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

20 ธ.ค.ท่ีผ่านมา

ตลาดหุ้นอินเดีย ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดยีปิดบวก สอดคลอ้งกับตลาดหุ้นภมูิภาค น าโดยหุ้นกลุม่การเงิน

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์

ทองค า สัญญาทองค าตลาดนิวยอรก์ปิดบวก ขานรับการคาดการณ์ทีว่า่ Fed จะชะลอการปรับขึ้นอตัราดอกเบี้ยในการ
ประชุมสัปดาห์หนา้

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์

น ้ามัน สัญญาน า้มันดบิเวสตเ์ท็กซสั (WTI) ปิดลบ ท่ามกลางความเชือ่มั่นเกี่ยวกับความตอ้งการใช้น ้ามนัจากจนี

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์

สรุปสถานการณ์ลงทุน

ตลาดหุ้นไทย ตลาดหุ้นไทยปดิบวก โดยมีแรงซือ้หุน้แบงก์บางตวั ซึ่ง
นักลงทุนเชื่อมั่นในทิศทางของผลการด าเนินงานใน
ระยะต่อจากนี้ ซึ่งเป็นปัจจยัเฉพาะตวั รวมถึงหุน้ 
DELTA ที่กลับมาดดีตวัขึ้นแรง

กองทุนแนะน า : K-STAR-A(R), K-BANKING

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี S&P500 และ ดัชนี Nasdaq ปิดบวก ได้แรงหนุน
จากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุม่เทคโนโลย ีรวมทั้งการ
คาดการณ์ที่วา่ Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียง 
0.25% ในการประชุมสปัดาห์หนา้

ค าแนะน า : หาจังหวะขายหรอืลดสดัสว่น

ตลาดหุ้นยุโรป ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดบวก โดยหุ้นกลุม่
เทคโนโลยนี าตลาดปรับตวัขึ้น และนักลงทุนมีความ
เชื่อมั่นว่า เศรษฐกิจยโูรโซนมีแนวโน้มที่จะหลกีเลีย่ง
ภาวะเศรษฐกจิถดถอยที่รนุแรงได้

ค าแนะน า : หาจังหวะขายหรอืลดสดัสว่น

ตลาดหุ้นญ่ีปุ่น ดัชนี Nikkei ตลาดหุ้นโตเกียวปดิบวก ได้ปัจจยัหนนุ
จากแรงซือ้หุ้นกลุม่เทคโนโลย ีอันเป็นผลมาจากเงินเยน
ที่อ่อนค่าลงหลงัจากมีกระแสคาดการณว์า่ BOJ จะ
ยังคงเดนิหนา้ใช้นโยบายผ่อนคลายการเงินตอ่ไป

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์

ตลาดหุ้นจีน/
ฮ่องกง

ดัชนี Shanghai ตลาดหุ้นจนี และ ดัชนี Hang Seng 
ตลาดหุ้นฮ่องกงปิดท าการวนัจนัทร์ที่ 23 ม.ค. เนื่องใน
เทศกาลตรษุจนี

กองทุนแนะน า : K-CHX, K-CHINA, K-CCTV

ข้อมูลนี้จัดท าขึน้เพื่อเผยแพรท่ัว่ไป ผู้ใชจ้ึงต้องระมัดระวังด้วยวจิารณญาณและรบัผดิชอบในความเสี่ยงด้วยตนเอง
ผู้ลงทุนโปรดท าความเขา้ใจลักษณะสินคา้ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอ่นการตดัสนิใจลงทนุ

Index Last 
Close

1D 
Change

YTD
Change

SET 1,684.04 0.40% 0.92%

SET 50 1,006.08 0.41% 0.08%

S&P 500 4,019.81 1.19% 4.70%

NASDAQ 11,364.41 2.01% 8.58%

STOXX 
Europe 600

454.49 0.52% 6.97%

TOPIX 1,945.38 0.96% 2.84%

NIKKEI 225 26,906.04 1.33% 3.11%

SHCOMP 
(China A-Shares)

- - -

HSCEI 
(China H-SHARES)

- - -

HANG SENG 
(Hong Kong)

- - -

SENSEX 60,941.67 0.53% 0.17%

NIFTY 18,118.55 0.50% 0.07%

VNI (Vietnam) - - -

GOLD SPOT 1,931.04 0.26% 5.87%

OIL-WTI 81.62 0.38% 1.69%

US 10Yr Treasury 3.51% 1bps -37bps

จีนทุ่มงบวิจยัและพฒันาในปี 2565 โดยค่าใช้จ่ายดา้นการวิจยัและพัฒนา 
(R&D) ของจีนในปทีีแ่ล้วมมีลูค่าเกอืบ 3.09 ล้านล้านหยวน (ประมาณ 4.56 
แสนล้านดอลลารส์หรฐั) เพิ่มขึ้น 10.4% (เทียบรายป)ี ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดา้น 
R&D ของจนีคิดเปน็ 2.55% ของ GDP ซึ่งเพิ่มขึน้ 0.12% จากปกีอ่นหนา้

Conference Board เผยดัชนีชีน้ าเศรษฐกิจปรับตัวลงเป็นเดือนที่ 10 
ลดลง 1.0% ในเดอืนธ.ค. มากกว่าคาดการณท์ี ่0.7% หลังจากลดลง 1.1% 
ในเดอืนพ.ย. การปรบัตวัลงตอ่เนือ่งนบัเปน็สัญญาณเศรษฐกจิถดถอย โดย
ได้รับผลกระทบจากแนวโนม้ทีอ่อ่นแอของภาคการผลิตและตลาดแรงงาน

นายกฯ ญ่ีปุ่นยันยังเรว็ไปทีจ่ะหารอื BOJ เรื่องเป้าหมายเงินเฟ้อ โดยไดส้่ง
สัญญาณวา่ อตัราเงินเฟอ้ทีร่อ้นแรงทีสุ่ดนบัตัง้แตป่ ี2524 ซึ่งสูงกวา่กรอบ
เป้าหมายของ BOJ ถึงสองเทา่ ไม่ส่งผลกระทบตอ่ความมุง่มัน่ทีจ่ะด าเนนิการ
ผ่อนคลายทางการเงนิตอ่ไป เพื่อบรรลุเปา้หมายเงนิเฟ้อที ่2% ในระยะยาว

*ตลาดหุ้นเวยีดนามปิดท าการเนื่องในเทศการปีใหม่ (Tet Holiday)
ตลาดหุ้นจีน และ ตลาดหุ้นฮ่องกงปิดท าการเนื่องในเทศกาลตรุษจนี

วันที่ 24 มกราคม 2566


