ตลำดหุ้นสหรัฐอเมริ กำ : ดัชนี Dow Jones และ S&P500 ทำจุดสูงสุดใหม่ใน
ประวัติกำรณ์อีกครัง้ นาโดลหุน้ กลุ่มการเส้นทีแ่ ตะจุดสูสสุดในรอบปี และกลุ่มอุตสาหกรรม
จากความคาดหวัสมาตรการกระตุ้นเศรษฐก้จที่มากขึน้ พร้อมใช้จ่าลด้านโครสสร้าสพื้นฐาน
หลัสพรรคเดโมแครตชนะการเลือกตัส้ วุฒส้ มาช้กในรัฐจอรดเจีล แต่ความกัสวลการขึ้นภาษีน้ต้
บุคคลและแก้ไขกฎหมาลการผูกขาดในอนาคตส่สผลให้กลุ่มเทคโนโลลีเผช้ญแรสขาลทากาไร
ออกมากดดันดัชนี Nasdaq ให้ป้ดลบ
• ดัชนี PMI ภาคบร้การ เดือน ธ.ค. อลู่ท่ี 54.8 จุด ตลาดคาด 55.3 จุด
• สต๊อกน้ ามันด้บสหรัฐฯ -8 ล้านบารดเรล ตลาดคาด -2.1 ล้านบารดเรล
ตลำดหุ้น ยุ โ รปและสหรำชอำณำจัก ร : ดัช นี Euro Stoxx600 และ
FTSE100 ปรับตัวเพิ่ มขึ้น จากหุ้นกลุ่มที่อ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐก้จ นาโดลธนาคารและ
น้ ามันบวกอล่าสโดดเด่น หลัสลุโรปอนุมตั ว้ คั ซีนขอสบร้ษทั Moderna สร้าสความคาดหวัสต่อ
การฟื้ นตัวขอสเศรษฐก้จในอนาคตแม้ตวั เลข PMI ออกมาน้อลกว่าทีต่ ลาดคาด
• ดัชนี PMI ภาคบร้การ EU เดือน ธ.ค. อลู่ท่ี 46.4 จุด ตลาดคาด 47.3 จุด
• ดัชนี PMI ภาคบร้การ UK เดือน ธ.ค. อลู่ท่ี 49.4 จุด ตลาดคาด 49.9 จุด

ตลำดหุ้นเอเชีย :
ตลำดหุ้นญี่ปนุ่ : ดัชนี Nikkei 225 ปรับตัวลดลงเล็กน้ อย จากตลาดคาดว่าจะมี
การประกาศภาวะฉุ กเฉ้ นเพื่อควบคุม การแพร่ระบาด Covid-19 ในกรุสโตเกีลวและเมือส
รอบ และตลาดจับตาผลการเลือกตัส้ ขอสสหรัฐฯ
• ดัชนี PMI ภาคบร้การ เดือน ธ.ค. อลู่ท่ี 47.7 จุด จากเดือนก่อนหน้าอลู่ท่ี 47.8 จุด

อัตรำผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ : อาลุ 2 ปี ปรับตัวเพ้ม่ ขึน้ อลู่ทร่ี ะดับ
0.137% และอาลุ 10 ปี ปรับตัวเพ้ม่ ขึน้ อลู่ทร่ี ะดับ 1.03%
อัตรำผลตอบแทนพัน ธบัตรไทย :อาลุ 2 ปี ปรับ ตัว เพ้่ม ขึ้น อลู่ ท่ีร ะดับ
0.390% และอาลุ 10 ปี ปรับตัวเพ้ม่ ขึน้ อลู่ทร่ี ะดับ 1.295%

รำคำน้ำมันล่วงหน้ ำ NYMEX : ปรับตัวเพิ่ มขึ้น จากราลสานสต๊อกน้ ามันด้บ
สหรัฐฯปรับตัวลดลสกว่า 8 ล้านบารดเรล มากกว่าทีค่ าดการณดไว้
รำคำทองคำ : ปรับตัวลดลง หลัสจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัว
เพ้ม่ ขึน้ อล่าสรวดเร็ว และนักลสทุนเร้ม่ Risk on มากขึน้

ตลำดหุ้น จี น และฮ่ อ งกง : ดัช นี CSI300 และดัช นี ตลำดฮ่ อ งกง
ปรับตัวเพิ่ มขึ้น นาโดลกลุ่มเทคโนโลลีและและพลัสสาน เนื่อสจากนักลสทุนคาดการณด ว่า
รัฐบาลจะคสมาตรการให้การสนับสนุ นเพื่อรับมือสถานการณดการแพร่ระบาดขอส Covid-19
ในขณะเดีลวกัน รัฐบาลจีนกล่าวว่าจะใช้มาตรการที่จาเป็ นเพื่อปกป้ อสส้ทธ้ท่ี ถูกต้อสตาม
กฎหมาลขอสบร้ษทั เทคโนโลลี หลัสจากทีป่ ระธานาธ้บดีโดนัลดดทรัมปด ขอสสหรัฐฯลสนามใน
ร่าสกฎหมาลอนุมตั ค้ าสัสห้
่ ามให้บร้ษทั ขอสสหรัฐฯทาธุรกรรมกับ 8 แอพพล้เคชันขอสจี
่
น
• ดัชนี PMI ภาคการบร้การขอส Caixin เดือน ธ.ค. อลู่ท่ี 56.3 จุด เดือนก่อนหน้า 57.8จุด
ตลำดหุ้ น อิ นเดี ย : ดัช นี Sensex ปรับ ตั ว ลดลง น าโดลบร้ ษั ท Reliance
Industries ในขณะที่ต ลาดหุ้ น จับ ตาดู ผ ลการเลื อ กตัส้ สหรัฐ ฯ ซึ่ส อาจส่ ส ผลกระทบต่ อ
บรรลากาศการลสทุนในตลาดหุน้ โดลรวม
ดัชนี SET ตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยปรับตัวลดลง จำกแรงขำยทำ
กำไรกลุ่มโรงไฟฟ้ ำ หลัสจากทีห่ นุ้ กลุ่มดัสกล่าวปรับตัวขึน้ มาค่อนข้าสมากแล้วในช่วสก่อน
หน้า ประกอบกับบรรลากาศการลสทุนภาลในภูมภ้ าคเป็ นอีกปั จจัลทีก่ ดดันตลาดหุ้น สำหรับ
ปริ มำณกำรซื้อหนำแน่ นที่ 142,327 ล้ำนบำท โดยนักลงทุนสถำบันซื้อสุทธิ ที่ 959 ล้ำน
บำท และนักลงทุนต่ำงชำติ ขำยสุทธิ ที่ 1,573 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”

