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

20 ธ.ค.ท่ีผ่านมา

ตลาดหุ้นอินเดีย ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดยีปิดลบ โดยนักลงทุนพากันเทขายหุ้นในเครอืบริษัทอดานี กรุ๊ป (Adani Group) 
ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของบริษัท 

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์

ทองค า สัญญาทองค าตลาดนิวยอรก์ปิดลบเลก็น้อย ถูกกดดนัจากการแข็งคา่ของสกลุดอลลาร์ก่อนการประชมุก าหนด
นโยบายการเงินของ Fed ในวันที่ 31 ม.ค.-1 ก.พ.

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์

น ้ามัน สัญญาน า้มันดบิเวสตเ์ท็กซสั (WTI) ปิดลบ เนื่องจากนักลงทุนเทขายท าก าไร ท่ามกลางความวติกกับแนวโน้ม
ตลาดก่อนการประชุมของกลุม่โอเปกพลสัในสปัดาห์นี้ และสหภาพยโุรป (EU) จะเริ่มแบนผลิตภณัฑ์น า้มันของ
รัสเซียในวนัที่ 5 ก.พ.

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์

สรุปสถานการณ์ลงทุน

ตลาดหุ้นไทย ตลาดหุ้นไทยปดิบวก แรงหนุนจากตลาดตา่งประเทศที่
ส่วนใหญ่ยนืบวกหลงัคลายความกังวลเศรษฐกจิ
สหรัฐฯถดถอย เนื่องจาก GDP ไตรมาส 4 ออกมา
ดีกว่าที่ตลาดคาดไว้

กองทุนแนะน า : K-STAR-A(R), K-BANKING

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี S&P500 และ ดัชนี Nasdaq ปิดบวก นักลงทุน
ขานรับการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่บ่งชี้วา่เงินเฟ้อ
ชะลอตัวลง และการรายงานผลประกอบการไตรมาส 4
ของบริษัทจดทะเบียนที่ดกีวา่คาด

ค าแนะน า : หาจังหวะขายหรอืลดสดัสว่น

ตลาดหุ้นยุโรป ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดบวก ภาวะเงินเฟ้อที่ชะลอ
ตัวในสหรัฐฯไดช้ว่ยหนุนบรรยากาศการซือ้ขายก่อน
ธนาคารกลางหลายแห่งจะประชุมนโยบายการเงินใน
สัปดาห์นี้

ค าแนะน า : หาจังหวะขายหรอืลดสดัสว่น

ตลาดหุ้นญ่ีปุ่น ดัชนี Nikkei ตลาดหุ้นโตเกียวปดิบวกเพียงเลก็น้อย 
นักลงทุนวิตกมากขึ้นวา่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) 
อาจเปลีย่นมาใช้นโยบายคมุเขม้ทางการเงิน

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์

ตลาดหุ้นจีน/
ฮ่องกง

ดัชนี Shanghai ตลาดหุ้นจนีปดิท าการเนือ่งในเทศกาล
ตรุษจีน ขณะที่ ดัชนี Hang Seng ตลาดหุ้นฮ่องกงปดิ
บวก ทิศทางเดยีวกบัประเทศอื่นๆ

กองทุนแนะน า : K-CHX, K-CHINA, K-CCTV

ข้อมูลนี้จัดท าขึน้เพื่อเผยแพรท่ัว่ไป ผู้ใชจ้ึงต้องระมัดระวังด้วยวจิารณญาณและรบัผดิชอบในความเสี่ยงด้วยตนเอง
ผู้ลงทุนโปรดท าความเขา้ใจลักษณะสินคา้ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอ่นการตดัสนิใจลงทนุ

Index Last 
Close

1D 
Change

YTD
Change

SET 1,681.30 0.60% 0.76%

SET 50 1,003.12 0.54% -0.21%

S&P 500 4,070.56 0.25% 6.02%

NASDAQ 11,621.71 0.95% 11.04%

STOXX 
Europe 600

455.17 0.26% 7.13%

TOPIX 1,982.66 0.22% 4.81%

NIKKEI 225 27,382.56 0.07% 4.94%

SHCOMP 
(China A-Shares)

- - -

HSCEI 
(China H-SHARES)

7,773.61 0.87% 15.94%

HANG SENG 
(Hong Kong)

22,688.90 0.54% 14.70%

SENSEX 59,330.90 - -2.48%

NIFTY 17,604.35 - -2.77%

VNI (Vietnam) 1,117.10 - 10.92%

GOLD SPOT 1,928.04 -0.06% 5.70%

OIL-WTI 79.68 -1.64% -0.72%

US 10Yr Treasury 3.50% 0.3bps -37bps

ดัชนี PCE สหรัฐฯชะลอตัวลงตามคาดในเดือนธ.ค. สู่ระดับ 5.0% (เทยีบราย
ปี) ซึ่งเป็นระดบัต า่สดุนบัตัง้แตเ่ดอืนก.ย.2564 และชะลอตัวจากระดบั 5.5% ใน
เดือนพ.ย. ส่วนดัชน ีCore PCE (ไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน) เพิ่มขึ้น 
4.4% นับเปน็ระดบัต า่สดุนบัตัง้แตเ่ดอืนต.ค. 2564

การใช้จ่ายผู้บริโภคสหรัฐฯลดลงมากกวา่คาดในเดอืนธ.ค. โดยลดลง 0.2% 
ขณะที่นกัวเิคราะห์คาดวา่จะลดลงเพียง 0.1% หลังจากลดลง 0.1% ในเดอืน
พ.ย. นอกจากนี ้รายไดข้องผูบ้ริโภคเพิ่มขึน้ 0.2% สอดคลอ้งกบัตวัเลข
คาดการณข์องนกัวเิคราะห์

"เยลเลน" เตือนเศรษฐกิจสหรฐัฯยังเส่ียงเผชญิภาวะถดถอย แม้ข้อมลูเงิน
เฟ้อและการจา้งงานไดป้รบัตวัดขีึน้ในช่วงทีผ่่านมา ขณะที่อัตราดอกเบีย้ยงัคง
อยู่ในระดบัสูง ทั้งนี้จากการส ารวจนกัเศรษฐศาสตรข์อง Bloomberg บ่งชี้ว่า
เศรษฐกจิสหรัฐฯจะหดตวัลงในไตรมาสที ่2 และ 3 และมีโอกาส 65% ที่เศรษฐกจิ
จะถดถอยในปนีี ้

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

วันที่ 30 มกราคม 2566


