ตลำดหุ้นสหรัฐอเมริ กำ : ดัชนี Dow Jones S&P500 และ NASDAQ ปรับตัว
เพิ่ ม ขึ้น จากแนวโน้ ม ผลประกอบการบร้ษัทจดทะเบีล นสดใส นาโดลแรสซื้อคืนหุ้ น กลุ่ ม
การเส้นจากมุมมอสเศรษฐก้จสหรัฐฯ ลัสคสสดใส ขณะเดีลวกันจานวนผู้ต้ดเชื้อ Covid-19
กลับมาเพ้ม่ ขึน้ ทาให้มแี รสเก็สกาไรระละสัน้ เข้ามาในกลุ่ม e-Commerce โดลรัฐบาลเรีลกร้อส
ให้ผทู้ ล่ี สั ไม่ลอมฉีดวัคซีนเข้ารับวัคซีนโดลเร็วจากสาลพันธุเด ดลตาแพร่ ระบาดได้รวดเร็ว
ตลำดหุ้นยุโรปและสหรำชอำณำจักร : ดัชนี STOXX 600 ปิ ดบวก
1.65% ในขณะที่ดชั นี FTSE 100 ปิ ดบวก 1.70% นาโดลหุน้ บลูชพ้ เนื่อสจากมีก ารเป้ ดเผล
แนวโน้มผลประกอบการทีส่ ดใส ซึ่สได้ช่วลลดความกัสวลขอสนักลสทุนเกี่ลวกับเศรษฐก้จที่
ชะลอตัวจากการแพร่ระบาดขอสไวรัสโคว้ด-19 สาลพันธุเด ดลต้า โดลหุน้ กลุ่มเด้นทาสกลับมา
ปรับตัวขึน้ หลัสจากร่วสลสในช่วส 2 สัปดาหดทผ่ี ่านมา ในขณะทีน่ ักลสทุนคาดหวัสว่าธนาคาร
กลาสลุโรป (ECB) จะตัดส้นใจดาเน้นนโลบาลการเส้นทีผ่ ่อนคลาลต่อไปในการประชุม วัน
พฤหัสบดีน้ี
ตลำดหุ้นเอเชีย :
ตลำดหุ้นญี่ปนุ่ : ตลำดหุ้นโตเกียว ดัชนี TOPIX ปรับตัวเพิ่ มขึ้น จำกแรงซื้อ
คื น ในท้ศทาสเดีลวกับตลาดหุ้น ประเทศพัฒ นาแล้ว วานนี้ ประกอบกับ ตัว เลขเศรษฐก้จ
ออกมาสดใส แม้ต ลาดลัส คสกัส วลจานวนผู้ต้ด เชื้อ Covid-19 ราลใหม่ ท่เี พ้่ม สู ส ขึ้น ก่ อ น
โตเกีลวโอล้มป้ กจะเร้ม่ ขึน้ ในช่วสสุดสัปดาหดน้ี
• ลอดส่สออก เดือน ม้.ล. +48.6% YoY ตลาดคาด +46.2% YoY

อัตรำผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ : อาลุ 2 ปี ปรับตัวเพ้ม่ ขึน้ อลู่ทร่ี ะดับ
0.210% และอาลุ 10 ปี ปรับตัวเพ้ม่ ขึน้ อลู่ทร่ี ะดับ 1.288%
อัต รำผลตอบแทนพัน ธบัต รไทย : อาลุ 2 ปี ปรับ ตัว ในกรอบ อลู่ แ ถว
0.505% และอาลุ 10 ปี ปรับตัวลดลส อลู่ทร่ี ะดับ 1.608%

รำคำน้ำมันล่วงหน้ ำ NYMEX : ปรับตัวเพิ่ มขึ้น โดลราคาน้ ามันลืนเหนือ 70
USD per Barrel อีกครัส้ แม้สต๊อกน้ ามันด้บสหรัฐฯจะปรับตัวเพ้่มขึน้ สวนทาส
กับนักว้เคราะหดคาดการณด

