ตลำดหุ้นสหรัฐอเมริ กำ :ดัชนี ทงั ้ Dow Jones S&P500 และ Nasdaq ปรับตัว
เพิ่ มขึ้น ทำจุดสูงสุดใหม่ในประวัติกำรณ์ อีกครัง้ จากความหวัสวสเส้นกระตุ้นเศรษฐก้จที่
มากขึน้ หลัสประธานาธ้บดีคนใหม่ โจ ไบเดน เสนอให้เพ้ม่ การจ่าลเส้นช่วลเหลือแก่ผทู้ ไ่ี ด้รบั
ผลกระทบจากการ Lockdown เพื่อจากัดการแพร่ระบาดขอส Covid-19 ประกอบกับ theme
หุน้ ทีเ่ กี่ลวกับลานลนตดไฟฟ้ า อาท้ Tesla Nio รวมถึส Baidu ทีป่ ระกาศจะลสทุนในธุรก้จ
ดัสกล่าว บวกโดดเด่น
• การจ้าสสานนอกภาคการเกษตร เดือน ธ.ค. -1.4 แสนราล ตลาดคาด +7.1 หมื่นราล
• อัตราการว่าสสาน เดือน ธ.ค. อลู่ท่ี 6.7% ตลาดคาดที่ 6.8%
ตลำดหุ้นยุโรปและสหรำชอำณำจักร : ดัชนี Euro Stoxx600 ปรับตัว
เพิ่ มขึ้น หลัสดัชนีตลาดหุ้นเลอรมนี (DAX) ทาจุดสูสสุดใหม่ จากตัวเลขเศรษฐก้จทีอ่ อกมา
แข็สแกร่ส ด้ำน FTSE100 บวกเล็กน้ อย หลัสปรับตัวขึน้ อล่าสโดดเด่นช่วสต้น-กลาสสัปดาหด
• ผลผล้ตภาคอุตสาหกรรม เลอรมนี เดือน พ.ล. +0.9% MoM ตลาดคาด +0.7% MoM
• อัตราการว่าสสานลูโรโซน เดือน พ.ล. อลู่ท่ี 8.3% ตลาดคาด 8.5%
ตลำดหุ้นเอเชีย :
ตลำดหุ้นญี่ปนุ่ : ดัชนี Nikkei 225 ปรับตัวเพิ่ มขึ้น ป้ ดทาจุดสูสสุดในรอบ 30 ปี
ตอบรับแนวโน้ มเส้นดอลลารดสหรัฐฯ อ่อนค่า ราคาส้นค้าโภคภัณฑดเพ้ม่ ขึน้ พร้ อมกับอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรระละลาว จากความคาดหวัสเส้นเฟ้ อจะกลับมา
• การใช้จา่ ลภาคครัวเรือน เดือน พ.ล. +1.1% YoY ตลาดคาด -1.5% YoY
ตลำดหุ้น จี น และฮ่ อ งกง : ดัช นี CSI300 ปรับ ตัว ลดลงเล็ก น้ อย
เนื่ อสจากมีก ารขาลหุ้น ทาก าไร และเป็ น ผลจากความตึส เครีล ดระหว่ า สจีน และสหรั ฐ ฯ
เกีล่ วกับการหารือเรื่อสการห้ามการลสทุนขอสพลเรือนสหรัฐฯในบร้ษทั จีนทีท่ รัมปด กล่าวหาว่า
ถูกควบคุมโดลกอสทัพทหารขอสจีน ขณะที่ ตลำดหุ้นฮ่ องกงปิ ดที่ ระดับสูงสุดในรอบ 11
เดือน เป็ นผลจากความหวัสขอสนักลสทุนในการฟื้ นตัวขอสเศรษฐก้จในปลาลปี
อัตรำผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ : อาลุ 2 ปี ปรับตัวในกรอบ อลู่แถว
0.137% และอาลุ 10 ปี ปรับตัวเพ้ม่ ขึน้ อลู่ทร่ี ะดับ 1.119%
อัต รำผลตอบแทนพัน ธบัต รไทย :อาลุ 2 ปี ปรับ ตัว ในกรอบ อลู่ แ ถว
0.401% และอาลุ 10 ปี ปรับตัวในกรอบ อลู่แถว 1.130%

รำคำน้ ำ มัน ล่ ว งหน้ ำ NYMEX : ปรับตัว เพิ่ ม ขึ้ น ได้ แ รสหนุ น จากความ
คาดหวัสเกี่ลวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐก้จขอสสหรัฐฯ และการปรับตัว ลด
กาลัสการผล้ตขอสกลุ่ม OPEC+
รำคำทองคำ : ปรับตัวลดลง จากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวเพ้่มขึน้
อล่าสรวดเร็ว และค่าเส้นดอลลารดสหรัฐฯทีเ่ ร้ม่ แข็สค่ามากขึน้

ตลำดหุ้ น อิ นเดี ย : ดัช นี Sensex ปรับ ตั ว เพิ่ มขึ้ น ท าจุ ด สู ส สุ ด ใหม่ เ ป็ น
ประวัตก้ ารณดอกี ครัส้ เมื่อวันศุกรดทผ่ี า่ นมา นาโดลกลุ่ม IT ทีจ่ ะเร้ม่ ต้นการประกาศสบการเส้นที่
แข็สแกร่สและโดดเด่นในสัปดาหดน้ี
ดัชนี SET ตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยปรับตัวเพิ่ มขึ้น ตำมตลำดหุ้น
ต่ำงประเทศ โดลได้รบั แรสหนุ นจากความคาดหวัสเกี่ลวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐก้จ ขอส
สหรัฐฯ โดลหุน้ กลุม่ อ้เล็กทรอน้กสดหนุนนาตลาดซึส่ ได้รบั แรสหนุนจากค่าเส้นบาททีเ่ ร้ม่ อ่อนตัว
ลสเทีลบกับดอลลารดสหรัฐฯ สำหรับปริ มำณกำรซื้อหนำแน่ นที่ 125,081 ล้ำนบำท โดยนัก
ลงทุนสถำบันขำยสุทธิ ที่ 1,365 ล้ำนบำท และนักลงทุนต่ ำงชำติ ซื้อสุทธิ ที่ 4,542 ล้ำน
บำท

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”

