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

20 ธ.ค.ท่ีผ่านมา

ตลาดหุ้นอินเดีย ตลาดหุ้นอินเดยีปิดท าการวนันี้ เนื่องในเทศกาลโฮลี

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

ทองค า สัญญาทองค าตลาดนิวยอรก์ปิดลบ จากความกังวล Fed อาจขึ้นดอกเบี้ยแรงกวา่คาด ท าให้ดอลลาร์แข็งคา่ 
กดดันราคาทองค า

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

น ้ามัน สัญญาน า้มันดบิเวสตเ์ท็กซสั (WTI) ปิดร่วงจากการแข็งคา่ของดอลลาร ์และการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกจิที่
อ่อนแอของจีนซึ่งเป็นผู้น าเขา้น ้ามันรายใหญ่ของโลก

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์ (Slightly Negative)

สรุปสถานการณ์ลงทุน

ตลาดหุ้นไทย ดัชนี SET ปิดบวก ได้แรงหนุนจากปจัจยัในประเทศ 
หลังตัวเลขเงินเฟ้อของไทยเดอืนก.พ. ชะลอลงตอ่เนื่อง
เป็นเดือนที่ 2 มาอยู่ในระดบัต า่สดุในรอบ 13 เดือน

กองทุนแนะน า : K-STAR-A(R), K-BANKING

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี S&P500 และ ดัชนี Nasdaq ปิดลบ หลังจากนาย
เจอโรม พาวเวล ประธาน Fed ส่งสัญญาณปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยแรงกวา่คาด เพ่ือฉุดเงินเฟ้อใหล้ดลงสู่
ระดับเป้าหมาย

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ ์(Slightly Negative)

ตลาดหุ้นยุโรป ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดลบ เนื่องจากนักลงทุน
กังวลวา่ Fed อาจจะปรับขึ้นอตัราดอกเบี้ย 0.50% 
หลังจากนายเจอโรม พาวเวล แสดงความเห็นสนบัสนุน
การคุมเขม้นโยบายการเงนิเพ่ือควบคมุเงินเฟ้อ

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์ (Slightly Negative)

ตลาดหุ้นญ่ีปุ่น ดัชนี Nikkei ตลาดหุ้นโตเกียวปดิบวก ขานรับ
ความหวงัวา่เศรษฐกิจจนีจะฟ้ืนตวัหลงัผ่อนคลาย
มาตรการสกดัโควดิ-19

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์ (Slightly Negative)

ตลาดหุ้นจีน/
ฮ่องกง

ดัชนี Shanghai ตลาดหุ้นจนี และ ดัชนี Hang Seng 
ตลาดหุ้นฮ่องกงปิดลบ หลังจากจนีก าหนดเป้าหมาย
GDP ในปีนี้ต ่ากวา่ความคาดหมายของตลาด 
นอกจากนี้ ตลาดยงัถูกกดดนัจากรายงานการสง่ออก
และน าเขา้ของจนีที่ปรับตวัลงในชว่งเดอืนม.ค.- ก.พ.

กองทุนแนะน า : K-CHX, K-CHINA, K-CCTV

ข้อมูลนี้จัดท าขึน้เพื่อเผยแพรท่ัว่ไป ผู้ใชจ้ึงต้องระมัดระวังด้วยวจิารณญาณและรบัผดิชอบในความเสี่ยงด้วยตนเอง
ผู้ลงทุนโปรดท าความเขา้ใจลักษณะสินคา้ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอ่นการตดัสนิใจลงทนุ

Index Last 
Close

1D 
Change

YTD
Change

SET 1,618.51 - -3.01%

SET 50 967.02 - -3.80%

S&P 500 3,986.37 -1.53% 3.83%

NASDAQ 11,530.33 -1.25% 10.16%

STOXX 
Europe 600

460.60 -0.77% 8.40%

TOPIX 2,044.98 0.42% 8.10%

NIKKEI 225 28,309.16 0.25% 8.49%

SHCOMP 
(China A-Shares)

3,285.10 -1.11% 6.34%

HSCEI 
(China H-SHARES)

6,912.28 -0.36% 3.09%

HANG SENG 
(Hong Kong)

20,534.48 -0.33% 3.81%

SENSEX - - -

NIFTY - - -

VNI (Vietnam) 1,037.84 1.04% 3.05%

GOLD SPOT 1,813.45 -1.81% -0.58%

OIL-WTI 77.58 -3.58% -3.34%

US 10Yr Treasury 3.96% 0.2bps 9bps

นักลงทุนคาด Fed ข้ึนดอกเบ้ีย 0.50% เดือนนี ้และจะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้แตะ
ระดับสูงสดุในกรอบ 5.50-5.75% ในเดอืนม.ิย. และจะไม่ปรบัลดอตัราดอกเบีย้ใน
ปีนี้ โดยล่าสดุ CME FedWatch Tool บ่งชี้ว่า นักลงทนุให้น า้หนกัประมาณ 74% 
ที่ Fed จะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.50% สู่ระดับ 5.00-5.25% ในการประชุมเดอืน
ม.ีค. ขณะที่ใหน้ า้หนกัเพียง 26% ที่จะปรบัขึ้น 0.25%

จีนมั่นใจบรรลุเป้าเศรษฐกจิปีนีท้ี่ 5%  แรงหนนุจากการฟืน้ตวัอยา่งรวดเรว็
ของตลาดผู้บรโิภคของจนี โดยการบรโิภคดา้นการทอ่งเทีย่ว การจดัเลีย้ง และ
บริการอืน่ๆ ล้วนฟื้นตวัขึน้อยา่งมากตัง้แตว่นัหยดุช่วงเทศกาลตรษุจนี ซึ่งท า
ให้เศรษฐกจิเริม่กลบัมาแขง็แกร่ง

เงินเฟ้อไทยเดือนก.พ. ชะลอตัวตอ่เนือ่ง ต ่าสุดในรอบ 13 เดือน ดัชนี CPI 
เพิ่มขึ้น 3.79% (เทยีบรายป)ี ชะลอตัวลงจากเดอืนม.ค.ทีโ่ต 5.02% ซึ่งเปน็การ
ชะลอต่อเนือ่งเปน็เดอืนที ่2 จากราคาพลังงานและอาหารสดทีป่รบัตวัลดลง
เป็นส าคัญ ขณะที่ดัชน ีCore CPI เพิ่มขึ้น 1.93% (เทยีบรายป)ี 

*ตลาดหุ้นไทยปิดท าการในวนัจันทร์ที่ 6 มี.ค.
ตลาดหุ้นอินเดียปิดท าการวันองัคารที่ 7 มี.ค. 

วันที่ 8 มีนาคม 2566


