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

20 ธ.ค.ท่ีผ่านมา

ตลาดหุ้นอินเดีย ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดยีปิดลบ ยังคงเผชญิแรงขายจากนักลงทนุตา่งชาต ิโดยตัง้แตต่น้ปีมีแรงขายสทุธ ิ
4.70 พันล้านดอลลาร์

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

ทองค า สัญญาทองค าตลาดนิวยอรก์ปิดลบ เนื่องจากการแข็งคา่ของดอลลาร์เปน็ปัจจยัฉดุตลาด

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

น ้ามัน สัญญาน า้มันดบิเวสตเ์ท็กซสั (WTI) ปิดบวก ขานรับสัญญาณบ่งชีก้ารฟ้ืนตวัที่แข็งแกร่งของเศรษฐกจิจนีซึง่
เป็นผู้น าเข้าน า้มันดบิรายใหญข่องโลก

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์ (Slightly Negative)

สรุปสถานการณ์ลงทุน

ตลาดหุ้นไทย ตลาดหุ้นไทยปดิลบ รับแรงกดดันจากตวัเลขสง่ออก
ของไทยในเดอืน ม.ค.66 ที่ออกมาหดตวัสงูกวา่ที่
ตลาดคาดไว ้ตอกย า้ภาพการขาดดลุการคา้ที่นา่จะเร่ง
ตัวขึ้นอีกรอบ

กองทุนแนะน า : K-STAR-A(R), K-BANKING

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี S&P500 และ ดัชนี Nasdaq ปิดบวก หลังจาก
นายราฟาเอล บอสตกิ ประธาน Fed สาขาแอตแลนตา 
สนับสนุนให้ชะลอความแรงในการปรับขึ้นอตัรา
ดอกเบี้ย เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ ์(Slightly Negative)

ตลาดหุ้นยุโรป ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดบวก ได้แรงหนุนจากหุ้น
กลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภคและกลุม่พลงังานที่ปรบัตวัขึ้น 
แต่ข้อมูลที่บ่งชี้วา่อัตราเงินเฟ้อของยโูรโซนยงัคงอยูใ่น
ระดับสูงนั้นท าให้นักลงทุนกังวลวา่ธนาคารกลางยโุรป 
(ECB) จะเดินหน้าปรบัขึ้นอัตราดอกเบี้ยตอ่ไป

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์ (Slightly Negative)

ตลาดหุ้นญ่ีปุ่น ดัชนี Nikkei ตลาดหุ้นโตเกียวปดิลบ จากแรงเทขายหุ้น
เทคโนโลย ีเนื่องจากนักลงทุนกังวลวา่ Fed จะปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยนานกวา่ที่คาด

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์ (Slightly Negative)

ตลาดหุ้นจีน/
ฮ่องกง

ดัชนี Shanghai ตลาดหุ้นจนี และ ดัชนี Hang Seng 
ตลาดหุ้นฮ่องกงปิดลบ จากแรงขายท าก าไร และยังคง
กังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ตงึเครียดระหวา่งจนีและ
สหรัฐฯ

กองทุนแนะน า : K-CHX, K-CHINA, K-CCTV

ข้อมูลนี้จัดท าขึน้เพื่อเผยแพรท่ัว่ไป ผู้ใชจ้ึงต้องระมัดระวังด้วยวจิารณญาณและรบัผดิชอบในความเสี่ยงด้วยตนเอง
ผู้ลงทุนโปรดท าความเขา้ใจลักษณะสินคา้ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอ่นการตดัสนิใจลงทนุ

Index Last 
Close

1D 
Change

YTD
Change

SET 1,612.64 -0.45% -3.36%

SET 50 965.31 -0.17% -3.97%

S&P 500 3,981.35 0.76% 3.69%

NASDAQ 11,462.98 0.73% 9.52%

STOXX 
Europe 600

460.02 0.51% 8.27%

TOPIX 1,994.57 -0.16% 5.44%

NIKKEI 225 27,498.87 -0.06% 5.38%

SHCOMP 
(China A-Shares)

3,310.65 -0.05% 7.17%

HSCEI 
(China H-SHARES)

6,857.20 -0.83% 2.27%

HANG SENG 
(Hong Kong)

20,429.46 -0.92% 3.28%

SENSEX 58,909.35 -0.84% -3.17%

NIFTY 17,321.90 -0.74% -4.33%

VNI (Vietnam) 1,037.61 -0.28% 3.03%

GOLD SPOT 1,835.87 -0.05% 0.65%

OIL-WTI 78.16 0.60% -2.62%

US 10Yr Treasury 4.06% 2bps 18bps

ดัชนี PMI ภาคบริการจีนเดือนก.พ.แขง็แกรง่สุดในรอบ 6 เดือน พุ่งขึ้นแตะ
ระดับ 55.0 จากระดบั 52.9 ในเดอืนม.ค ซึ่งเปน็การปรบัตวัขึน้ตดิตอ่กนัเดอืนที ่
2 เนื่องจากการยกเลกินโยบายโควดิเปน็ศนูยข์องจนีเปน็ปจัจยัหนนุการฟื้นตวั
ของอปุสงค์ผูบ้ริโภค และการจ้างงานทีแ่ข็งแกรง่

เงินเฟ้อยโูรโซนชะลอตัวในเดือนก.พ. โดยดชันี CPI อยู่ที ่8.5% (เทียบรายป)ี
จากระดบั 8.6% ในเดอืนม.ค. แต่สูงกวา่ทีน่กัวเิคราะห์คาดการณท์ีร่ะดบั 8.2% 
ขณะที่ ดัชนี CPI พื้นฐาน ซึ่งไมร่วมหมวดอาหารและพลังงาน ดีดตัวขึน้ 5.6% 
(เทียบรายป)ี จากระดบั 5.3% ในเดอืนม.ค. 

ส่งออกไทยเดือนม.ค.หดตัวกวา่คาด -4.5% สูงกว่าทีต่ลาดคาดไว้ที ่-1.4%
ถึง -1.8% โดยการส่งออกลดลงตอ่เนือ่งเปน็เดอืนที ่2 ต่อจากเดอืนธ.ค.65 ที่
ลดลง 14.6% ขณะที่มลูค่าการน าเขา้ เพิ่มขึ้น 5.5% ส่งผลให้ในเดอืนม.ค. ไทย
ขาดดลุการค้า 4,649 ล้านดอลลาร ์สูงสดุในรอบ 10 ปี
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