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

20 ธ.ค.ท่ีผ่านมา

ตลาดหุ้นอินเดีย ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดยีปิดลบ ขณะที่นักลงทุนจบัตาการประชมุนโยบายการเงินของธนาคารกลางอินเดยี
ในวันพุธนี้ (8 ก.พ.) โดยคาดวา่ธนาคารกลางจะปรบัขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25%

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์

ทองค า สัญญาทองค าตลาดนิวยอรก์ปิดบวก นักลงทุนช้อนซื้อหลงัจากสญัญาทองค ารว่งลงแตะระดบัต า่สดุในรอบ 3
สัปดาห์

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์

น ้ามัน สัญญาน า้มันดบิเวสตเ์ท็กซสั (WTI) ปิดบวก ได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ทีว่า่ ความตอ้งการใช้น า้มันในจนีจะ
ฟ้ืนตัวหลงัจากรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการควบคมุโควดิ-19

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์

สรุปสถานการณ์ลงทุน

ตลาดหุ้นไทย ตลาดหุ้นไทยปดิลบ ตามทิศทางตลาดหุ้นเอเชยีสว่น
ใหญ่ ท่ามกลางความกังวลตอ่ตวัเลขภาคแรงงาน
สหรัฐฯที่แข็งแกร่งเกินคาดมาก และอาจท าให้ Fed ต้อง
ปรับขึ้นดอกเบี้ยนานกวา่ทีค่าด

กองทุนแนะน า : K-STAR-A(R), K-BANKING

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี S&P500 และ ดัชนี Nasdaq ปิดลบ เนื่องจากนัก
ลงทุนกังวลวา่ Fed อาจปรับขึน้อัตราดอกเบีย้นาน
กว่าที่คาด หลังสหรัฐฯเปิดเผยตวัเลขจา้งงานที่
แข็งแกร่ง ขณะเดียวกันนักลงทุนจบัตาการแสดง
ความเห็นของบรรดาเจา้หนา้ที่ Fed ในสัปดาห์นี้

ค าแนะน า : หาจังหวะขายหรอืลดสดัสว่น

ตลาดหุ้นยุโรป ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดลบ โดยหุ้นกลุม่
เทคโนโลยแีละกลุม่อสงัหาริมทรพัยท์ี่อ่อนไหวตอ่อัตรา
ดอกเบี้ยปรับตวัลง เนื่องจากนักลงทุนกังวลวา่การ
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกอาจด าเนนินานกวา่ที่คาด
ไว้ก่อนหน้านี้

ค าแนะน า : หาจังหวะขายหรอืลดสดัสว่น

ตลาดหุ้นญ่ีปุ่น ดัชนี Nikkei ตลาดหุ้นโตเกียวบวก แตะระดับสงูสดุใน
รอบเกือบ 2 เดือน เนื่องจากการอ่อนคา่ของเงินเยน
เป็นปัจจัยหนนุหุ้นกลุม่สง่ออก

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์

ตลาดหุ้นจีน/
ฮ่องกง

ดัชนี Shanghai ตลาดหุ้นจนี และ ดัชนี Hang Seng 
ตลาดหุ้นฮ่องกงปิดลบ เนื่องจากนักลงทุนกังวล
เกี่ยวกับสถานการณ์ตงึเครียดระหวา่งจนีและสหรัฐฯ

กองทุนแนะน า : K-CHX, K-CHINA, K-CCTV

ข้อมูลนี้จัดท าขึน้เพื่อเผยแพรท่ัว่ไป ผู้ใชจ้ึงต้องระมัดระวังด้วยวจิารณญาณและรบัผดิชอบในความเสี่ยงด้วยตนเอง
ผู้ลงทุนโปรดท าความเขา้ใจลักษณะสินคา้ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอ่นการตดัสนิใจลงทนุ

Index Last 
Close

1D 
Change

YTD
Change

SET 1,682.11 -0.37% 0.81%

SET 50 998.63 -0.56% -0.66%

S&P 500 4,111.08 -0.61% 7.07%

NASDAQ 11,887.45 -1.00% 13.58%

STOXX 
Europe 600

457.16 -0.78% 7.59%

TOPIX 1,979.22 0.45% 4.63%

NIKKEI 225 27,693.65 0.67% 6.13%

SHCOMP 
(China A-Shares)

3,238.70 -0.76% 4.84%

HSCEI 
(China H-SHARES)

7,189.37 -2.68% 7.22%

HANG SENG 
(Hong Kong)

21,222.16 -2.02% 7.28%

SENSEX 60,506.90 -0.55% -0.55%

NIFTY 17,764.60 -0.50% -1.88%

VNI (Vietnam) 1,089.29 1.13% 8.16%

GOLD SPOT 1,867.48 0.13% 2.38%

OIL-WTI 74.11 0.98% -7.66%

US 10Yr Treasury 3.64% 3bps -24bps

เงินเฟ้อไทยชะลอตัวต ่ากว่าคาด ตามราคาพลังงานและอาหาร โดยเงนิเฟ้อ
ทั่วไปขยายตวั 5.02% ในเดอืนม.ค. นับเปน็ระดบัต า่สดุในรอบ 9 เดือน อัตรา
เงินเฟ้อพื้นฐาน (ไม่รวมสนิค้าหมวดอาหารสด และพลังงาน) ขยายตวั 3.04% 
ขณะที่อปุสงค์ในประเทศปรบัตวัดขีึน้จากภาคการทอ่งเทีย่ว ส่งผลให้การใช้
จ่ายในช่วงเทศกาลปใีหมแ่ละตรษุจนี คึกคักกวา่ปทีีผ่่านมา 

ธนาคารจีนแห่ปล่อยสินเชื่อดอกเบ้ียต ่า เพื่อพยายามดงึดดูผู้บรโิภคดว้ย
ผลิตภัณฑส์นิเช่ือรายยอ่ยทีห่ลากหลาย เนื่องจากทางการจนีตอ้งการให้
ประชาชนใช้จ่ายเพิ่ม เพื่อสร้างรากฐานทีม่ัน่คงส าหรบัเศรษฐกจิจนีทีใ่หญเ่ปน็
อันดบั 2 ของโลก

กองทุนต่างชาติเข้าซือ้หุ้นจนี-ฮอ่งกงสูงสุดในรอบ 5 ปี โดยในช่วงเวลา 4 
สัปดาหน์บัจนถงึวันที ่25 ม.ค. ผู้จัดการกองทนุตา่งชาตไิดทุ้ม่เงนิลงทนุใน
ตลาดหุ้นจนีเปน็มลูค่าสูงถงึ 1.39 พันล้านดอลลาร ์และลงทนุในตลาดหุ้น
ฮ่องกงจ านวนสูงถงึ 2.16 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเปน็ระดบัสูงสุดตัง้แต่ป ี2561 
ทั้ง 2 ตลาด
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