
Index Last  Change %Change
     Dow Jones 24,873.66    115.54 0.47%
     S&P500 2,747.33      -2.15 -0.08%
     Euro Stoxx50 3,414.13      23.15 0.68%
     DAX 12,345.56    107.82 0.88%
     Nikkei 225 21,803.95    26.66 0.12%
     Topix 1,743.60      0.39 0.02%
     SHCOMP 3,291.11      -0.27 -0.01%
     HSHARE 12,719.84    35.32 0.28%
     SENSEX 33,685.54    -150.20 -0.44%
     SET 1,816.08      2.68 0.15%
MSCI Asia Ex Japan 747.07         1.30 0.17%
Crude Oil (WTI) 61.19           0.23 0.38%
Gold Spot 1,317.80      -7.80 -0.59%
USDJYP 106.35         0.06 0.06%
USDTHB 31.21           0.06 0.18%
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Europe
• ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก (15 มี.ค.) เนื่องจากนักลงทุนเข้าช้อนซ้ือเก็ง
ก าไรหลังจากตลาดปิดในแดนลบติดต่อกัน 2 วันท าการก่อนหน้านี้ 
โดยหุ้นกลุ่มประกันน าตลาดดีดตัวขึ้น หลังจากที่หุ้นกลุ่มดังกล่าวร่วง
ลงอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมา

• ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ฝรั่งเศส เดือนก.พ. เพิ่มข้ึน 1.2% เมื่อเทียบ
รายปี ซ่ึงชะลอตัวลงจากที่เพิ่มขึ้น 1.3% ในเดือนม.ค. ขณะที่ดัชนี CPI 
พื้นฐานชะลอลงแตะ 0.8% เทียบรายปี หลังจากเพิ่มขึ้น 0.9% ใน
เดือนม.ค.

Japan
• ตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวก (15 มี.ค.) เนื่องจากได้รับปัจจัยบวกจากการ
คาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) จะเข้าซ้ือกองทุน ETF 
เพื่อสนับสนุนตลาด

China
• (15 มี.ค.) ตลาดหุ้นจีนปิดลบเล็กน้อย จากความกังวลเกี่ยวกับ
นโยบายการค้าของรัฐบาลสหรัฐ ขณะที่ตลาดหุ้นฮ่องกงปิดบวก 
เนื่องจากแรงซ้ือเก็งก าไร

Thai
• ตลาดหุ้นไทยปิดบวก (15 มี.ค.) ขานรับ Sentiment บวกจากข่าว 
กสทช. เห็นชอบในมาตรการพักช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตส าหรับ
ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล เป็นเวลา 3 ปี รวมทั้ง ลดค่าเช่าโครงข่ายทีวี
ดิจิตอลลง 50% เป็นเวลา 24 เดือน ส่งผลให้มีแรงซ้ือกลับเข้ามาที่หุ้น
ในกลุ่มทีวีดิจิทัล และกลุ่ม ICT

Commodities
• สัญญาน้ ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวก (15 มี.ค.) 
หลังจากส านักงานพลังงานสากล (IEA) ปรับเพิ่มคาดการณ์อุปสงค์น้ ามันทั่ว
โลกในปีนี้

• สัญญาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดลบ (15 มี.ค.) โดยได้รับแรงกดดันจากการ
แข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ นอกจากนี้ ข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐ 
และการดีดตัวขึ้นของดัชนี Dow Jones ส่งผลให้นักลงทุนลดการถือครอง
ทองค าซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย

Currency
• ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ (15 มี.ค.) หลังจากสหรัฐ
เปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ซ่ึงรวมถึงจ านวนชาวอเมริกันที่ขอรับ
สวัสดิการว่างงานปรับตัวลดลง และดัชนีภาคการผลิตในรัฐนิวยอร์กซ่ึง
ขยายตัวได้ดีเกินคาด

• ยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ที่ระดับ 1.2303 ดอลลาร์ จากระดับ 
1.2374 ดอลลาร์ 

• ปอนด์อ่อนค่าลงสู่ระดับ  1.3934 ดอลลาร์ จากระดับ 1.3972 ดอลลาร์
• ดอลลาร์อ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเงินเยนที่ระดับ 106.25 เยน จาก
ระดับ 106.29 เยน คาดค่าเงินบาทวันนี้เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 31.18 -
31.28 บาท/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
• ดัชนี Dow Jones ปิดบวก (15 มี.ค.) หลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูล
เศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ขณะที่ ดัชนี S&P500 และ ดัชนี Nasdaq ปิดลบ 
เนื่องจากนักลงทุนยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของสงคราม
การค้า

• จ านวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 4,000
ราย สู่ระดับ 226,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว สอดคล้องกับตัวเลข
คาดการณ์ของนักวิเคราะห์

• ดัชนีภาคการผลิต (Empire State Index) พุ่งขึ้น 9.0 จุด สู่ระดับ 
22.5 จุดในเดือนมี.ค. โดยสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่
ระดับ 15 จุด
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