ตลำดหุ้นจีนและฮ่องกง : ดัชนี CSI300 ปิ ดบวก 0.7% นาโดลหุน้ กลุ่ม
ทรัพลากรธรรมชาต้และกลุ่มเทคโนโลลีสตารดทอัพในดัชนี ChiNext ซึส่ ทาสถ้ตส้ ูสสุดในรอบ 6
ปี ในขณะที่นั ก ลสทุ น ต่ า สชาต้เ ข้า ซื้อ หุ้น จีน ผ่ า น Stock Connect ต้ด ต่ อ กัน เป็ น วัน ที่ 3
เนื่อสจากตลาดหุน้ จีนมีความสัมพันธดต่อท้ศทาสนโลบาลการเส้นสหรัฐฯทีต่ ่ า ซึ่สเหมาะสมต่อ
การกระจาลความเสี่ลสขอสผูจ้ ดั การกอสทุนทัวโลก
่
ขณะที่ดชั นี Hang Seng ปิ ดลบ 0.1%
เนื่อสจากกฏระเบีลบขอสทาสการจีนทีเ่ ข้มสวดลัสคสส่สผลต่อหุน้ เทคโนโลลี
ตลำดหุ้นอิ นเดีย : ดัชนี Sensex ปิ ดทำกำรซื้อขำยวำนนี้
ดัชนี SET ตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ปรับตัวเพิ่ มขึ้น ได้รบั แรงหนุน
จำกบรรยำกำศกำรลงทุนในต่ำงประเทศ หลัสจากตลาดหุน้ ต่าสประเทศส่วนใหญ่ปรับ ตัว
เพ้่ม ขึน้ ช่วลหนุ นบรรลากาศการลสทุน ในขณะที่ลสั ไม่มปี ั จจัล ใหม่ ภาลในประเทศช่ว ล
สนั บ สนุ น และลัส คสมีค วามกัส วลเกี่ล วกับ สถานการณด ก ารแพร่ ร ะบาดขอส Covid-19
ภาลในประเทศ ปริ มำณกำรซื้อขำยปำนกลำงที่ 73,683 ล้ำนบำท โดยนักลงทุนสถำบัน
ขำยสุทธิ ที่ 5 ล้ำนบำท และนักลงทุนต่ำงชำติ ขำยสุทธิ ที่ 1,261 ล้ำนบำท

รำคำทองคำ : ปรับตัวลดลง นักลสทุนเร้ม่ กลับสู่ Risk on มากขึน้ หลัสจาก
ตลาดหุน้ เร้ม่ ปรับตัวเพ้ม่ ขึน้ ประกอบกับอัตราผลตอบแทนพันธบั ตรทีเ่ ร้ม่ ขึน้
กดดันราคาทอสคา

เอกสารฉบับนี้จดั ทาขึน้ เพือ่ ใช้เป็ นข้อมูลเท่านัน้ ข้อมูลในเอกสารนี้เป็ นข้อมูลทัวไป
่ ไม่ใช่คาแนะนาหรือความเห็นในการแทนคาแนะนาในกรณีใด ทัส้ ส้น้ ข้อมูลในเอกสารนี้ไม่ใช่สาหรับการเสนอขาลหลักทรัพลดใด
บร้ษทั ได้จดั ทาและรวบรวมขึน้ ด้วลความสุจร้ตและอลู่บนพืน้ ฐานขอสแหล่สข้อมูลทีม่ คี วามเชือ่ ถือ โดลบร้ษทั และผูบ้ ร้หาร รวมถึสพนักสานเจ้าหน้าทีข่ อสบร้ษทั ม้อาจรับประกันความถูกต้อส ครบถ้วน หรือความ
น่าเชือ่ ถือขอสข้อมูลดัสกล่าวได้ทสั ้ นี้ขอ้ มูลทีใ่ ห้ไว้อาจเปลีล่ นแปลสได้โดลไม่ตอ้ สมีการแจ้สล่วสหน้า

“ทำควำมเข้ำใจลักษณะสิ นค้ำ เงื่อนไข ผลตอบแทนและควำมเสี่ยงก่อนตัดสิ นใจลงทุน”

