
Index Last  Change %Change
     Dow Jones 24,608.98    -420.22 -1.68%
     S&P500 2,677.67      -36.16 -1.33%
     Euro Stoxx50 3,399.16      -39.80 -1.16%
     DAX 12,190.94    -336.10 -2.68%
     Nikkei 225 21,724.47    -343.81 -1.56%
     Topix 1,740.20      -28.04 -1.59%
     SHCOMP 3,292.07      14.35 0.44%
     HSHARE 12,428.88    46.80 0.38%
     SENSEX 34,046.94    -137.10 -0.40%
     SET Closed Closed Closed
MSCI Asia Ex Japan 736.89         -4.35 -0.59%
Crude Oil (WTI) 60.99           -0.65 -1.05%
Gold Spot 1,305.20      -12.70 -0.96%
USDJYP 106.23         -0.77 -0.72%
USDTHB 31.46           0.15 0.50%
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Europe
• ตลาดหุ้นยุโรปปิดลบ (1 มี.ค.) หลังจากบริษัทจดทะเบียนรายใหญ่
เปิดเผยผลประกอบการที่อ่อนแอ นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงกดดัน
หลังประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้ส่งสัญญาณการเดินหน้า
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาค
การผลิตของหลายประเทศในยุโรปที่ชะลอตัวลง

• ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคการผลิตเดือนก.พ.ของเยอรมนี 
ลดลงสู่ระดับ 60.6 จากระดับ 61.1 ในเดือนม.ค

• ดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนก.พ.ของฝรั่งเศส ปรับตัวลงสู่ระดับ 
55.9 ในเดือนก.พ. จากระดับ 58.4 ในเดือนม.ค. และลดลงจากตัวเลข
ประมาณการเบื้องต้นเดือนก.พ.ที่ระดับ 56.1

Japan
• ตลาดหุ้นโตเกียวปิดลบ (1 มี.ค.) ตามทิศทางดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้น
นิวยอร์กที่ถูกแรงเทขาย นอกจากนี้ค่าเงินเยนที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับ
ดอลลาร์สหรัฐได้กดดันหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกให้ปรับตัวลดลง

China
• ตลาดหุ้นจีนและฮ่องกงปิดบวก (1 มี.ค.) โดยตลาดได้แรงหนุนจากการ
ดีดตัวขึ้นของหุ้นตัวใหญ่อย่าง เทนเซ็นต์ โฮลดิงส์ ขณะที่นักลงทุนรอดู
ก า ร แ ถ ล ง ขอ ง น า ย เ จ อ โ ร ม  พ า ว เ ว ล  ป ร ะ ธ าน  เ ฟด  ต่ อ
คณะกรรมาธิการการธนาคารประจ าวุฒิสภาสหรัฐฯ หลังจากที่ได้ส่ง
สัญญาณปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยสหรัฐ 4 ครั้งในปีนี้

Thai
• -ปิดท าการเนื่องในวันมาฆบูชา-

Commodities
• สัญญาน้ ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลบ (1 ม.ีค.) เนื่องจาก
นักลงทุนยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานน้ ามันที่สูงขึ้นในสหรัฐ หลังมี
รายงานสต็อกน้ ามันดิบของสหรัฐพุ่งข้ึนมากกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้ว

• สัญญาทองค าปิดลบ (1 มี.ค.) เนื่องจากนักลงทุนยังคงวิตกกังวลว่า เฟด 
อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ ความ
แข็งแกร่งของข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐบางรายการ ยังส่งผลให้นักลงทุนลดการ
ถือครองทองค าซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย

Currency
• ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ (1 มี.ค.)  หลังจาก
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศว่า สหรัฐจะเรียกเก็บภาษีน าเข้าเหล็ก
และอลูมิเนียมในสัปดาห์หน้า ซ่ึงความเคลื่อนไหวดังกล่าวส่งผลให้เกิดความ
วิตกกังวลว่า นโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐอาจก่อให้เกิดสงคราม
การค้า

• ดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเยนที่ระดับ 106.23 เยน จากระดับ 
106.72 เยน

• ยูโรแข็งค่าขึ้นแตะระดับ 1.2254 ดอลลาร์ จากระดับ 1.2202 ดอลลาร์
• ปอนด์แข็งค่าขึ้นแตะระดับ 1.3770 ดอลลาร์ จากระดับ 1.3769 ดอลลาร์

Source: Infoquest, Bloomberg, TMB Analytic
หมายเหต:ุ เอกสารฉบบันีจ้ัดท าขึ้นโดยมวีัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่โดยทัว่ไป ข้อมลูและขา่วสารจดัท าขึน้โดยใช้ข้อมูลทีม่ีการเผยแพรต่่อสาธารณะและพิจารณาแลว้วา่นา่เชื่อถือ แต่มอิาจรับรอง
ความถูกตอ้งของข้อมูลไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ข้อมูลดังกลา่วอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ตอ้งแจ้งใหท้ราบลว่งหนา้ เอกสารฉบับนี้ไม่ถือเปน็ค าเสนอหรือชี้ชวนให้ลงทนุ ผู้ใช้ข้อมูลตอ้งใช้ดลุยพนิจิ
และความระมัดระวังในการใช้ข้อมูล และพจิารณาอย่างรอบคอบกอ่นการตดัสนิใจลงทุน ทั้งนีธ้นาคารไมม่ีความรับผิดต่อความเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิขึ้นทกุกรณจีากการน าข่าวสาร รายงานหรือ
ข้อมูลนี้ไปใชอ้า้งองิพิจารณาเพื่อประกอบการลงทุน

US
• ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบ (1 มี.ค.) หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ 
ประกาศว่า สหรัฐจะเรียกเก็บภาษีน าเข้าเหล็กและอลูมิเนียมในสัปดาห์
หน้า ซ่ึงความเคลื่อนไหวดังกล่าวส่งผลให้เกิดความวิตกกังวลว่า 
นโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐอาจก่อให้เกิดสงครามการค้า และ
จะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคและบริษัทของสหรัฐด้วยเช่นกัน

• ดัชนีภาคการผลิตของ ISM พุ่งขึ้นสู่ระดับ 60.8 ในเดือนก.พ. จาก
ระดับ 59.1 ในเดือนม.ค. ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าดัชนีจะ
ปรับตัวลงสู่ระดับ 58.7 ขณะที่ดัชนผีู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ส าหรับ
ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของสหรัฐอ่อนตัวลงเล็กน้อย โดยปรับตัวลงสู่
ระดับ 55.3 ในเดือนก.พ. จากระดับ 55.5 ในเดือนม.ค.

https://www.tmbbank.com/tmbadvisory/

