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

20 ธ.ค.ท่ีผ่านมา

ตลาดหุ้นอินเดีย ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดยีปิดบวก ได้รับแรงหนุนจากการปรบัตวัขึ้นของหุ้นกลุม่ไอที ยานยนต ์รวมถึงน ้ามัน
และก๊าซ

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

ทองค า สัญญาทองค าตลาดนิวยอรก์ปิดลบ ขณะที่นักลงทุนจับตานายเจอโรม พาวเวล ประธาน Fed ซึ่งจะแถลงตอ่
สภาคองเกรสในสปัดาหน์ี้ เพ่ือหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ย

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

น ้ามัน สัญญาน า้มันดบิเวสตเ์ท็กซสั (WTI) ปิดบวก หลังจากผู้บรหิารของบรษิัทพลงังานรายใหญ่ระบวุา่ อุปทานน า้มัน
ในตลาดโลกอยูใ่นภาวะตงึตวั และคาดวา่อุปสงคน์ า้มันในประเทศจนีจะฟ้ืนตวัขึ้น

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์ (Slightly Negative)

สรุปสถานการณ์ลงทุน

ตลาดหุ้นไทย ตลาดหุ้นไทยปดิท าการในวนัจนัทรท์ี่ 6 มี.ค. เนื่องใน
วันหยุดชดเชย วันมาฆบูชา

กองทุนแนะน า : K-STAR-A(R), K-BANKING

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี S&P500 ปิดบวกเพียงเลก็น้อย นักลงทุน
ระมัดระวงัการซือ้ขาย ก่อนที่นายเจอโรม พาวเวล จะ
แถลงต่อสภาคองเกรสสหรัฐฯ และการเปิดเผยตวัเลข
จ้างงานนอกภาคเกษตรสหรฐัฯประจ าเดอืนก.พ.ใน
สัปดาห์นี้ ขณะที่ ดัชนี Nasdaq ปิดลบ

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ ์(Slightly Negative)

ตลาดหุ้นยุโรป ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดลบ ถูกกดดันหลงัจากที่
เจ้าหนา้ที่ธนาคารกลางยโุรป (ECB) สนับสนุนความ
จ าเป็นในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตอ่ไป

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์ (Slightly Negative)

ตลาดหุ้นญ่ีปุ่น ดัชนี Nikkei ตลาดหุ้นโตเกียวปดิพุ่งแตะระดบัสงูสดุใน
รอบ 2 เดือน เนื่องจากนักลงทุนมีความหวงัวา่
เศรษฐกิจจนีก าลงัฟื้นตวั นอกจากนี้ ตลาดยงัไดแ้รง
หนุนจากการเปิดเผยยอดขายที่แข็งแกรง่ของบริษัทคา้
ปลีกรายใหญ่ของญี่ปุ่น

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์ (Slightly Negative)

ตลาดหุ้นจีน/
ฮ่องกง

ดัชนี Shanghai ตลาดหุ้นจนีปดิลบ เนื่องจากนักลงทนุ
ก าลังประเมินเปา้หมายเศรษฐกิจของรัฐบาลจนีในปีนี้ 
ขณะที่ ดัชนี Hang Seng ตลาดหุ้นฮ่องกงปิดบวก ได้
แรงหนุนจากภาคบรกิารของจนีที่ขยายตวัอยา่ง
แข็งแกร่ง

กองทุนแนะน า : K-CHX, K-CHINA, K-CCTV

ข้อมูลนี้จัดท าขึน้เพื่อเผยแพรท่ัว่ไป ผู้ใชจ้ึงต้องระมัดระวังด้วยวจิารณญาณและรบัผดิชอบในความเสี่ยงด้วยตนเอง
ผู้ลงทุนโปรดท าความเขา้ใจลักษณะสินคา้ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอ่นการตดัสนิใจลงทนุ

Index Last 
Close

1D 
Change

YTD
Change

SET - - -

SET 50 - - -

S&P 500 4,048.42 0.07% 5.44%

NASDAQ 11,675.74 -0.11% 11.55%

STOXX 
Europe 600

464.18 -0.02% 9.25%

TOPIX 2,036.49 0.84% 7.65%

NIKKEI 225 28,237.78 1.11% 8.21%

SHCOMP 
(China A-Shares)

3,322.03 -0.19% 7.53%

HSCEI 
(China H-SHARES)

6,937.50 -0.03% 3.47%

HANG SENG 
(Hong Kong)

20,603.19 0.17% 4.15%

SENSEX 60,224.46 0.69% -1.01%

NIFTY 17,711.45 0.67% -2.18%

VNI (Vietnam) 1,027.18 0.24% 1.99%

GOLD SPOT 1,846.86 -0.52% 1.25%

OIL-WTI 80.46 0.98% 0.25%

US 10Yr Treasury 3.96% 0.2bps 8bps

จีนตั้งเป้า GDP ปีนี้ โตประมาณ 5% ในการประชมุสภาประชาชนแหง่ชาติ โดย
นายกรฐัมนตร ีหลี่ เค่อเฉยีง เน้นย า้ถงึความจ าเปน็ในการสรา้งเสถยีรภาพทาง
เศรษฐกจิ และตั้งเปา้ทีจ่ะสรา้งงานในเขตเมอืงราว 12 ล้านต าแหนง่ในป ี2566
นอกจากนี ้ยังได้ตัง้เปา้หมายการขาดดลุงบประมาณไว้ที ่3% ของ GDP ในปีนี้

ดัชนีภาคบริการสหรฐัฯสูงกว่าคาดในเดือนก.พ. ปรับตวัลงสู่ระดบั 55.1 แต่
สูงกว่าทีน่กัวิเคราะห์คาดการณท์ีร่ะดบั 54.5 จากระดบั 55.2 ในเดอืนม.ค. บ่งชี้
การขยายตวัในภาคบรกิารของสหรฐัฯ โดยได้แรงหนนุจากการพุ่งขึ้นของการ
จ้างงานและค าสั่งซือ้ใหมแ่ตะระดบัสงูสดุในรอบกว่า 1 ปี

ค่าจ้างท่ีแท้จริงของคนงานญ่ีปุ่นลดลงมากที่สุดนบัตั้งแต่ปี 2557 ลดลง 
4.1% ในเดอืนม.ค. (เทยีบรายป)ี โดยปรบัตวัลงเปน็เดอืนที ่10 ติดตอ่กนั 
ขณะที่นกัวเิคราะห์คาดไว้วา่อาจลดลง 3.2% โดยการจ่ายโบนสัทีน่อ้ยลงส่งผล
ให้การจา่ยค่าจา้งลดลง ขณะที่เงนิเฟ้อยงัคงแซงหนา้การเพิ่มขึน้ของคา่จ้าง

*ตลาดหุ้นไทยปดิท าการในวนัจันทรท์ี ่6 มี.ค. 
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