ตลำดหุ้นสหรัฐอเมริ กำ : ดัชนี Dow Jones S&P500 และ Nasdaq ปรับตัว
ลดลง จำกกำรขำยทำกำไรหลัสจากสัปดาหดทแ่ี ล้วตลาดตอบรับปั จจัลบวกผลการเลื อกตัส้
วุฒส้ มาช้กรัฐจอรดเจีลซึ่สส่สผลให้เก้ด Blue wave (พรรเดโมแครตครอสเสีลสข้าสมากทัส้ 2
สภา) โดลตลาดเก็สกาไรมาตรการกระตุ้นเศรษฐก้จชุดใหญ่ อล่าสไรก็ตามวานนี้ตลาดจับตา
กำรฟ้ องร้องถอดถอนประธำนำธิ บดี ทรัมป์ (Impeachment) สืบเนื่อสจากเหตุการณดกลุ่ม
ผู้ ชุ ม นุ ม บุ ก รุ ก รัฐ สภาสหรัฐ ฯ สร้ า สความเสื่ อ มเสี ล ต่ อ ประเทศต้ น แบบขอสระบอบ
ประชาธ้ปไตล อำจจะทำให้ มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิ จที่ ตลำดเก็งกำไรล่วงหน้ ำต้ อง
ล่ำช้ำออกไป ประกอบกับในวันศุกรดน้กี ลุ่มธนาคารจะเร้ม่ ราลสานผลการดาเน้น สานไตรมาส
สุดท้าลขอสปี 2020
ตลำดหุ้น ยุ โ รปและสหรำชอำณำจัก ร : ดัช นี Euro Stoxx600 และ
FTSE100 ปรับตัวลดลง หลัสดัชนีตลาดหุ้นเลอรมนี (DAX) ทาจุดสูสสุดใหม่สปั ดาหดก่อน
โดลตลาดกลับมาจับตาการแพร่ระบาด Covid-19 สาลพันธุใด หม่ ประกอบกับสถานการณดใ น
อัสกฤษเข้าขัน้ ว้กฤตหลัสจากนาลกรัฐมนตรี Boris Johnson เป้ ดเผลว่าอัสกฤษต้อสแข่สกับ
เวลาในการกระจาลวัคซีน ในขณะทีจ่ านวนผูเ้ สีลชีวต้ สูสขึน้ และโรสพลาบาลเร้่ มขาดแคลน
ออกซ้เจน
ตลำดหุ้นเอเชีย :

ตลำดหุ้นญี่ปนุ่ : ดัชนี Nikkei 225 ปิ ดทำกำรซื้อขำยวำนนี้

อัตรำผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ : อาลุ 2 ปี ปรับตัวในกรอบ อลู่แถว
0.149% และอาลุ 10 ปี ปรับตัวเพ้ม่ ขึน้ อลู่ทร่ี ะดับ 1.156%

ตลำดหุ้นจี นและฮ่ อ งกง : ดัชนี CSI300 และดัชนี ตลำดหุ้นฮ่ องกง
ปรับตัวในทิ ศทำงผสม โดยจีนปิ ดลบเป็ นผลจากความตึสเครีลดระหว่าสจีนและสหรัฐฯ จาก
การทีป่ ระกาศลุตข้ อ้ จากัดการต้ดต่อระหว่าสเจ้าหน้าทีร่ ฐั ขอสสหรัฐฯ กับไต้หวัน โดลความตึส
เครีลดได้ส่สผลกระทบต่อความเชื่อมันขอสนั
่
กลสทุน เช่นเดีลวกับลอดผูต้ ด้ เชื้ อ covid-19 ที่
เพ้่ม ขึ้น สู ส สุ ด ในรอบ 5 เดือน ด้ ำ นฮ่ อ งกงปิ ดบวกเนื่ อสจากแรสซื้อจากนัก ลสทุ น ในจีน
แผ่นด้นใหญ่ เป็ นจานวนเส้นถึส 18.9 พันล้านหลวน ในบร้ษทั ทีถ่ ูกกล่าวอ้าสโดลทรัมปด ว่ามี
การควบคุมโดลกอสทัพจีน แต่นักลสทุนในจีนลัสเชื่อมันว่
่ าไบเดนจะลกเล้กมาตรการห้าม
ลสทุนขอสดัสกล่าว

อัตรำผลตอบแทนพัน ธบัตรไทย :อาลุ 2 ปี ปรับ ตัว เพ้่ม ขึ้น อลู่ ท่ีร ะดับ
0.422% และอาลุ 10 ปี ปรับตัวในกรอบ อลู่แถว 1.131%

ตลำดหุ้นอิ นเดีย : ดัชนี Sensex ปรับตัวเพิ่ มขึ้น ตลาดหุน้ อ้นเดีลป้ ดทีจ่ ุดสูสสุด
ใหม่เ ป็ นประวัต้การณด อีกครัส้ น าโดลกลุ่ ม IT ที่ม ีแนวโน้ ม ประกาศสบการเส้น ขอสบร้ษัท
ผูใ้ ห้บร้การ software outsource ทีแ่ ข็สแกร่สและโดดเด่น

รำคำน้ำมันล่วงหน้ ำ NYMEX : ปรับตัวในกรอบ หลัสจากราคาปรับตัวเพ้ม่
ขึน้ มามากในสัปดาหดทแ่ี ล้ว และความกัสวลเกี่ลวกับความต้อสการใช้ น้ ามันที่
ลัสคสเปราะบาส

ดัช นี SET ตลำดหลัก ทรัพย์แ ห่ งประเทศไทยปรับตัวผัน ผวน จำกกำรเก็ ง
กำไรหุ้นขนำดใหญ่ ได้แก่ KTC และ DELTA โดลราคาหุน้ ทัส้ 2 มีความผันผวนเป็ นอล่าส
มากเมื่อวานนี้ โดลหุน้ ทีล่ สั คสช่วลหนุนดัชนีได้แก่หนุ้ กลุม่ อ้เล็กทรอน้กสด จากค่าเส้นบาททีเ่ ร้ม่
อ่อนค่า แต่ค่าเส้นบาททีเ่ ร้ม่ อ่อนค่าสร้าสความกัสวลให้กบั Fund Flow ทีอ่ าจเข้ามาลสทุน
ตลาดหุน้ ไทลให้ลดลส สำหรับปริ มำณกำรซื้อหนำแน่ นที่ 93,806 ล้ำนบำท โดยนักลงทุน
สถำบันขำยสุทธิ ที่ 1,897 ล้ำนบำท และนักลงทุนต่ำงชำติ ขำยสุทธิ ที่ 510 ล้ำนบำท

รำคำทองคำ : ปรับตัวลดลง จากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวเพ้่มขึน้
อล่าสรวดเร็ว และค่าเส้นดอลลารดสหรัฐฯทีเ่ ร้ม่ แข็สค่ามากขึน้

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”

