ตลำดหุ้นสหรัฐอเมริ กำ : ปรับตัวเพิ่ มขึ้น หนุ นโดลราคาหุน้ Facebook ป้ ดทา
จุดสูสสุดใหม่ หลัสราลสานสบการเส้น ราลได้ราลไตรมาสราว 2.6 หมื่นล้านดอลลารดสหรัฐฯ
เต้บโตถึส 48% YoY เทีล บกับช่ว สเดีลวกันขอสปี ก่อนหน้ า ขณะที่ตลาดจับตาสบฯ ขอส
Amazon.com ทีจ่ ะราลสานหลัสตลาดป้ ด โดลบร้ษทั จดทะเบีลนบนดัชนี S&P500 265 แห่ส
ทีร่ าลสานสบฯ แล้ว ร้อล 87 เหนือความคาดหมาลขอสตลาด
• GDP ไตรมาส 1/64 +6.4% QoQ ตลาดคาด +6.1% QoQ
ตลำดหุ้น ยุ โ รปและสหรำชอำณำจัก ร : ปรับ ตัว ลดลงเล็ก น้ อย
เนื่อสจากเผช้ญแรสขาลทาก าไรหลัส ตลาดปรับตัว เข้า ใกล้ระดับสู สสุด เป็ น ประวั ต้ก ารณด
ในขณะทีก่ ลุ่มธนาคารลัสคสปรับตัวขึน้ สวนตลาดหลัสอัตราผลตอบแทนพันธบัตรลูโรโซนที่
พุ่ ส ขึ้น แตะระดับ สู ส สุ ด ในรอบ 2 สัป ดาหด เนื่ อสจากสหรัฐ ฯ และเลอรมนี เ ป้ ด เผลข้อมู ล
เศรษฐก้จและเส้นเฟ้ อทีด่ กี ว่าทีค่ าด
• ดัชนีราคาผูบ้ ร้โภคเลอรมนีเดือน เม.ล. +0.7% MoM ตลาดคาด +0.5% MoM
ตลำดหุ้นเอเชีย :
ตลำดหุ้น ญี่ ปุ่ น : ดัช นี TOPIX ตลำดหุ้น โตเกี ย ว ปิ ดท ำกำรซื้ อ ขำยช่ ว ง
Golden week

ตลำดหุ้นจีนและฮ่องกง : ปรับตัวเพิ่ มขึ้น โดยดัชนี CSI300 ปิ ดบวก
0.88% นาโดลหุ้นกลุ่มการเส้น หลัสบร้ษทั จดทะเบีลนราลใหญ่ในกลุ่มการเส้นเป้ ดเผลสบ
การเส้นไตรมาสแรกที่แข็สแกร่ส และการจัดสรรเส้นทุนขอสกอสทุนรวมจีน เข้าสู่หุ้ นกลุ่ ม
ธนาคารช่วลหนุนหุน้ กลุ่มการเส้นเช่นกัน ในขณะทีค่ วามเชื่อมันขอสตลาดได้
่
ปรับตัวขึน้ จาก
สัญญาณการฟื้ นตัวอล่าสต่อเนื่อสในภาคการท่อสเทีล่ ว และดัชนี Hang Seng ปิ ดบวก
0.8% หลัสจากธนาคารกลาสสหรัฐฯ (Fed) มอสว่าลัสไม่ถสึ เวลาทีจ่ ะลกเล้กมาตรการผ่ อน
คลาลทาสการเส้น ถึสแม้ว่าเศรษฐก้จจะเร้ม่ มีการฟื้ นตัวอล่าสแข็สแกร่สแล้วก็ตาม
อัตรำผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ : อาลุ 2 ปี ปรับตัวในกรอบ อลู่ แถว
0.164% และอาลุ 10 ปี ปรับตัวเพ้ม่ ขึน้ อลู่ทร่ี ะดับ 1.642%
อัต รำผลตอบแทนพัน ธบัต รไทย :อาลุ 2 ปี ปรับ ตัว ในกรอบ อลู่ แ ถว
0.540% และอาลุ 10 ปี ปรับตัวในกรอบ อลู่แถว 1.840%

รำคำน้ำมันล่วงหน้ ำ NYMEX : ปรับตัวเพิ่ มขึ้น จากความคาดหวัสการฟื้ นตัว
ขอสเศรษฐก้จ มีแนวโน้มให้ความต้อสการใช้น้ ามันเพ้ม่ ขึน้
รำคำทองคำ : ปรับตัว ลดลง จากมุม มอสการฟื้ น ตัว ขอสเศรษฐก้จที่ดี ข้นึ
ประกอบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯที่ปรับตัวเพ้่มขึน้ กดดันราคา
ทอสคา

ตลำดหุ้นอิ นเดี ย : ปรับตัวขึ้น โดลดัชนี Sensex เพ้่มขึน้ 1.19% อลู่ท่รี ะดับ
สูสสุดนับตัส้ แต่กลาสเดือนมีนาคม เนื่อสจากนักลสทุนมอสข้ามสถานการณดการแพร่ระบาด
ขอส COVID-19 ทีเ่ ลวร้าลในประเทศ และให้ความสาคัญกับผลประกอบการขอสบร้ษทั จด
ทะเบีลนขนาดใหญ่มากกว่า

ดัช นี SET ตลำดหลัก ทรัพย์แห่ งประเทศไทย ปรับตัว เพิ่ มขึ้ น จำกควำม
คำดหวังเกี่ ยวกับสถำนกำรณ์ COVID-19 ภำยในประเทศที่ ดีขึ้น หลัสจานวนผูต้ ้ดเชื้อ
COVID-19 ราลใหม่ลดลสมาต่ ากว่า 2,000 ราล ประกอบกับบรรลากาศการลสทุนลัสถูก
หนุ นนาโดลผลการดาเน้นสานขอสบร้ษทั จดทะเบีลนทีส่ ดใส ปริ มำณกำรซื้อหนำแน่ นที่
89,565 ล้ ำ นบำท โดยนั ก ลงทุ น สถำบัน ซื้ อ สุ ท ธิ ที่ 1,971 ล้ ำ นบำท และนั ก ลงทุ น
ต่ำงชำติ ซื้อสุทธิ ที่ 806 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”

