิวยอรก์ปิดลบ เนื่องจากนักลงทุนเทขายท าก าไรหลงัจากราคาทองค าทะยานขึ้นแตะระดบั
สูงสุดในรอบ 11 เดือน ขณะเดียวกันนกัลงทุนจบัตาผลการประชุมการประชุม Fed ในวันนี้ (22 มี.ค.)

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

น ้ามัน สัญญาน า้มันดบิเวสตเ์ท็กซสั (WTI) ปิดบวก เนื่องจากนักลงทุนคลายความกังวลในวกิฤตภาคธนาคาร ช่วย
หนุนราคาน า้มันดบิให้ฟ้ืนตวัขึน้

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์ (Slightly Negative)

สรุปสถานการณ์ลงทุน

ตลาดหุ้นไทย ดัชนี SET ปิดบวก ปรับตัวขึ้นมาไดด้ตีามบรรยากาศ
การลงทุนโดยรวม หลังจากผ่านพ้นปัจจยัตงึเครยีดไป
แล้ว และยังไม่มีธนาคารปิดกิจการเพ่ิมเตมิ รวมถึงการ
ที่ Fed ร่วมมือกับธนาคารกลางตา่งๆเพ่ือช่วยสรา้ง
ความมั่นใจระบบการเงินมากยิง่ขึ้น

กองทุนแนะน า : K-STAR-A(R), K-BANKING

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี S&P500 และ ดัชนี Nasdaq ปิดบวก เนื่องจาก
ตลาดคลายความกังวลเกี่ยวกับวกิฤตสภาพคลอ่งใน
ภาคธนาคาร ขณะที่นักลงทุนจบัตาผลการประชุมของ
Fed ในวันนี้ (22 มี.ค.)

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ ์(Slightly Negative)

ตลาดหุ้นยุโรป ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดบวก โดยหุ้นกลุม่
ธนาคารน าตลาดฟ้ืนตวัขึ้น หลังจากมีการออก
มาตรการตา่งๆ เพื่อช่วยสรา้งเสถียรภาพให้กับภาค
ธนาคาร

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์ (Slightly Negative)

ตลาดหุ้นญ่ีปุ่น ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดท าการในวนัอังคารที่ (21 มี.ค.)
เนื่องในวันวสนัตวษิวุตั หรือวนัเริ่มตน้ฤดใูบไม้ผลิ

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์ (Slightly Negative)

ตลาดหุ้นจีน/
ฮ่องกง

ดัชนี Shanghai ตลาดหุ้นจนี และ ดัชนี Hang Seng 
ตลาดหุ้นฮ่องกงปิดบวก ได้แรงหนุนจากการที่นัก
ลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับวกิฤตในภาคธนาคาร
ทั่วโลก

กองทุนแนะน า : K-CHX, K-CHINA, K-CCTV

ข้อมูลนี้จัดท าขึน้เพื่อเผยแพรท่ัว่ไป ผู้ใชจ้ึงต้องระมัดระวังด้วยวจิารณญาณและรบัผดิชอบในความเสี่ยงด้วยตนเอง
ผู้ลงทุนโปรดท าความเขา้ใจลักษณะสินคา้ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอ่นการตดัสนิใจลงทนุ

Index Last 
Close

1D 
Change

YTD
Change

SET 1,577.18 1.40% -5.48%

SET 50 949.49 1.66% -5.55%

S&P 500 4,002.87 1.30% 4.25%

NASDAQ 11,860.11 1.58% 13.32%

STOXX 
Europe 600

446.47 1.33% 5.08%

TOPIX - - -

NIKKEI 225 - - -

SHCOMP 
(China A-Shares)

3,255.65 0.64% 5.39%

HSCEI 
(China H-SHARES)

6,549.78 1.24% -2.31%

HANG SENG 
(Hong Kong)

19,258.76 1.36% -2.64%

SENSEX 58,074.68 0.77% -4.55%

NIFTY 17,107.50 0.70% -5.51%

VNI (Vietnam) 1,032.43 0.91% 2.52%

GOLD SPOT 1,940.07 -1.96% 6.36%

OIL-WTI 69.33 2.50% -13.62%

US 10Yr Treasury 3.61% 4bps -27bps

นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาด Fed จะปรับขึ้นอตัราดอกเบ้ีย 0.25% ในการประชุม
รอบนี้ ซึ่งจะเป็นการแสดงความเชื่อมั่นของ Fed ว่าสามารถรับมือวิกฤตการณ์
ในระบบธนาคารขณะนี้ และจะยังคงให้ความส าคัญต่อการสกัดเงินเฟ้อ แม้มี
สัญญาณการชะลอตัว แต่ก็ยังคงสูงกว่าเป้าหมายที่ระดับ 2%

Fed เผยแบบจ าลอง GDPNow บ่งชี้เศรษฐกิจสหรัฐฯขยายตัวในไตรมาส
1/2566 ที่ 3.2% ทั้งนี้เศรษฐกิจสหรัฐฯหดตัว 1.6% ในไตรมาส 1 และ 0.6% ใน
ไตรมาส 2 ของปี 2565 ซึ่งท าให้สหรฐัฯเข้าสูภ่าวะถดถอยทางเทคนิค ก่อนที่จะมี
การขยายตัว 3.2% และ 2.9% ในไตรมาส 3 และ 4 ตามล าดับ

ธปท. เผยได้ติดตามสถานการณ์ปัญหาธนาคารทั่วโลกอย่างใกล้ชิด และ
ประเมินว่าผลกระทบจากเหตุการณ์ข้างต้นต่อระบบการเงินไทยมีจ ากัด จาก
ธุรกรรมของภาคธนาคาร และกองทุนประเภทต่างๆ ท ี ่อย ู ่ ในระด ับต ่า 
ขณะเดียวกัน การก ากับดูแลธนาคารพาณิชย์ไทย เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่
เข้มงวด โดยบังคับใช้เกณฑ์ด้านเงินกองทุนและสภาพคล่องกับธนาคารทุกแห่ง

*ตลาดหุ้นญี่ปุน่ปดิท าการในวนัอังคารที ่(21 มี.ค.)

วันที่ 22 มีนาคม 2566


