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

20 ธ.ค.ท่ีผ่านมา

ตลาดหุ้นอินเดีย ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดยีปิดลบ เผชิญแรงขายจากนักลงทุนตา่งชาต ิขณะที่ นักลงทุนจับตาการประชุม
นโยบายการเงินของธนาคารกลางอนิเดยีในวนันี้ (8 ก.พ.)

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์

ทองค า สัญญาทองค าตลาดนิวยอรก์ปิดบวก เนื่องจากการอ่อนคา่ของดอลลาร ์และถ้อยแถลงของนายเจอโรม พาว
เวล ประธาน Fed เป็นปัจจัยหนุนตลาด

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์

น ้ามัน สัญญาน า้มันดบิเวสตเ์ท็กซสั (WTI) ปิดพุ่ง หลังจากถ้อยแถลงของนายเจอโรม พาวเวล ประธาน Fed ช่วยให้นัก
ลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย นอกจากนี้ ตลาดยงัไดแ้รงหนุนจากการอ่อนคา่ของ
ดอลลาร ์รวมทั้งความตอ้งการใช้น ้ามนัในจนีที่มีแนวโน้มฟ้ืนตวั

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์

สรุปสถานการณ์ลงทุน

ตลาดหุ้นไทย ตลาดหุ้นไทยปดิลบ แกว่งตัวในกรอบแคบ หลังนัก
ลงทุนซึมซบัปจัจยัลบไปพอสมควรแลว้ โดยเฉพาะ
คาดการณ์ที่วา่ Fed อาจปรบัขึ้นดอกเบีย้นานกวา่ที่
คาด

กองทุนแนะน า : K-STAR-A(R), K-BANKING

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี S&P500 และ ดัชนี Nasdaq ปิดบวก ขานรับถ้อย
แถลงของนายเจอโรม พาวเวล ประธาน Fed ซึ่งระบุวา่ 
เงินเฟ้อในสหรฐัฯเริ่มชะลอตวัลง แต่ตวัเลขจา้งงานที่
แข็งแกร่งเกินคาดในเดอืนม.ค. ได้เน้นย ้าถงึความ
จ าเป็นที่ Fed จะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตอ่ไป

ค าแนะน า : หาจังหวะขายหรอืลดสดัสว่น

ตลาดหุ้นยุโรป ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดบวก ได้แรงหนุนจากการ
เปิดเผยผลประกอบการที่สดใสของบรษิัทจดทะเบยีน 
แม้นักลงทุนมีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับอัตรา
ดอกเบี้ยขาขึ้น

ค าแนะน า : หาจังหวะขายหรอืลดสดัสว่น

ตลาดหุ้นญ่ีปุ่น ดัชนี Nikkei ตลาดหุ้นโตเกียวลบ เนื่องจากนักลงทุน
จับตาถ้อยแถลงของ ประธาน Fed รวมถึง รอดูผล
ประกอบการของบริษัทจดทะเบียนตา่งๆ ของญี่ปุ่น

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์

ตลาดหุ้นจีน/
ฮ่องกง

ดัชนี Shanghai ตลาดหุ้นจนี และ ดัชนี Hang Seng 
ตลาดหุ้นฮ่องกงปิดบวก ได้ปัจจยัหนุนจากแรงซือ้หุ้น
กลุ่มอสังหาริมทรพัย ์และจากการที่นักลงทุนช้อนซือ้
หลังจากราคาหุ้นรว่งลง

กองทุนแนะน า : K-CHX, K-CHINA, K-CCTV

ข้อมูลนี้จัดท าขึน้เพื่อเผยแพรท่ัว่ไป ผู้ใชจ้ึงต้องระมัดระวังด้วยวจิารณญาณและรบัผดิชอบในความเสี่ยงด้วยตนเอง
ผู้ลงทุนโปรดท าความเขา้ใจลักษณะสินคา้ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอ่นการตดัสนิใจลงทนุ

Index Last 
Close

1D 
Change

YTD
Change

SET 1,680.49 -0.10% 0.71%

SET 50 998.25 -0.04% -0.70%

S&P 500 4,164.00 1.29% 8.45%

NASDAQ 12,113.79 1.90% 15.74%

STOXX 
Europe 600

458.19 0.23% 7.84%

TOPIX 1,983.40 0.21% 4.85%

NIKKEI 225 27,685.47 -0.03% 6.10%

SHCOMP 
(China A-Shares)

3,248.09 0.29% 5.14%

HSCEI 
(China H-SHARES)

7,232.25 0.60% 7.86%

HANG SENG 
(Hong Kong)

21,298.70 0.36% 7.67%

SENSEX 60,286.04 -0.37% -0.91%

NIFTY 17,721.50 -0.24% -2.12%

VNI (Vietnam) 1,065.84 -2.15% 5.83%

GOLD SPOT 1,873.10 0.30% 2.69%

OIL-WTI 77.14 4.09% -3.89%

US 10Yr Treasury 3.67% 1bps -20bps

พาวเวลเผยเงินเฟอ้สหรัฐฯชะลอตัว แต่ยังคงต้องปรับขึ้นดอกเบ้ียตอ่ไป
อย่างไรกด็ ียังตอ้งใช้เวลากว่าเงนิเฟ้อจะลดลงถงึระดบัเปา้หมาย และเน้นย า้ว่า
หากตวัเลขเศรษฐกจิยงัคงออกมาแข็งแกรง่เกนิคาด Fed จะต้องปรบัขึน้อตัรา
ดอกเบีย้ตอ่ไปและมองว่า Fed จ าเปน็ตอ้งตรงึอตัราดอกเบีย้ในระดบัทีค่มุเขม้ 
(Restrictive Level) เอาไวอ้กีระยะหนึง่

ประธาน Fed มินเนอาโพลิสหนนุขึ้นดอกเบ้ียสู่ระดับ 5.4% จากระดบั 4.50-
4.75% ในขณะนี ้โดยกล่าวว่า Fed ยังคงมงีานทีต่อ้งท าอกีมากในความ
พยายามทีจ่ะสกดัการพุ่งขึ้นของเงินเฟอ้ หลังสหรัฐฯเปดิเผยตวัเลขการจา้ง
งานทีแ่ขง็แกรง่เกนิคาดเมือ่วนัศกุรท์ีผ่่านมา (3 ก.พ.)

ADB คาดการท่องเที่ยวในเอเชียแปซฟิิกฟื้นตัวสู่ระดับก่อนเกิดโควดิ-19
ภายในปี 2567 โดยรายงานระบวุ่า นักทอ่งเทีย่วตา่งชาตทิีเ่ดนิทางมายงั
ภูมิภาคนีเ้พิ่มขึน้ 399% เมื่อเทยีบเปน็รายปใีนช่วง 8 เดือนแรกของป ี2565
แต่เพิ่มขึน้เพียง 10.3% เมือ่เทยีบกบัตวัเลขในป ี2562

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566


