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

20 ธ.ค.ท่ีผ่านมา

ตลาดหุ้นอินเดีย ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดยีปิดลบ โดยหุ้นกลุม่อสงัหาริมทรพัยด์ิง่ลงน าตลาด

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์

ทองค า สัญญาทองค าตลาดนิวยอรก์ปิดลบ หลังรายงานการประชุมของ Fed ที่บ่งชี้ว่าจะเดนิหน้าปรบัขึ้นอัตราดอกเบี้ย
เพ่ือสกัดเงินเฟ้อ

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์

น ้ามัน สัญญาน า้มันดบิเวสตเ์ท็กซสั (WTI) ปิดบวก ได้แรงหนุนจากสตอ็กน ้ามันเบนซนิของสหรฐัฯทีล่ดลงมากกวา่คาด
ในสัปดาห์ที่แลว้ รวมทั้งรายงานที่วา่รสัเซยีวางแผนลดการสง่ออกน า้มันในเดอืนหน้า

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์

สรุปสถานการณ์ลงทุน

ตลาดหุ้นไทย ตลาดหุ้นไทยปดิลบ ตามทิศทางตลาดหุ้นตา่งประเทศ 
จากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯที่ยงัอยู่
ในระดับสงู ส่งผลให้ตลาดเผชิญแรงกดดนัตอ่เนื่อง

กองทุนแนะน า : K-STAR-A(R), K-BANKING

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี S&P500 ปิดบวก ท่ามกลางการซือ้ขายที่ผัน
ผวน เนื่องจากความกังวลทีว่า่ Fed จะเดินหนา้ปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ย ขณะเดยีวกันนกัลงทุนจบัตาการ
เปิดเผยดชันีราคาการใช้จา่ยเพ่ือการบรโิภคสว่นบุคคล 
(PCE) ในวันนี้ (24 ก.พ.)

ค าแนะน า : หาจังหวะขายหรอืลดสดัสว่น

ตลาดหุ้นยุโรป ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดบวก ได้แรงหนุนจากหุ้น
กลุ่มการเงินและการคาดการณ์แนวโน้มผลประกอบการ
ที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนในยโุรป

ค าแนะน า : หาจังหวะขายหรอืลดสดัสว่น

ตลาดหุ้นญ่ีปุ่น ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดท าการในวนัที่ 23 ก.พ. เนื่องในวัน
พระราชสมภพจกัรพรรดญิี่ปุน่

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์

ตลาดหุ้นจีน/
ฮ่องกง

ดัชนี Shanghai ตลาดหุ้นจนี และ ดัชนี Hang Seng 
ตลาดหุ้นฮ่องกงปิดลบ โดยหุ้นกลุม่บริษัทเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ถูกเทขาย หลังจากหน่วยงาน
ก ากับดูแลกฎระเบียบจนีสัง่หา้มบริษัทเทคโนโลยรีาย
ใหญ่ของจีนให้บริการ ChatGPT ต่อสาธารณชน

กองทุนแนะน า : K-CHX, K-CHINA, K-CCTV

ข้อมูลนี้จัดท าขึน้เพื่อเผยแพรท่ัว่ไป ผู้ใชจ้ึงต้องระมัดระวังด้วยวจิารณญาณและรบัผดิชอบในความเสี่ยงด้วยตนเอง
ผู้ลงทุนโปรดท าความเขา้ใจลักษณะสินคา้ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอ่นการตดัสนิใจลงทนุ

Index Last 
Close

1D 
Change

YTD
Change

SET 1,652.47 -0.42% -0.97%

SET 50 986.26 -0.51% -1.89%

S&P 500 4,012.32 0.53% 4.50%

NASDAQ 11,590.40 0.72% 10.74%

STOXX 
Europe 600

462.50 0.06% 8.85%

TOPIX - - -

NIKKEI 225 - - -

SHCOMP 
(China A-Shares)

3,287.48 -0.11% 6.42%

HSCEI 
(China H-SHARES)

6,859.95 0.40% 2.31%

HANG SENG 
(Hong Kong)

20,351.35 -0.35% 2.88%

SENSEX 59,605.80 -0.23% -2.03%

NIFTY 17,511.25 -0.25% -3.28%

VNI (Vietnam) 1,053.66 -0.06% 4.62%

GOLD SPOT 1,822.28 -0.17% -0.10%

OIL-WTI 75.39 1.95% -6.07%

US 10Yr Treasury 3.88% -1bps 0.2bps

สหรัฐฯปรับลดตัวเลขประมาณการ GDP ไตรมาส 4/2565 สู่ระดับ 2.7% ต า่
กว่าตวัเลขประมาณการครั้งที ่1 ซึ่งระบุวา่มกีารขยายตวั 2.9% โดยเปน็ผล
จากการปรบัลดตวัเลขการใช้จ่ายของผู้บรโิภคจากระดบั 2.1% สู่ระดับ 1.4% 
ทั้งนี้ GDP สหรฐัฯขยายตวั 3.2% ในไตรมาส 3/2565

ตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการวา่งงานครัง้แรกสหรฐัฯลดลง 3,000 ราย สู่ระดับ 
192,000 รายในสัปดาห์ทีแ่ลว้ สวนทางนกัวเิคราะหท์ีค่าดวา่เพิ่มขึน้สู่ระดบั 
200,000 ราย ทั้งนี้ ตัวเลขผูย้ืน่ขอสวสัดกิารวา่งงานอยูต่ า่กวา่ระดบั 
200,000 รายตดิตอ่กนัเปน็เวลา 6 สัปดาห์

ดัชนี CPI ยูโรโซนชะลอตัวในเดือนม.ค. สู่ระดับ 8.6% (เทียบรายป)ี จากระดบั 
9.2% ในเดอืนธ.ค. ขณะที่ดัชน ีCPI พื้นฐาน ซึ่งไม่รวมหมวดอาหารและ
พลังงาน ดีดตวัขึ้น 5.3% (เทยีบรายป)ี จากระดบั 5.2% ในเดอืนธ.ค. และสูง
กว่าเปา้หมายเงนิเฟ้อทีธ่นาคารกลางยโุรป (ECB) ก าหนดไว้ทีร่ะดบั 2%

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

*ตลาดหุ้นญี่ปุน่ปดิท าการในวนัที ่23 ก.พ. 


