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

20 ธ.ค.ท่ีผ่านมา

ตลาดหุ้นอินเดีย ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดยีปิดบวก น าโดยหุ้นกลุม่การเงิน

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์

ทองค า สัญญาทองค าตลาดนิวยอรก์ปิดรว่ง ถูกกดดันจากการแข็งคา่ของดอลลาร ์และการดดีตวัของอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ หลังการเปิดเผยตวัเลขการจา้งงานที่แข็งแกร่ง

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์

น ้ามัน สัญญาน า้มันดบิเวสตเ์ท็กซสั (WTI) ปิดร่วงลง นักลงทุนเทขายสญัญาน า้มันดบิทา่มกลางความกังวลที่ Fed มี
แนวโน้มที่จะปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ตอ่ไป หลังการเปิดเผยข้อมูลการจา้งงานที่แข็งแกรง่เกินคาด

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์

สรุปสถานการณ์ลงทุน

ตลาดหุ้นไทย ตลาดหุ้นไทยปดิบวก จากแรงซือ้ DELTA และซื้อกลบั
หุ้นค้าปลกีตอบรบักรุป๊ทัวรจ์นีจอ่เข้าไทยครั้งแรกวนัที่ 
6 ก.พ.นี้ รวมถึงหุ้นกลุม่ไฟแนนซก์็ปรับตวัขึ้นหลงัจาก
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตวัลง

กองทุนแนะน า : K-STAR-A(R), K-BANKING

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี S&P500 และ ดัชนี Nasdaq ปิดลบ หลังการ
เปิดเผยข้อมูลการจา้งงานที่แข็งแกร่งเกินคาดท าใหเ้กดิ
ความกังวลวา่ Fed จะเดินหนา้ปรับขึน้อัตราดอกเบีย้
ต่อไป นอกจากนั้น นักลงทุนผิดหวงักับการเปิดเผยผล
ประกอบการของบริษัทจดทะเบียนรายใหญ่

ค าแนะน า : หาจังหวะขายหรอืลดสดัสว่น

ตลาดหุ้นยุโรป ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดบวก ได้แรงหนุนจากการ
ปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุม่เฮลธ์แครแ์ละกลุม่พลงังาน

ค าแนะน า : หาจังหวะขายหรอืลดสดัสว่น

ตลาดหุ้นญ่ีปุ่น ดัชนี Nikkei ตลาดหุ้นโตเกียวบวก น าโดยหุ้นกลุม่
เทคโนโลยี

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์

ตลาดหุ้นจีน/
ฮ่องกง

ดัชนี Shanghai ตลาดหุ้นจนี และ ดัชนี Hang Seng 
ตลาดหุ้นฮ่องกงปิดลบ เนื่องจากนักลงทุนตา่งชาติ
ชะลอแรงซื้อ หลังจากที่เขา้ซือ้ตลาดหุ้นจนีในชว่งเดอืน
ที่ผ่านมา

กองทุนแนะน า : K-CHX, K-CHINA, K-CCTV

ข้อมูลนี้จัดท าขึน้เพื่อเผยแพรท่ัว่ไป ผู้ใชจ้ึงต้องระมัดระวังด้วยวจิารณญาณและรบัผดิชอบในความเสี่ยงด้วยตนเอง
ผู้ลงทุนโปรดท าความเขา้ใจลักษณะสินคา้ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอ่นการตดัสนิใจลงทนุ

Index Last 
Close

1D 
Change

YTD
Change

SET 1,688.36 0.34% 1.18%

SET 50 1,004.22 0.51% -0.10%

S&P 500 4,136.48 -1.04% 7.73%

NASDAQ 12,006.96 -1.59% 14.72%

STOXX 
Europe 600

460.77 0.34% 8.44%

TOPIX 1,970.26 0.26% 4.15%

NIKKEI 225 27,509.46 0.39% 5.42%

SHCOMP 
(China A-Shares)

3,263.41 -0.68% 5.64%

HSCEI 
(China H-SHARES)

7,387.02 -1.58% 10.17%

HANG SENG 
(Hong Kong)

21,660.47 -1.36% 9.50%

SENSEX 60,841.88 1.52% 0.00%

NIFTY 17,854.05 1.38% -1.39%

VNI (Vietnam) 1,077.15 -0.04% 6.96%

GOLD SPOT 1,864.97 -2.50% 2.25%

OIL-WTI 73.39 -3.28% -8.56%

US 10Yr Treasury 3.52% 4bps -35bps

ตัวเลขภาคแรงงานสหรฐัฯออกมาแข็งแกร่งกวา่คาด กดดันตลาดหุ้นสหรฐัฯ
ร่วง โดยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรพุ่งขึ้น 517,000 ต าแหนง่ในเดอืนม.ค. 
สูงกว่านกัวเิคราะห์คาดทีเ่พียง 187,000 ต าแหนง่ นอกจากนี ้อัตราการ
ว่างงานลดลงสูร่ะดบั 3.4% ต ่าสุดนบัตัง้แตเ่ดอืนพ.ค. 2512 และค่าจ้างราย
ช่ัวโมงโดยเฉลี่ยของแรงงานกเ็พิ่มขึน้ 0.3% (เทียบรายเดอืน)

PMI ภาคบริการจีนขยายตัวครั้งแรกในรอบ 5 เดือน โดย Caixin ระบุว่า
ตัวเลขเดอืนม.ค. พุ่งขึ้นแตะระดบั 52.9 จาก 48.0 ในเดอืนธ.ค. สอดคลอ้งกบัที ่
NBS รายงานว่า ดัชนี PMI ภาคบริการเดอืนม.ค.พุ่งขึ้นแตะระดบั 54.4 จาก
ระดับ 41.6 ในเดอืนธ.ค.

ไทยพร้อมรบัทัวร์จนีวนันี ้(6 ก.พ.) คาดปีนี้เท่ียวบินพุ่งขึน้ 2 เท่า โดยคาดวา่
เที่ยวบนิจากจนีมายงัไทยตลอดปนีี้ จะอยู่ที ่36,896 เที่ยวบนิ เพิ่มจากปทีีแ่ลว้ 
227.6% หรือ 2 เท่า โดยเทีย่วบนิจะเพิ่มอยา่งค่อยเปน็คอ่ยไปและจะมากขึน้
ในช่วงครึง่ปหีลัง และคาดวา่จะกลบัมาเทา่กบัป ี2562 ซึ่งเป็นช่วงกอ่นการ
ระบาดของโควดิ-19 ได้ในป ี2567

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566


