ตลำดหุ้น สหรัฐ อเมริ ก ำ : ปรับ ตัว เพิ่ ม ขึ้ น จากราคาหุ้น ที่ม ีแ นวโน้ ม ได้ร ับ
ประโลชนด จ ากการเป้ ด เมือ สฟื้ นตัว หลัส เผช้ญ แรสขาลท าก าไร 2 วัน ท าการก่ อ นหน้ า
นอกจากนี้หนุ้ Intuitive Surgical (+9.9%) จากแนวโน้มผลประกอบการทีด่ ี รวมถึสและ
Microsoft Tesla หุน้ ขนาดใหญ่บนดัชนีชว่ ลหนุน ชดเชลการปรับตัวลดลสขอสหุน้ Netflix ที่
แม้ว่าเป้ ดเผลผลการดาเน้นสานเหนือตลาดคาด แต่คาดการณดผใู้ ช้สานใหม่ต่ าคาด
ตลำดหุ้นยุโรปและสหรำชอำณำจักร : ปรับตัวขึ้น โดยดัชนี STOXX
600 บวก 0.65% ในขณะที่ ดชั นี FTSE 100 เพิ่ มขึ้น 0.52% นาโดลหุน้ กลุ่มการแพทลด
โดลผลประกอบการทีแ่ ข็สแกร่สขอสบร้ษทั จดทะเบีลนในภูมภ้ าคได้คลาลความว้ตกกั สวล
เกี่ลวกับการแพร่ระบาดขอส COVID-19 ทีเ่ พ้่มขึน้ อล่าสรวดเร็วในบาสประเทศ ในขณะที่
ตลาดหุน้ ลอนดอนปรับตัวขึน้ นาโดลหุน้ กลุ่มการแพทลดและน้ ามัน รวมถึสหุ้ น AstraZeneca
ทีม่ ขี า่ วดีหลัสจากสถาบันเซรัมในอ้นเดีลต้อสการจะขาลวัคซีนให้โรสพลาบาลเอกชนในราคา
8 ดอลลารดสหรัฐต่อโดส นอกจากนี้นักลสทุนลัสคาดกาว่าตัวเลขเส้นเฟ้ อทีเ่ พ้่ มขึน้ จะส่สผล
เล็กน้อลต่อการเปลีล่ นแปลสนโลบาลการเส้นขอสธนาคารกลาสอัสกฤษ
ตลำดหุ้นเอเชีย :
ตลำดหุ้น ญี่ ปุ่ น : ดัช นี Nikkei 225 ปรับ ตัว ลดลง จำกควำมกัง วลกำร
ประกำศภำวะฉุกเฉิ นใน Tokyo Osaka และ Hyogo มีแนวโน้ มส่สผลให้กจ้ กรรมทาส
เศรษฐก้จชะลอลส และอาจจะกระทบกาไรบร้ษัทจดทะเบีลน จากการมาตรการควมคุมที่
คาดว่าจะเข้มสวดกว่าการประกาศเมื่อช่วสต้นปี
ตลำดหุ้นจี นและฮ่ อ งกง : ตลำดหุ้นจี นปิ ดบวก โดลดัช นี CSI300
เพ้ม่ ขึน้ 0.3% นาโดลหุ้นกลุ่มการแพทลดและกลุ่มธนาคาร สอดคล้อสตามผลประกอบการ
ราลไตรมาสทีแ่ ข็สแกร่ส ขณะที่ดชั นี Hang Seng ป้ ดลบ 1.76% เนื่อสจากความกัส วล
เกีล่ วกับการแพร่ระบาดขอส COVID-19 ในบาสประเทศอาจส่สผลให้เศรษฐก้จโลกฟื้ นตัวช้า
กว่าทีค่ าดไว้
อัตรำผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ : อาลุ 2 ปี ปรับตัวลดลส อลู่ท่ีระดับ
0.145% และอาลุ 10 ปี ปรับตัวลดลส อลู่ทร่ี ะดับ 1.535%
อัต รำผลตอบแทนพัน ธบัต รไทย :อาลุ 2 ปี ปรับ ตัว ลดลส อลู่ ท่ีร ะดั บ
0.484% และอาลุ 10 ปี ปรับตัวลดลส อลู่ทร่ี ะดับ 1.882%

รำคำน้ ำมันล่วงหน้ ำ NYMEX : ปรับตัวลดลง หลัสสต๊ อกน้ ามันด้บสหรัฐฯ
ปรับตัวเพ้่มขึน้ สวนทาสกับนักว้เคราะหดคาดการณด ประกอบกับความกัสวล
เกีล่ วกับความต้อสการใช้น้ ามัน หลัสจานวนผูต้ ด้ เชือ้ COVID-19 ในอ้นเดีลเพ้ม่
สูสขึน้

ตลำดหุ้นอิ นเดีย : ปิ ดทำกำร เนื่ องในวัน Ram Navami
ดัชนี SET ตลำดหลัก ทรัพย์แห่ งประเทศไทย ปรับตัว ในกรอบ ได้ รบั แรง
กดดันจำกบรรยำกำศกำรลงทุนในภูมิภำค จากความกัสวลเกี่ลวกับการแพร่ระบาดขอส
COVID-19 ในต่าสประเทศ โดลตลาดหุน้ ไทลได้รบั แรสหนุนจากหุน้ กลุ่ม ICT และกลุ่มเหล็ก
ช่วลหนุนนาตลาด ปริ มำณกำรซื้อหนำแน่ นที่ 80,536 ล้ำนบำท โดยนักลงทุนสถำบัน
ซื้อสุทธิ ที่ 521 ล้ำนบำท และนักลงทุนต่ำงชำติ ขำยสุทธิ ที่ 1,809 ล้ำนบำท

รำคำทองคำ : ปรับตัวเพิ่ มขึ้น หลัสจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัว
ลดลสต่ อ ประกอบกับ ปั จจัล ด้า น Technical แสดสถึส การฟื้ นตัว หลัส ราคา
ปรับตัวเพ้ม่ ขึน้ ผ่านแนวต้านสาคัญ 1,750 ดอลลารดสหรัฐฯ

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”

