ตลำดหุ้นสหรัฐอเมริ กำ :ดัชนี ทงั ้ Dow Jones S&P500 และ Nasdaq ปรับตัว
เพิ่ มขึ้ น ทำจุดสูง สุดใหม่ ในประวัติกำรณ์ อีกครัง้ จากความคาดหวัส มาตรการกระตุ้น
เศรษฐก้จทีม่ ากขึน้ หลัสพรรคเดโมแครตชนะการเลือกตัส้ โดลสามารถครอสเสีลสข้าสมากได้
ทัส้ 2 สภา (สภาผูแ้ ทนราษฎรและวุฒส้ ภา) หรือทีต่ ลาดเรีลกว่า Blue Wave โดลสภาฯ ได้
รับรอสนาล โจ ไบเดน เป็ นประธานาธ้บดีสหรัฐฯ คนถัดไปอล่าสเป็ นทาสการ ประกอบกับ มี
การเรีลกร้อสให้อดีตปธน.โดนัล ทรัมปด ลุตป้ ฏ้บตั ห้ น้าทีท่ นั ทีสบื เนื่อสจากเหตุการณดจลาจลขอส
ผูส้ นับสนุนขอสเขาวานนี้
ตลำดหุ้น ยุ โ รปและสหรำชอำณำจัก ร : ดัช นี Euro Stoxx600 และ
FTSE100 ปรับตัวเพิ่ มขึ้น นาโดลกลุ่มส้นค้าโภคภัณฑดและวัสดุก่อสร้าส และตลาดเก็สกาไร
มาตรการกระตุน้ เศรษฐก้จขอสสหรัฐฯ
ตลำดหุ้นเอเชีย :
ตลำดหุ้นญี่ปนุ่ : ดัชนี Nikkei 225 ปรับตัวเพิ่ มขึ้น แตะจุดสูสสุดใหม่ในรอบ 30
ปี นาโดลกลุ่มการเส้นซึส่ เป็ นไปในท้ศทาสเดีลวกับหุน้ การเส้นทัวโลก
่
หลัสอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ กลับมาลืนเหนือ 1%
ตลำดหุ้น จี น และฮ่ อ งกง : ดัช นี CSI300 ปรับ ตัว เพิ่ ม ขึ้ น น ากลุ่ ม
ธนาคารและส้นค้าอุปโภคบร้โภค โดลหุน้ Blue-chip บน CSI300 แตะระดับสูสสุดในรอบ 13
ปี ได้รบั ปั จจัล หนุ น จากความเชื่อมันขอสตลาด
่
หลัส ธนาคารกลาสจีนมีการประกาศว่าจะ
ดาเน้นนโลบาลการเส้นทีล่ ดื หลุ่นตามเป้ าหมาลและมุส่ เน้นไปทีก่ ารสนับสนุน บร้ษทั ขนาดเล็ก
เพื่อให้เศรษฐก้จฟื้ นตัวได้ดี ด้ำนตลำดหุ้นฮ่องกงปิ ดลบ นาโดลกลุ่มโทรคมนาคม หลัสจาก
ตลาดหลักทรัพลดน้วลอรดกประกาศกลับมาพ้จารณาการเพ้กถอนบร้ษทั โทรคมนาคมราลใหญ่
3 แห่สขอสจีนจากตลาดหลักทรัพลด หลัสรัฐมนตรีกระทรวสการคลัสไม่เห็นด้วลกับการลกเล้ก
การเพ้กถอน ในขณะเดีลวกัน ฝ่ าลบร้หารขอสทรัมปด เตรีลมพ้จารณาเพ้ม่ ข้อกล่าวหาลสบัญชี
ดากับ Alibaba และ Tencent ว่าเป็ นบร้ษทั ทีถ่ ูกควบคุมโดลกอสทัพจีน
อัตรำผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ : อาลุ 2 ปี ปรับตัวเพ้ม่ ขึน้ อลู่ทร่ี ะดับ
0.141% และอาลุ 10 ปี ปรับตัวเพ้ม่ ขึน้ อลู่ทร่ี ะดับ 1.085%
อัต รำผลตอบแทนพัน ธบัต รไทย :อาลุ 2 ปี ปรับ ตัว ในกรอบ อลู่ แ ถว
0.387% และอาลุ 10 ปี ปรับตัวในกรอบ อลู่แถว 1.290%

รำคำน้ำมันล่วงหน้ ำ NYMEX : ปรับตัวเพิ่ มขึ้น จากบรรลากาศการลสทุนที่
ดีหลัสการประชุม OPEC+ ทีม่ กี ารปรับลดกาลัสการผล้ต
รำคำทองคำ : ปรับตัวลดลง จากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวเพ้่มขึน้
อล่าสรวดเร็ว และนักลสทุนเร้ม่ Risk on มากขึน้

ตลำดหุ้นอิ นเดีย : ดัชนี Sensex ปรับตัวลดลง หลัสข่าวดีขอสหุน้ กลุ่มธนาคารที่
มีลอดส้นเชื่อและเส้นสารอสสูสขึน้ และบร้ษทั โทรคมนาคม Bharti Airtel สามารถประมูลคลื่น
ความถีไ่ ด้ ถูกกลบด้วลดัชนี Nifty IT ทีล่ ดลส จากการเทขาลหุน้ ก่อนการประกาศสบการเส้น
ขอส Tata Consultancy Services จะเห็นได้ว่าตลาดอลู่ในภาวะ overbought และการลดลส
ขอสดัชนีในวันนี้เป็ นการเทขาลเก็สกาไร
ดัชนี SET ตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยปรับตัวเพิ่ มขึ้น นำโดยหุ้นกลุ่ม
กำรเงิ น หลัสจาก Bond Yield ขอสสหรัฐฯปรับตัวเพ้ม่ ขึน้ ส่สผลให้หนุ้ กลุ่มการเส้นทัวโลก
่
รวมถึสขอสตลาดหุน้ ไทลปรับตัวเพ้ม่ ขึน้ โดลบรรลากาศการลสทุนต่าสประเทศลัสคสช่วลหนุน
นาดัชนี SET ลืนเหนื อระดับ 1,500 จุดเมื่อวานนี้ สำหรับปริ มำณกำรซื้ อหนำแน่ น ที่
121,326 ล้ ำ นบำท โดยนั ก ลงทุ น สถำบัน ซื้ อ สุ ท ธิ ที่ 2,049 ล้ ำ นบำท และนั ก ลงทุ น
ต่ำงชำติ ซื้อสุทธิ ที่ 145 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
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