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

20 ธ.ค.ท่ีผ่านมา

ตลาดหุ้นอินเดีย ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดยีปิดบวก ได้แรงหนุนจากการดดีตวัขึ้นของหุ้นในเครือ Adani Group หลังจากทรดุ
ตัวลงอยา่งหนักในสปัดาหท์ี่แลว้จากการที่นักลงทุนพากันเทขายหุ้นดงักลา่ว

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์

ทองค า สัญญาทองค าตลาดนิวยอรก์ปิดลบ ถูกกดดันจากการแข็งคา่ของดอลลาร ์และแรงขายท าก าไรหลงัจากสญัญา
ทองค าพุ่งขึ้นแข็งแกร่งในชว่งที่ผา่นมา

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์

น ้ามัน สัญญาน า้มันดบิเวสตเ์ท็กซสั (WTI) ปิดลบ ท่ามกลางความกังวลวา่ Fed และ ECB จะเดินหนา้ปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยในสปัดาห์นี้ นอกจากนี้ ตลาดยงัถูกกดดนัจากรายงานทีว่า่ รัสเซยียงัสามารถสง่ออกน า้มันในปริมาณ
มากแม้ถูกคว า่บาตรจากชาตติะวนัตก

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์

สรุปสถานการณ์ลงทุน

ตลาดหุ้นไทย ตลาดหุ้นไทยปดิลบ แกว่งตัวออกดา้นข้าง ยังไมม่ี
ปัจจัยใหม่เข้ามาสนับสนุน โดยนักลงทุนอยูร่ะหวา่งรอ
การประชุม Fed

กองทุนแนะน า : K-STAR-A(R), K-BANKING

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี S&P500 และ ดัชนี Nasdaq ปิดลบ ถูกกดดันจาก
แรงขายหุ้นกลุม่เทคโนโลยแีละหุ้นบรษิัทรายใหญ่ ขณะที่
นักลงทุนจับตาการประชมุของ Fed และรายงานผล
ประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในสปัดาหน์ี้

ค าแนะน า : หาจังหวะขายหรอืลดสดัสว่น

ตลาดหุ้นยุโรป ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดลบ เนื่องจากการเปิดเผย
ข้อมูลเงินเฟ้อที่สงูเกินคาดของสเปนท าให้นักลงทุน
กังวลวา่บรรดาธนาคารกลางจะเดนิหนา้ปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยในสปัดาห์นี้

ค าแนะน า : หาจังหวะขายหรอืลดสดัสว่น

ตลาดหุ้นญ่ีปุ่น ดัชนี Nikkei ตลาดหุ้นโตเกียวปดิบวกเพียงเลก็น้อย  
เนื่องจากนักลงทุนระมัดระวงัการซือ้ขายก่อนที่
คณะกรรมการ Fed จะแถลงมติการประชุม

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์

ตลาดหุ้นจีน/
ฮ่องกง

ดัชนี Shanghai ตลาดหุ้นจนีปดิบวก ขานรับการ
รายงานที่วา่ รัฐบาลจนีเตรยีมออกมาตรการฟ้ืนฟูการ
อุปโภคบริโภค ขณะที่ ดัชนี Hang Seng ตลาดหุ้น
ฮ่องกงปิดลบ จากแรงขายท าก าไร หลังจากปรบัตวั
เพ่ิมขึ้นอย่างแข็งแกร่งในเดอืนนี้

กองทุนแนะน า : K-CHX, K-CHINA, K-CCTV

ข้อมูลนี้จัดท าขึน้เพื่อเผยแพรท่ัว่ไป ผู้ใชจ้ึงต้องระมัดระวังด้วยวจิารณญาณและรบัผดิชอบในความเสี่ยงด้วยตนเอง
ผู้ลงทุนโปรดท าความเขา้ใจลักษณะสินคา้ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอ่นการตดัสนิใจลงทนุ

Index Last 
Close

1D 
Change

YTD
Change

SET 1,681.22 0.00% 0.75%

SET 50 1,002.72 -0.04% -0.25%

S&P 500 4,017.77 -1.30% 4.64%

NASDAQ 11,393.81 -1.96% 8.86%

STOXX 
Europe 600

454.40 -0.17% 6.95%

TOPIX 1,982.40 -0.01% 4.79%

NIKKEI 225 27,433.40 0.19% 5.13%

SHCOMP 
(China A-Shares)

3,269.32 0.14% 5.83%

HSCEI 
(China H-SHARES)

7,496.07 -3.57% 11.80%

HANG SENG 
(Hong Kong)

22,069.73 -2.73% 11.57%

SENSEX 59,500.41 0.29% -2.20%

NIFTY 17,648.95 0.25% -2.52%

VNI (Vietnam) 1,102.57 -1.30% 9.48%

GOLD SPOT 1,923.17 -0.25% 5.44%

OIL-WTI 77.90 -2.23% -2.94%

US 10Yr Treasury 3.54% 1bps -34bps

รัฐมนตรีจนีให้ค ามั่นวา่จะฟืน้ฟูการบรโิภค พร้อมกระตุน้การน าเข้า และจะเร่ง
ผลักดันโครงการลงทนุจากตา่งชาต ิรักษาเสถยีรภาพเงนิหยวน ผ่อนคลาย
ข้อจ ากดัดา้นการเดนิทางขา้มพรมแดน ตลอดจนช่วยเหลอืบรษิทัตา่งๆ ในการ
เข้าร่วมงานแสดงสนิค้าทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ

แบงก์ชาตจิีน (PBOC) อัดฉีดเงินเสริมสภาพคล่องระบบธนาคาร โดย
ประกาศอดัฉดีเงนิ 1.28 แสนล้านหยวน (ประมาณ 1.89 หมื่นล้านดอลลาร์
สหรัฐ) เข้าสู่ระบบการเงิน ผ่านข้อตกลง reverse repo ประเภทอาย ุ7 วัน โดย
ก าหนดอตัราดอกเบีย้ที ่2%

สทท. วางเป้านักท่องเท่ียวต่างชาติปี 2566 ทะลุ 30 ล้านคน โดยมองวา่ ปีนี้
จะเป็นปทีีภ่าคการทอ่งเทีย่วมกีารเตบิโตแบบกา้วกระโดด และกลับมาเปน็
เครื่องจกัรส าคัญในการฟื้นเศรษฐกจิของประเทศอกีครัง้ โดย สทท. เชื่อมัน่ว่า 
จะมีการเตบิโตไมต่ า่กวา่ 1 เท่าจากป ี65 และสร้างรายไดก้วา่ 3 ล้านล้านบาท

วันที่ 31 มกราคม 2566


