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

20 ธ.ค.ท่ีผ่านมา

ตลาดหุ้นอินเดีย ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดยีปิดปิดท าการในวนัที ่26 ม.ค. เนื่องในวันชาติ

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์

ทองค า สัญญาทองค าตลาดนิวยอรก์ปิดลบ เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกรง่ของสหรัฐฯสง่ผลให้นักลงทนุเทขาย
ทองค าในฐานะสนิทรัพยท์ี่ปลอดภยั นอกจากนี้ การแข็งคา่ของดอลลารย์งัเป็นปจัจยักดดนัตลาดทองค า

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์

น ้ามัน สัญญาน า้มันดบิเวสตเ์ท็กซสั (WTI) ปิดบวก ได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ทีว่า่ ความตอ้งการใช้น า้มันทั่วโลกจะ
ฟ้ืนตัวอยา่งแข็งแกรง่หลงัจากจนีเปิดประเทศ นอกจากนี ้ตลาดยงัขานรับขอ้มูลเศรษฐกิจทีด่เีกินคาดของ
สหรัฐฯ ซึ่งรวมถึงตวัเลข GDP

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์

สรุปสถานการณ์ลงทุน

ตลาดหุ้นไทย ตลาดหุ้นไทยปดิลบ รับแรงขายลดความเสีย่ง หลังผล
ประกอบการบรษิัทจดทะเบยีนไทยออกมาแยต่อ่เนื่อง

กองทุนแนะน า : K-STAR-A(R), K-BANKING

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี S&P500 และ ดัชนี Nasdaq ปิดบวก หลังสหรฐัฯ
เปิดเผยตวัเลข GDP ประจ าไตรมาส 4/2565 ที่สูงเกิน
คาด ซึ่งชว่ยให้ตลาดคลายความกังวลเกีย่วกับภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย ขณะที่นักลงทุนจบัตาการประชุม
นโยบายการเงินของ Fed ในสัปดาห์หนา้

ค าแนะน า : หาจังหวะขายหรอืลดสดัสว่น

ตลาดหุ้นยุโรป ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดบวก ขานรับการเปิดเผย
ผลประกอบการที่สดใสของบริษัทจดทะเบียน ขณะที่
การเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯสนับสนุน
ความหวงัที่วา่เศรษฐกิจจะชะลอตวัลงอยา่งคอ่ยเป็น
ค่อยไป (soft landing)

ค าแนะน า : หาจังหวะขายหรอืลดสดัสว่น

ตลาดหุ้นญ่ีปุ่น ดัชนี Nikkei ตลาดหุ้นโตเกียวปดิลบเพียงเลก็น้อย 
เนื่องจากการแข็งคา่ของเงนิเยนเมื่อเทียบกับดอลลาร์
สหรัฐและแรงเทขายท าก าไร 

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์

ตลาดหุ้นจีน/
ฮ่องกง

ดัชนี Shanghai ตลาดหุ้นจนีปดิท าการเนือ่งในเทศกาล
ตรุษจีน ขณะที่ ดัชนี Hang Seng ตลาดหุ้นฮ่องกงปดิ
บวก โดยนักลงทุนกลบัสูต่ลาดหลงัหยดุยาว โดยไดร้ับ
แรงหนุนจากความคาดหวงัของนักลงทุนที่มตีอ่
นโยบายเปดิประเทศของจนี

กองทุนแนะน า : K-CHX, K-CHINA, K-CCTV

ข้อมูลนี้จัดท าขึน้เพื่อเผยแพรท่ัว่ไป ผู้ใชจ้ึงต้องระมัดระวังด้วยวจิารณญาณและรบัผดิชอบในความเสี่ยงด้วยตนเอง
ผู้ลงทุนโปรดท าความเขา้ใจลักษณะสินคา้ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอ่นการตดัสนิใจลงทนุ

Index Last 
Close

1D 
Change

YTD
Change

SET 1,671.34 -0.64% 0.16%

SET 50 997.69 -0.73% -0.75%

S&P 500 4,060.43 1.10% 5.75%

NASDAQ 11,512.41 1.76% 9.99%

STOXX 
Europe 600

453.98 0.42% 6.85%

TOPIX 1,978.40 -0.12% 4.58%

NIKKEI 225 27,362.75 -0.12% 4.86%

SHCOMP 
(China A-Shares)

- - -

HSCEI 
(China H-SHARES)

7,706.72 2.98% 14.94%

HANG SENG 
(Hong Kong)

22,566.78 2.37% 14.08%

SENSEX - - -

NIFTY - - -

VNI (Vietnam) - - -

GOLD SPOT 1,929.21 -0.87% 5.77%

OIL-WTI 81.01 1.07% 0.93%

US 10Yr Treasury 3.49% 2bps -38bps

ท่องเที่ยวจนีฟ้ืนตัวแกรง่รบัตรษุจนี ฟื้นตัวขึ้นสูร่ะดบักอ่นเกดิการแพรร่ะบาด
ของโควิด-19 แล้ว โดยยอดจองโรงแรมเพิ่มขึน้มากกวา่เทา่ตวั (เทียบรายป)ี 
นอกจากนี ้จ านวนตัว๋เดนิทางเพิ่มขึ้นมากกวา่ 50% จากปกีอ่น และยอดจอง
ตั๋วเครือ่งบนิขาออกเพิ่มขึน้มากกวา่ 4 เท่า (เทียบรายป)ี

GDP สหรัฐฯไตรมาส 4/2565 สูงกว่าคาดการณ์ ขยายตวั 2.9% สูงกว่า
ตัวเลขคาดการณข์องนกัวเิคราะหท์ีร่ะดบั 2.8% หลังจากขยายตวั 3.2% ในไตร
มาส 3 ได้แรงหนนุจากการใช้จ่ายของผูบ้รโิภคในช่วงสิ้นป ี2565 ซึ่งช่วยคลาย
ความกงัวลของนกัลงทนุเกีย่วกบัภาวะเศรษฐกจิถดถอยในสหรฐัฯ 

ประธาน ECB ยืนยันจะเดินหนา้ปรบัขึน้อตัราดอกเบ้ียต่อไป เพื่อให้แนใ่จวา่
อัตราเงนิเฟ้อจะกลับมาอยูใ่นกรอบเปา้หมาย แม้อตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปของยโูรโซน
จะลดลงตดิตอ่กนัเปน็เวลา 2 เดือนแล้วกต็าม แตย่งัคงสงูกวา่เปา้หมายที ่2% 
ของ ECB อยู่พอสมควร

*ตลาดหุ้นเวียดนามปดิท าการเนือ่งในเทศการปใีหม่ (Tet Holiday)
ตลาดหุ้นจีนปดิท าการเนือ่งในเทศกาลตรษุจีน, ตลาดหุ้นอนิเดยีปดิปดิท าการเนือ่งในวันชาติ

วันที่ 27 มกราคม 2566


