ตลำดหุ้นสหรัฐอเมริ กำ : ปรับตัวในกรอบ ในทิ ศทำงผสม โดลหุน้ Tesla ป้ ด
ลบ แม้ว่าราลสานสบการเส้นแข็สแกร่สแต่นกั ลสทุนกัสวลถึสทากาไรบาสส่วนที่มาจากการซื้อ
ขาล Bitcoin ขณะทีห่ นุ้ ขนาดใหญ่ในดัชนีโดลเฉพาะกลุ่ม FAAMG ปรับตัวในกรอบแคบเมื่อ
คืนทีผ่ า่ นมา โดล Microsoft ราลสานสบแข็สแกร่ส หลัส ป้ ดตลาดแต่ราคาลดลสราว 2% แต่
Alphabet บร้ษัทแม่ Google ซึ่สราลสานสบฯ เช่นกัน ราคาหลัสป้ ดตลาดเพ้่มขึน้ ราว 4%
ขณะทีก่ ลุ่มการเส้นช่วลหนุ นดัชนี ด้านปั จจัลมหภาคตลาดจับตาการประชุมธนาคารกลาส
สหรัฐฯ (Fed)
• ดัชนีความเชื่อมันผู
่ บ้ ร้โภค เดือน เม.ล. อลู่ท่ี 121.7 จุด ตลาดคาด 113 จุด
ตลำดหุ้นยุโรปและสหรำชอำณำจักร : ปรับตัว ในกรอบ เนื่ อสจาก
ตลาดได้รบั แรสกดดันจากนักลสทุนระมัดระวัสผลการประชุมธนาคารกลาสสหรัฐฯ (Fed) ถึส
การส่สสัญญาณถึสการคุมเข้มนโลบาลการเส้น ถึสแม้จะมีการราลสานผลประกอบการที่ดเี ก้ด
คาดขอสบร้ษัทจดทะเบีลนหลาลบร้ษัท รวมถึสหุ้นกลุ่มเด้นทาสที่ปรับตัวสูส ขึน้ และป้ ดที่
ระดับสูสสุดเป็ นประวัตก้ ารณด ในขณะทีค่ ่าเส้นปอนดดทแ่ี ข็สค่าขึน้ ซึส่ ส่ สผลกระทบต่อผูส้ ่สออก
ได้กดดันตลาดหุน้ ลอนดอน
ตลำดหุ้นเอเชีย :
ตลำดหุ้นญี่ปนุ่ : ดัชนี TOPIX ตลำดหุ้นโตเกี ยว ปรับตัวลดลง โดลธนาคาร
กลาสญี่ป่ ุนคสนโลบาลการเส้นตามเด้ม ขณะทีต่ ลาดจับผลประกอบการบร้ษทั จดทะเบีลนที่
ทลอลประกาศออกมา
• ลอดค้าปลีก เดือน มี.ค. +5.2% YoY ตลาดคาด +4.7% YoY

อัตรำผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ : อาลุ 2 ปี ปรับตัวเพ้ม่ ขึน้ อลู่ทร่ี ะดับ
0.180% และอาลุ 10 ปี ปรับตัวเพ้ม่ ขึน้ อลู่ทร่ี ะดับ 1.625%
อัตรำผลตอบแทนพัน ธบัตรไทย :อาลุ 2 ปี ปรับ ตัว เพ้่ม ขึ้น อลู่ ท่ีร ะดับ
0.537% และอาลุ 10 ปี ปรับตัวเพ้ม่ ขึน้ อลู่ทร่ี ะดับ 1.842%

รำคำน้ ำมันล่วงหน้ ำ NYMEX : ปรับตัวเพิ่ มขึ้น หลัส OPEC+ ลัสคสทาตาม
แผนปรับเพ้ม่ กาลัสการผล้ตในเดือน พ.ค. แม้มกี ารแพร่ระบาดขอส COVID-19
แสดสให้เห็นถึสผลกระทบจาก COVID-19 ทีม่ จี ากัดต่อความต้อสการใช้น้ ามัน
รำคำทองคำ : ปรับตัวในกรอบ นักลสทุนชะลอการลสทุน เพื่อต้ดตามการ
ประชุม FOMC ทีจ่ ะเก้ดขึน้ ในสัปดาหดน้ี

ตลำดหุ้นจีนและฮ่องกง : ดัชนี CSI300 ปรับตัวเพิ่ มขึ้น นาโดลกลุ่ม
การแพทลดและส้นค้าอุปโภคบร้โภค ถึสแม้ว่าสานักสานสถ้ต้แห่สชาต้จนี ราลสานได้กาไร
ภาคอุตสาหกรรมขลาลตัวในอัตราทีช่ ะลอตัวในเดือนมี.ค. แต่กล็ สั คสเต้บโตสูสจากฐานทีต่ ่ า
ในปี ก่อนหน้าและการฟื้ นตัวขอสอุปสสคดในวัตถุดบ้ การผล้ตทีเ่ ก้ดขึน้ พร้อมกับการฟื้ นตัวขอส
เศรษฐก้จจีน ขณะที่ดชั นี Hang Seng ปรับตัวในกรอบ โดลนักลสทุนต่าสจับตาความเห็น
ขอสธนาคารกลาสสหรัฐฯ (Fed) หลัสการประชุมนโลบาลการเส้นในวันพุธ
ตลำดหุ้ น อิ นเดี ย : ดัช นี Sensex ปรับ ตัว เพ้่ ม ขึ้น ก่ อ นการราลสานผล
ประกอบการจ านวนมากขอสบร้ษัท จดทะเบีล นขนาดใหญ่ แ ม้ว่ า จะมีจ านวนผู้ต้ด เชื้ อ
COVID-19 ราลใหม่ ใ นประเทศสู ส กว่ า 300,000 คน ต้ด ต่ อ กัน เป็ นวัน ที่ 6 ในขณะที่
ผลกระทบทาสเศรษฐก้จขอสการแพร่ระบาดรอบใหม่ลดลสเมื่อเทีลบกับการแพร่ระบาดรอบ
แรก โดลอัตราการมีส่วนร่วมในกาลัสแรสสานในอ้นเดีลแทบไม่เปลีล่ นแปลส
ดัช นี SET ตลำดหลัก ทรัพย์แ ห่ ง ประเทศไทย ปรับตัว ในกรอบ หลัง กลุ่ ม
เหล็ก ปรับ ตั ว ลดลงกดดัน ตลำด เนื่ อ สจากนาลกรัฐ มนตรี ไ ด้ ส ัส่ การในที่ป ระชุ ม
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้หน่วลสานทีเ่ กีล่ วข้อสเข้ามาดูแลเรื่อสราคาเหล็กที่ปรับตัวสูสขึน้ อาจ
ส่สผลกระทบต่อผูป้ ระกอบการ ส่สผลให้เก้ดการขาลทากาไรในหุน้ กลุ่มทีเ่ กี่ลวข้อส ปริ มำณ
กำรซื้อหนำแน่ นที่ 97,524 ล้ำนบำท โดยนักลงทุนสถำบันขำยสุทธิ ที่ 2,075 ล้ำนบำท
และนักลงทุนต่ำงชำติ ซื้อสุทธิ ที่ 52 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”

