ตลำดหุ้นสหรัฐอเมริ กำ : ปรับตัวลดลง แม้ว่ำธนำคำรกลำงสหรัฐฯ (Fed)
คงอัตรำดอกเบี้ย นโยบำย การเข้าซื้อพัน ธบัต ร และส่ ส สัญญาณไม่เ ร่สรีบ ผ่อนคลาล
นโลบาลการเส้นตามเด้ม ตลาดจึสกลับมาต้ดตามผลประกอบการบร้ษทั จดทะเบีลน โดลหลัส
ป้ ดตลาด Facebook ราลสานราลได้ราลไตรมาสราว 2.6 หมื่นล้านดอลลารดสหรัฐฯ เต้บโต
ถึส 48% YoY เทีลบกับช่วสเดีลวกันขอสปี ก่อนหน้า ส่สผลให้ราคาหุน้ หลัสป้ ด ตลาดบวกถึส
6% เช่นเดีลวกันกับหุน้ Apple ราลสานกาไรขัน้ ต้นแตะระดับ 42.5% ขอสราลได้ สูสสุดใน
รอบ 9 ปี ราคาหุน้ หลัสตลาดป้ ดบวกราว 2%
ตลำดหุ้น ยุโ รปและสหรำชอำณำจัก ร : ตลำดหุ้น ยุโ รปปรับตัว ใน
กรอบ โดยดัชนี STOXX 600 ปิ ดบวก 0.02% ในขณะที่ดชั นี FTSE 100 ปิ ดบวก 0.27%
นำโดยหุ้นกลุ่มธนำคำรที่ ปรับตัวขึ้นตำมผลประกอบกำรที่ แข็งแกร่ง แต่ตลาดกลับ
เผช้ญ แรสกดดัน จากความระมัด ระวัส ขอสนั ก ลสทุ น ที่ก่ อนธนาคารกลาสสหรัฐ ฯ (Fed)
ประกาศมต้นโลบาลการเส้น ในส่วนขอสตลาดหุน้ ลอนดอนป้ ดบวก นาโดลหุน้ กลุ่มพลัสสาน
ที่ปรับ ตัวขึ้นตามราคาน้ ามัน ในขณะที่ผลประกอบการที่สดใสขอสบร้ษัทจดทะเบีลนใน
อัสกฤษเป็ นปั จจัลหนุนตลาดเช่นกัน

ตลำดหุ้นเอเชีย :
ตลำดหุ้นญี่ ปุ่น : ดัชนี TOPIX ตลำดหุ้นโตเกี ยว ปรับตัวเพิ่ มขึ้นเล็กน้ อย
ก่อนวันหยุดยำว Golden week ภาลใต้สถานการณดฉุกเฉ้นใน 4 จัสหวัดใหญ่ โตเกีลว โอ
ซาก้า เฮีลวโสะ เกีลวโต โดลหุน้ ทีห่ นุนตลาดวานนี้มาจากกลุ่มเทคโนโลลี จากการเก็สกาไร
ผลประกอบการบร้ษัทจดทะเบีลน ขณะที่ปั จจัลมหภาคได้แรสหนุ นจากตัวเลขค้าปลี ก ที่
ออกมาดี ขณะทีต่ ลาดจับตาการประชุม Fed

อัตรำผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ : อาลุ 2 ปี ปรับตัวลดลส อลู่ท่ีระดับ
0.166% และอาลุ 10 ปี ปรับตัวลดลสเล็กน้อล อลู่ทร่ี ะดับ 1.615%
อัตรำผลตอบแทนพัน ธบัตรไทย :อาลุ 2 ปี ปรับ ตัว เพ้่ม ขึ้น อลู่ ท่ีร ะดับ
0.544% และอาลุ 10 ปี ปรับตัวเพ้ม่ ขึน้ อลู่ทร่ี ะดับ 1.849%

รำคำน้ ำ มัน ล่ ว งหน้ ำ NYMEX : ปรับ ตัว เพิ่ ม ขึ้ น สต๊ อ กน้ า มัน ด้บ สหรัฐ ฯ
ปรับตัวลดลส ช่วลหนุนมุมมอสการฟื้ นตัวความต้อสการใช้น้ ามัน
รำคำทองคำ : ปรับตัวเพิ่ มขึ้น หลัส Fed ตัดส้นใจคสอัตราดอกเบี้ล ช่วลหนุ น
ให้ราคาทอสคาปรับตัวเพ้ม่ ขึน้

ตลำดหุ้นจี นและฮ่ อ งกง :ตลำดหุ้นจี น ปิ ดบวก โดยดัชนี CSI300
เพิ่ ม ขึ้ น 0.56% น าโดลกลุ่ ม รถลนตดพ ลัส สานไฟฟ้ า และกลุ่ ม การแพทลดท่พี ุ่ ส ขึ้น ตามผล
ประกอบการทีแ่ ข็สแกร่ส ในส่วนของตลำดหุ้นฮ่องกงปรับตัวขึ้นเช่นกัน โดยดัชนี Hang
Seng ปิ ดบวก 0.28% น าโดลหุ้นกลุ่ มการเส้น และส้น ค้าอุป โภคบร้โ ภคที่ได้ขานรับ ผล
ประกอบการทีแ่ ข็สแกร่ส ในขณะทีน่ กั ลสทุนทัส้ สอสตลาดต่าสจับตามอสการประชุ มขอสกลุ่ม
โปล้ตบูโรแห่สพรรคคอมม้วน้สตดจนี ในปลาลสัปดาหดน้ี
ตลำดหุ้นอิ นเดีย : ดัชนี Sensex เพิ่ มขึ้น 1.61% นำโดยหุ้นกลุ่มกำรเงิ นและ
ยำนยนต์ที่พ่งุ ขึ้นตำมผลประกอบกำรรำยไตรมำสที่ แข็งแกร่ง แม้ว่าสถานการณดการ
แพร่ระบาดขอสไวรัส COVID-19 ในประเทศลัสคสเลวร้าล แต่นักลสทุนกลับให้ความสนใจ
กับผลประกอบการทีเ่ ต้บโตขอสบร้ษทั จดทะเบีลนและคาดการณดว่าบร้ษทั ส่วนใหญ่ จะไม่ได้
รับผลกระทบทาสเศรษฐก้จรุนแรสเท่าปี ทแ่ี ล้ว
ดัชนี SET ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรับตัวเพิ่ มขึ้น นำโดยหุ้นกลุ่ม
สิ นค้ำโภคภัณฑ์ ในขณะทีจ่ านวนผูต้ ด้ เชือ้ COVID-19 ราลใหม่เร้ม่ มีแนวโน้มปรับตัวลดลส
ช่วลให้นักลสทุน คลาลควาวมกัสวลได้บ้าส ประกอบกับผลประกอบการไตรมาส 1 ขอส
บร้ษทั จดทะเบีลนทีป่ ระกาศออกมาค่อนข้าสสดใส ส่สผลให้นักลสทุนเร้ม่ กลับเข้าซื้อหุน้ ขอส
บร้ษัทที่มมี ุมมอสผลประกอบการที่ดีเ พื่อเก็สกาไร ปริ มำณกำรซื้ อหนำแน่ นที่ 94,645
ล้ำนบำท โดยนักลงทุนสถำบันซื้อสุทธิ ที่ 756 ล้ำนบำท และนักลงทุนต่ำงชำติ ซื้อสุทธิ
ที่ 1,906 ล้ำนบำท

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”

