ตลำดหุ้นสหรัฐ อเมริ กำ : ดัช นี Dow Jones S&P500 และ Nasdaq ปรับตัว
เพิ่ มขึ้น หนุ นนาโดลหุน้ กลุ่มเทคโนโลลี โดลหุน้ กลุ่ม FAANG ปรับตัวเพ้ม่ ขึน้ มากกว่า 1%
ช่วลหนุนนาตลาด ในขณะทีห่ นุ้ กลุ่มการเส้นลัสคสกดดันตลาดจากปั จจัลเฉพาะตัว อล่าสไรก็
ตามนักลสทุนลัสคสจับตาดูผลการประชุมขอส Fed เกี่ลวกับราลละเอีลดขอสเครื่อสมือทาส
การเส้น ซึส่ มีผลต่อนโลบาลทาสการเส้น
ตลำดหุ้น ยุโรป : ดัช นี Euro Stoxx600 และดัช นี FTSE100 ปรับ ตัวเพิ่ มขึ้ น
ได้รบั แรสหนุ นจากหุน้ ส้นค้าแบรนดดเนม หลัสจากบร้ษทั H&M ราลสานผลการดาเน้นสานที่
ดีกว่านักว้เคราะหดคาดการณด เช่นเดีลวกับหุน้ กลุ่มเหมือสแร่ทป่ี รับตัวเพ้่มขึน้ หลัสจากการผล้ต
ภาคอุต สาหกรรมขอสจีน ปรับตัว เพ้่ม ขึ้น สูส กว่ า คาด รวมถึส หุ้น Ocado ที่ม ีประเด็น บวก
เฉพาะตัวทาให้ราคาหุน้ บวกกว่า 11%
• ดัชนีความเชื่อมันผู
่ บ้ ร้โภคขอสลุโรปโดล ZEW เดือน ก.ล. อลู่ทร่ี ะดับ 77.4 จุด ตลาด
คาด 69.8 จุด
ตลำดหุ้นเอเชีย :
ตลำดหุ้ น ญี่ ปุ่ น : ดัช นี Nikkei 225 ปรับ ตัว ลดลง ตลาดชะลอดู น โลบาล
เศรษฐก้จขอสรัฐบาลชุดใหม่ภาลใต้การบร้หารขอสนาลกรัฐมนตรีคนใหม่ Suga Yoshihide
ขณะทีเ่ ส้นเลนมีแนวโน้มกลับมาแข็สค่าในระละสัน้
• ลอดส่สออกเดือน ส.ค. -14.8% YoY ตลาดคาด -16.1% YoY

อัตรำผลตอบแทนพัน ธบัตรสหรัฐ ฯ : อาลุ 2 ปี ปรับตัว ในกรอบอลู่ แ ถว
0.141% และอาลุ 10 ปี ปรับตัวเพ้ม่ ขึน้ อลู่ทร่ี ะดับ 0.679%
อัต รำผลตอบแทนพัน ธบัต รไทย : อาลุ 2 ปี ปรับ ตัว อลู่ ใ นกรอบแถว
0.549% และอาลุ 10 ปี ปรับตัวลดลสอลู่ทร่ี ะดับ 1.369%

รำคำน้ำมันล่วงหน้ ำ NYMEX : ปรับตัวเพิ่ มขึ้น จากพาลุเฮอร้เคนทีพ่ ดั เข้า
อ่าวเม็กซ้โก ส่สผลให้การผล้ตน้ ามันในแถบนัน้ ลดลส แต่ด้วลความต้อสการใช้
น้ ามันลัสคสถูกกดดัน ส่สผลให้ราคาน้ ามันปรับตัวเพ้ม่ ขึน้ ได้อล่าสจากัด

รำคำทองคำ : ปรับตัวในกรอบ นักลสทุนชะลอการลสทุนในทอสคา โดลนั ก
ลสทุนจับตาดูผลการประชุมขอส Fed

ตลำดหุ้นจีนและฮ่องกง : ดัชนี CSI 300 ตลำดหุ้นจีน และดัชนี ตลำด
หุ้นฮ่ องกง ปรับตัวเพิ่ มขึ้น หนุ นโดยตัวเลขเศรษฐกิ จที่ ออกมำสดใส โดลลอดค้าปลีก
ออกมาขลาลตัวครัส้ แรกในปี น้ี ตอกล้าแนวโน้มการฟื้ นตัวขอสเศรษฐก้จจีนอล่า สแข็สแกร่ส
ประกอบกับ ค่าเส้น หลวนและฮ่อสกสแข็ส ค่าเทีล บกับ ดอลลารดส หรัฐ ฯอาจจะช่วลให้ Fund
flows ต่าสชาต้ไหลเข้ามาลสทุนเพ้ม่ เต้ม วานนี้หนุ้ อสัสหาร้มทรัพลดและสาลการบ้นปรับตัวขึน้
โดดเด่น
• ผลผล้ตภาคอุตสาหกรรม เดือน ส.ค. +5.6% YoY ตลาดคาด +5.1% YoY
• การลสทุนในส้นทรัพลดถาวร เดือน ส.ค. -0.3% YoY ตลาดคาด -0.4% YoY
• ลอดค้าปลีก เดือน ส.ค. 0.5% YoY ตลาดคาด 0.1% YoY
ตลำดหุ้นอิ นเดีย : ดัชนี Sensex ปรับตัวเพิ่ มขึ้น ได้แรสหนุ นจากอัตราเส้นเฟ้ อ
ออกมาน้ อลกว่าที่ตลาดคาด โดลกรณีขอสอ้นเดีลเส้นเฟ้ อที่ระดับ 6.7% อาจจะกระทบต่อ
ต้นทุนการครอสชีพในภาวะเศรษฐก้จทีไ่ ม่แน่ นอนสูส ตัวเลขทีอ่ อกมาจึสช่วลให้ ตลาดคลาล
ความกัสวล ประกอบกับดัชนีฟ้วเจอรดสตลาดหุน้ สหรัฐฯ ทีอ่ ลู่ในแดนบวกวานนี้ ชว่ ลหนุน
• ดัชนีราคาผูบ้ ร้โภค เดือน ส.ค. +6.7% YoY ตลาดคาด +6.8% YoY
ตลำดหุ้นไทย : ดัชนี SET ตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ปรับตัวเพิ่ มขึ้น
ในท้ศทาสเดีลวกับตลาดหุน้ ส่วนใหญ่ในภูมภ้ าค นาโดลหุน้ กลุ่มท่อสเทีล่ ว หลัสช่วสบ่าลได้แรส
หนุนจากทีป่ ระชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมต้อนุมตั ห้ ลักการแนวทาสการเป้ ดรับ นักท่อสเทีล่ ว
ประเภทพ้เศษ (Special Tourist Visa) หรือ STV โดลเป็ นนักท่อสเทีล่ วต่าสชาต้ทป่ี ระสสคดจะ
เด้นทาสมาพักในประเทศไทลแบบระละลาว (Long Stay) จะเป้ ดให้เข้าประเทศได้ตสั ้ แต่เดือน
ต.ค. 2563 สาหรับปร้มาณการซือ้ ปานกลาสที่ 43,868 ล้านบาท โดลนักลสทุนสถาบันซือ้ สุทธ้
355 ล้านบาท และนักลสทุนต่าสชาต้ซอ้ื สุทธ้ท่ี 307 ล้านบาท

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”

