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

20 ธ.ค.ท่ีผ่านมา

ตลาดหุ้นอินเดีย ตลาดหุ้นอินเดยีปิดบวกเลก็น้อย เคลือ่นไหวผันผวนจากความกังวล Fed เร่งขึ้นดอกเบี้ย

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

ทองค า สัญญาทองค าตลาดนิวยอรก์ปิดบวกเลก็น้อย โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯที่ยงัอยูส่งูกดดนั
การปรับตวัขึ้นของราคาทองค า

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

น ้ามัน สัญญาน า้มันดบิเวสตเ์ท็กซสั (WTI) ปิดลดลง นักลงทุนยงัคงกังวลวา่การปรบัขึ้นอัตราดอกเบี้ยเชิงรุกของ Fed
จะส่งผลกระทบตอ่เศรษฐกิจและความตอ้งการใช้น า้มัน ซึ่งได้บดบังปจัจยับวกจากรายงานสตอ็กน า้มันดบิ
สหรัฐฯที่ลดลงมากกวา่คาดในสปัดาห์ที่ผ่านมา

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์ (Slightly Negative)

สรุปสถานการณ์ลงทุน

ตลาดหุ้นไทย ดัชนี SET ปิดลบ จากความกังวล Fed ส่งสัญญาณ
ปรับขึ้นดอกเบี้ยแรง

กองทุนแนะน า : K-STAR-A(R), K-BANKING

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี S&P500 และ ดัชนี Nasdaq ปิดปรับตัวขึ้น 
หลังจากนายเจอโรม พาวเวล ประธาน Fed เสร็จสิน้
การแถลงนโยบายการเงินตอ่สภาคองเกรสในวนัที่ 2

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ ์(Slightly Negative)

ตลาดหุ้นยุโรป ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดลบ แม้จะวิตกวา่ Fed จะ
เดินหน้าปรบัขึ้นอัตราดอกเบี้ยตอ่ไป แต่ก็ปิดบวกได ้
โดยหุ้นกลุม่ทรพัยากรพ้ืนฐานและกลุม่เทคโนโลยี
ปรับตัวขึ้นมากที่สดุ ขณะที่กลุ่มอสังหาริมทรพัยเ์ผชิญ
แรงเทขาย

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์ (Slightly Negative)

ตลาดหุ้นญ่ีปุ่น ดัชนี Nikkei ตลาดหุ้นโตเกียวปดิบวก แตะระดับสงูสดุ
ในรอบ 6 เดือน สกุลเงินเยนที่อ่อนคา่เมื่อเทยีบกับ
ดอลลารท์ าใหม้ีแรงซือ้หุ้นกลุม่เทคโนโลยี

ค าแนะน า : รอประเมนิสถานการณ์ (Slightly Negative)

ตลาดหุ้นจีน/
ฮ่องกง

ดัชนี Shanghai ตลาดหุ้นจนี และ ดัชนี Hang Seng 
ตลาดหุ้นฮ่องกงปิดลบ จากความกังวล Fed ส่ง
สัญญาณปรบัขึ้นอัตราดอกเบี้ยแรงกวา่คาด เพ่ือฉุด
เงินเฟ้อให้ลดลงสูร่ะดบัเปา้หมาย

กองทุนแนะน า : K-CHX, K-CHINA, K-CCTV

ข้อมูลนี้จัดท าขึน้เพื่อเผยแพรท่ัว่ไป ผู้ใชจ้ึงต้องระมัดระวังด้วยวจิารณญาณและรบัผดิชอบในความเสี่ยงด้วยตนเอง
ผู้ลงทุนโปรดท าความเขา้ใจลักษณะสินคา้ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอ่นการตดัสนิใจลงทนุ

Index Last 
Close

1D 
Change

YTD
Change

SET 1,612.60 -0.37% -3.36%

SET 50 961.77 -0.54% -4.32%

S&P 500 3,992.01 0.14% 3.97%

NASDAQ 11,576.00 0.40% 10.60%

STOXX 
Europe 600

460.99 0.08% 8.50%

TOPIX 2,051.21 0.30% 8.43%

NIKKEI 225 28,444.19 0.48% 9.00%

SHCOMP 
(China A-Shares)

3,283.25 -0.06% 6.28%

HSCEI 
(China H-SHARES)

6,727.18 -2.68% 0.33%

HANG SENG 
(Hong Kong)

20,051.25 -2.35% 1.36%

SENSEX 60,348.09 - -0.81%

NIFTY 17,754.40 - -1.94%

VNI (Vietnam) 1,049.18 1.09% 4.18%

GOLD SPOT 1,813.80 0.02% -0.56%

OIL-WTI 76.66 -1.19% -4.49%

US 10Yr Treasury 3.99% 0.7bps 12bps

ประธาน Fed ย ้ายังไม่ได้ตัดสินใจเก่ียวกับอัตราการขึ้นดอกเบ้ียในการประชุม
เดือนนี้ โดยจะพิจารณาจากข้อมูลตลาดแรงงานและเงินเฟ้อ พร้อมระบุว่า
ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจ าเดอืนก.พ.ทีจ่ะมกีารเปดิเผยในวันศุกร์
ถือเป็นข้อมูลที่มีความส าคัญ รวมทั้งดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และดัชนีราคา
ผู้ผลิต (PPI) ที่จะมีการเปิดเผยในสัปดาห์หน้า

การจ้างงานของภาคเอกชนที่เปิดเผยโดย ADP พุ่งขึ้น 242,000 ต าแหน่งใน
เดือนก.พ. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ นอกจากนี้ ผลส ารวจการเปิดรับ
สมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) ประจ าเดือนม.ค. พบว่า
ตัวเลขการเปิดรับสมัครงานลดลงน้อยกว่าคาด โดยลดลง 410,000 ต าแหน่ง

ยอดเดินทางเข้า-ออกประเทศของจีนอยู่ที่เกือบ 40 ล้านครั้งใน 2 เดือน 
เพิ่มขึ้น 112.4% เมื่อเทียบรายปี โดยยอดการเดินทางเข้าและออกประเทศ
ระหว่างวันที่ 8 ม.ค.- 7 มี.ค. พุ่งทะยานโดยเฉพาะในช่วงตรุษจีน แสดงให้เห็น
ถึงการฟื้นตัวในภาคการท่องเที่ยวหลังรัฐบาลจีนยกเลิกนโยบายคุมเข้มโควิด

*ตลาดหุ้นอินเดียปดิท าการวนัอังคารที ่7 มี.ค. 66

วันที่ 9 มีนาคม 2566


