ตลำดหุ้นสหรัฐอเมริ กำ : ปรับตัวเพิ่ มขึ้น โดยดัชนี Nasdaq ปิ ดทำจุดสูงสุด
ใหม่ในประวัติกำรณ์ นำโดยหุ้นเติ บโตสูง ทาให้ดชั นีส้นสุดการปรับฐานราว 11% จาก
จุดสูสสุดเด้มเมื่อ 12 กุมภาพันธด จากการซือ้ เก็สกาไรผลประกอบการบร้ษทั จดทะเบีลน โดล
หุน้ ทีม่ M
ี arket Cap รวมกันราว 40% ขอสดัชนี S&P500 อาท้ Microsoft Corp Alphabet
Inc บร้ษทั แม่ Google Apple Inc Facebook Inc และ Amazon.com Inc จะราลสานสบ
การเส้นไตรมาส 1 ในสัปดาหดน้ี ขณะที่ Tesla ราลสานสบฯ หลัสตลาดป้ ดเมื่อคืนที่ผ่านมา
กาไรสุทธ้เต้บโตทาจุดสูสสุดใหม่ท่ี 438 ล้านดอลลารดสหรัฐฯ
ตลำดหุ้น ยุ โ รปและสหรำชอำณำจัก ร : ปรับตัว เพิ่ ม ขึ้ น โดลดัช นี
STOXX 600 ป้ ดบวก 0.26% ในขณะทีด่ ชั นี FTSE 100 ป้ ดบวก 0.35% นาโดลหุน้ กลุ่ม
เหมือสแร่เนื่อสจากราคาโลหะทีพ่ ุ่สสูสขึน้ โดลราคาทอสแดสอลู่ทร่ี ะดับสูสสุ ดในรอบ 10 ปี
เนื่อสจากโครสการฉีดวัคซีนขอสรัฐบาลทัวโลกได้
่
กระตุน้ การฟื้ นตัวขอสเศรษฐก้จและปร้มาณ
อุปสสคดต่อโลหะในการผล้ต ในขณะทีน่ กั ลสทุนเร้ม่ มีมมุ มอสเช้สบวกว่าสถานการณดการแพร่
ระบาดขอส COVID-19 ทีเ่ ลวร้าลนัน้ ได้ผา่ นพ้นไปแล้ว
ตลำดหุ้นเอเชีย :
ตลำดหุ้นญี่ ปุ่น : ดัชนี Nikkei 225 ปรับตัวเพิ่ มขึ้น นาโดลหุ้นทีเ่ ชื่อมโลสกับ
ภาคการท่อสเที่ลวมีแรสซื้อคืน หลัสรัฐบาลประกาศภาวะฉุ กเฉ้นควบคุมการแพร่ ระบาด
Covid-19 ในเมือสใหญ่ โดลหุน้ สาลการบ้น ANA Holdings (+5.78%) เป้ ดเผลว่าประมาณ
การณด ขาดทุนมีแนวโน้มน้ อลกว่าที่คาดก่อนหน้ า ขณะที่ M3 แพลตฟอรดมให้บร้การด้าน
การแพทลดราคาหุน้ ลดลส (-5.82%) แม้ราลสานสบการเส้นเหนือความคาดหมาลตลาด

อัตรำผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ : อาลุ 2 ปี ปรับตัวเพ้ม่ ขึน้ เล็กน้อล อลู่
ทีร่ ะดับ 0.170% และอาลุ 10 ปี ปรับตัวในกรอบ อลู่แถว 1.568%
อัต รำผลตอบแทนพัน ธบัต รไทย :อาลุ 2 ปี ปรับ ตัว ในกรอบ อลู่ แ ถว
0.514% และอาลุ 10 ปี ปรับตัวในกรอบ อลู่แถว 1.824%

รำคำน้ ำมันล่ วงหน้ ำ NYMEX : ปรับตัวลดลง นักลสทุนลัสคสมีความกัสวล
เกี่ลวกับสถานการณด การแพร่ระบาดขอส COVID-19 ในอ้นเดีลและประเทศ
ต่าส ลัสคสมีแนวโน้มกดดันความต้อสการใช้น้ ามัน
รำคำทองคำ : ปรับตัวในกรอบ นักลสทุนชะลอการลสทุน เพื่อต้ดตามการ
ประชุม FOMC ทีจ่ ะเก้ดขึน้ ในสัปดาหดน้ี

ตลำดหุ้น จี น และฮ่ อ งกง : ปรับตัว ลดลง โดลดัช นี CSI300 ลดลส
1.1% เนื่อสจากนักลสทุนมีการขาลทากาไรจากการปรับขึน้ ขอสดัชนีในช่วสก่อนหน้า ขณะที่
ดัชนี Hang Seng ป้ ดลบ 0.43% เนื่อสจากการแพร่ระบาดขอสไวรัส COVID-19 ในหลาล
ประเทศได้สร้าสความกัสวลแก่นักลสทุนในตลาด และแผนการขึน้ ภาษีขอสไบเดน รวมถึ ส
แรสกดดันด้านเส้นเฟ้ อทีเ่ ก้ดขึน้ ในตลาดหุน้ ทัวโลก
่
ตลำดหุ้นอิ นเดี ย : ดัชนี Sensex ปรับตัวขึ้น นาโดลหุน้ ธนาคาร ICICI ที่พุ่ส
ทะลานเนื่อสจากผลประกอบการราลไตรมาสที่แข็สแกร่ส แม้ว่าจะมีความกัสวลเกี่ล วกับ
ผลกระทบต่อการฟื้ นตัวขอสเศรษฐก้จอ้นเดีลทีเ่ ก้ดจากลอดผูต้ ด้ เชือ้ และเสี ลชีวต้ จากไวรัส
COVID-19 ทีเ่ พ้ม่ ขึน้ อล่าสต่อเนื่อส
ดัชนี SET ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรับตัวเพิ่ มขึ้น นำโดยหุ้นกลุ่ม
โรงพยำบำล และกลุ่มเหล็ก ในขณะทีน่ ักลสทุนลัสคสจับตาดูสถานการณดการแพร่ ระบาด
ขอส COVID-19 ภาลในประเทศอล่ า สใกล้ช ้ด โดลจานวนผู้ต้ด เชื้อราลใหม่ท่ีล ัส อลู่ ใ น
ระดับสูสลัสคสมีแนวโน้มกดดันบรรลากาศการลสทุนในตลาดหุน้ ปริ มำณกำรซื้อหนำแน่ น
ที่ 83,672 ล้ ำนบำท โดยนั กลงทุนสถำบัน ขำยสุทธิ ที่ 1,547 ล้ ำนบำท และนั ก ลงทุน
ต่ำงชำติ ซื้อสุทธิ ที่ 1,847 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”

