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

20 ธ.ค.ท่ีผ่านมา

ตลาดหุ้นอินเดีย ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดยีปิดบวก ได้แรงหนุนจากค าสัง่ซือ้เก็งก าไร ขณะที่นักลงทุนช้อนซือ้หุ้นราคาถูก 
หลังจากตลาดรว่งลงตดิตอ่กัน 8 วันท าการ

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

ทองค า สัญญาทองค าตลาดนิวยอรก์ปิดบวก ได้แรงหนุนจากการอ่อนคา่ของดอลลาร ์อยา่งไรก็ด ีตลาดยงัคงกงัวล
เกี่ยวกับการปรบัขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed 

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

น ้ามัน สัญญาน า้มันดบิเวสตเ์ท็กซสั (WTI) ปิดบวก หลังดัชนี PMI ภาคการผลติของจนีพุ่งขึ้นแตะระดบัสงูสดุในรอบ 
11 ปี ท าให้นักลงทุนมีความหวงัวา่การฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิจนีจะชว่ยหนนุความตอ้งการใชน้ ้ามัน

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์ (Slightly Negative)

สรุปสถานการณ์ลงทุน

ตลาดหุ้นไทย ตลาดหุ้นไทยปดิลบ ยังคงไร้ปจัจยัใหมเ่ขา้มาสนบัสนุน 
และคาดวา่จะเห็นการทยอยปรับลดประมาณก าไรบรษิัท
จดทะเบียนในปีนีล้งหลงัผลงานปี 2565 ไม่เป็นไปตาม
คาด

กองทุนแนะน า : K-STAR-A(R), K-BANKING

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี S&P500 และ ดัชนี Nasdaq ปิดลบ ถูกกดดันจาก
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรฐัฯอาย ุ10 ปีที่พุ่งขึ้น
ทะลุระดับ 4% หลังสหรฐัฯเปดิเผยข้อมลูที่บ่งชีว้า่ภาวะ
เงินเฟ้อยังคงอยูใ่นระดบัที่สงูมาก

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ ์(Slightly Negative)

ตลาดหุ้นยุโรป ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดลบ ถูกกดดันจากการ
ร่วงลงของหุ้น BNP Paribas ซึ่งเป็นธนาคารรายใหญ่
ที่สุดของยโูรโซน แต่การปรบัตวัขึ้นของหุ้นกลุม่เหมือง
แร่และกลุ่มสนิคา้หรหูราซึง่พ่ึงพาตลาดจนีไดช้ว่ยพยงุ
ตลาด

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์ (Slightly Negative)

ตลาดหุ้นญ่ีปุ่น ดัชนี Nikkei ตลาดหุ้นโตเกียวปดิบวก โดยหุ้นกลุม่
เครื่องจักรและกลุม่ที่เกี่ยวข้องกับภาคการผลติอื่น ๆ 
ได้อานิสงสจ์ากข้อมูล PMI ภาคการผลติเดอืนก.พ.
ของจีน ที่ออกมาแข็งแกร่งเกินคาด

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์ (Slightly Negative)

ตลาดหุ้นจีน/
ฮ่องกง

ดัชนี Shanghai ตลาดหุ้นจนี และ ดัชนี Hang Seng 
ตลาดหุ้นฮ่องกงพุ่งขึ้น ขานรับดชันี PMI ทั้งภาคการ
ผลิตและบรกิารที่พุ่งเกินคาด สะท้อนการฟ้ืนตวัของ
เศรษฐกิจจนีที่แข็งแกร่ง

กองทุนแนะน า : K-CHX, K-CHINA, K-CCTV

ข้อมูลนี้จัดท าขึน้เพื่อเผยแพรท่ัว่ไป ผู้ใชจ้ึงต้องระมัดระวังด้วยวจิารณญาณและรบัผดิชอบในความเสี่ยงด้วยตนเอง
ผู้ลงทุนโปรดท าความเขา้ใจลักษณะสินคา้ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอ่นการตดัสนิใจลงทนุ

Index Last 
Close

1D 
Change

YTD
Change

SET 1,619.98 -0.15% -2.92%

SET 50 966.94 0.14% -3.81%

S&P 500 3,951.39 -0.47% 2.91%

NASDAQ 11,379.48 -0.66% 8.72%

STOXX 
Europe 600

457.68 -0.74% 7.72%

TOPIX 1,997.81 0.23% 5.61%

NIKKEI 225 27,516.53 0.26% 5.45%

SHCOMP 
(China A-Shares)

3,312.35 1.00% 7.22%

HSCEI 
(China H-SHARES)

6,914.30 5.06% 3.12%

HANG SENG 
(Hong Kong)

20,619.71 4.21% 4.24%

SENSEX 59,411.08 0.76% -2.35%

NIFTY 17,450.90 0.85% -3.61%

VNI (Vietnam) 1,040.55 1.55% 3.32%

GOLD SPOT 1,836.72 0.54% 0.70%

OIL-WTI 77.69 0.83% -3.20%

US 10Yr Treasury 3.99% 2bps 12bps

ดัชนี PMI ภาคการผลิตสหรฐัฯหดตัวเดือนที่ 4 ในเดือนก.พ. ปรับตวัขึน้สู่
ระดับ 47.3 จาก 46.9 ในเดอืนม.ค. แต่ต ่ากว่าตวัเลขเบือ้งตน้ทีร่ะดบั 47.8 ได้
แรงหนนุจากการพุ่งขึ้นของการจ้างงานแตะระดบัสงูสดุในรอบ 5 เดือน ขณะที่
ความเช่ือมัน่ของภาคธรุกจิดดีตวัขึ้น แม้ว่าค าสัง่ซือ้ใหมป่รบัตวัลง

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาลสหรฐัฯอายุ 10 ปีพุ่งขึ้น ทะลุระดับ 4.0% 
เป็นครัง้แรกนบัตัง้แตเ่ดอืนพ.ย. 2565 นักลงทนุเพิ่มคาดการณท์ีว่่า Fed จะ
ปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.50% ในเดอืนนี ้หลังตัวเลขเศรษฐกจิสหรฐัฯบง่ช้ีว่า
เงินเฟ้อยงัคงอยูใ่นระดบัสงู

ดัชนีเชื่อมัน่ธุรกิจเดือนก.พ. ปรับขึ้นในรอบ 8 เดือน โดยอยูท่ีร่ะดบั 50.6 
เพิ่มขึ้นจากระดบั 49.8 ในเดอืนม.ค. ตามความเช่ือมัน่ดา้นผลประกอบการ 
ค าสั่งซื้อ และการจา้งงานทีป่รบัเพิ่มขึน้เปน็ส าคัญ โดยเปน็การปรบัดขีึน้ของ
ดัชนีความเช่ือมัน่ทัง้ในภาคทีม่ใิช่การผลิตและภาคการผลิต
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