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 สรุปข่าวในและต่างประเทศ   

สหรัฐฯ 

"พาวเวล" ส่งสัญญาณเฟดคงดอกเบีย้ต ่าต่อไปอีกกว่า 3 ปี นาย
เจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวในวนันีว้่า 
อาจจะต้องใช้เวลามากกว่า 3 ปีกว่าท่ีอัตราเงินเฟ้อจะแตะระดับ
เป้าหมายของเฟด ซึ่งเป็นการส่งสญัญาณว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบีย้
ในระดับต ่าต่อไปอีกนาน "เฟดเคยระบุว่าจะไม่มีการปรับขึน้อัตรา
ดอกเบีย้จนกวา่อตัราเงินเฟอ้จะดีดตัวสงูกวา่เป้าหมายของเฟดท่ีระดับ 
2% ซึ่งเราเช่ือว่าเราสามารถท าได้ โดยอาจใช้เวลามากกว่า 3 ปี" นาย
พาวเวลกล่าวในแถลงการณ์รอบคร่ึงปีว่าด้วยนโยบายการเงินและ
ภาวะเศรษฐกิจสหรัฐต่อคณะกรรมาธิการบริการการเงินประจ าสภา
ผู้แทนราษฎรในวนันี ้ (อินโฟเควสท์) 

รองประธานเฟดชีวั้คซีนโควิด,มาตรการกระตุ้นศก.หนุนสหรัฐ
แข็งแกร่งปีนี ้นายริชาร์ด แคลริดา รองประธานธนาคารกลางสหรัฐ 
(เฟด) กล่าวในวันนีว้่า เศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้มขยายตัวอย่าง
แข็งแกร่งในปีนี ้โดยได้แรงหนุนจากการฉีดวคัซีนโควิด-19 ในวงกว้าง 
และการท่ีรัฐบาลสหรัฐออกมาตรการกระตุ้ นเศรษฐกิจในปีท่ีแล้ว  
"เศรษฐกิจมีแนวโน้มสดใสในปีนี  ้และปีต่อๆไป ขณะท่ีความเส่ียง
ในช่วงขาลงได้ลดน้อยลง" นายแคลริดากล่าว นายแคลริดายังระบวุา่ 
ตวัเลขคาดการณ์เศรษฐกิจของเฟดในเดือนธ.ค.ท่ีระบวุ่า อตัราวา่งงาน
จะต ่ากว่าระดับ 4% และอัตราเงินเฟ้อจะกลบัสู่ระดับเป้าหมายของ
เฟดท่ี 2% ภายในสิน้ปี 2566 ถือเป็นการดีดตัวขึน้รวดเร็วกว่าท่ีเคย
เกิดขึน้หลงัช่วงวกิฤตการเงินเม่ือกวา่ 1 ทศวรรษท่ีแล้ว (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเตรียมกระจายวัคซีนจอห์นสัน 4 ล้านโดสสัปดาห์หน้า 
หากได้ไฟเขียวจาก FDA ท าเนียบขาวแถลงในวนันีว้่า รัฐบาลสหรัฐ
จะท าการแจกจ่ายวคัซีนต้านไวรัสโควดิ-19 ของบริษัทจอห์นสนั แอนด์ 
จอห์นสนั (J&J) จ านวน 3-4 ล้านโดสภายในสปัดาห์หน้า หากวคัซีน
ดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา
สหรัฐ (FDA) ทัง้นี ้รายงานของเจ้าหน้าท่ี FDA ระบุในวนันีว้่า วคัซีน
ต้านไวรัสโควิด -19 ของบริษัทจอห์นสัน  แอนด์  จอห์นสัน  มี
ประสทิธิภาพและมีความปลอดภัย และเข้าเกณฑ์ท่ีจะได้รับการอนุมัติ
เป็นกรณีฉุกเฉิน รายงานดังกล่าวเป็นการส่งสญัญาณว่า FDA จะให้
การอนุมัติอย่างเป็นทางการต่อวคัซีนต้านโควิด-19 ของบริษัทจอห์น
สนั แอนด์ จอห์นสนั (อินโฟเควสท์) 

EIA เผยสต็อกน า้มันดิบสหรัฐเพิ่มขึน้สัปดาห์ท่ีแล้ว  สวนทาง
คาดการณ์ ส านกังานสารสนเทศด้านการพลงังานของรัฐบาลสหรัฐ 
(EIA) เปิดเผยว่า สต็อกน า้มันดิบสหรัฐเพิ่มขึน้  1.3 ล้านบาร์เรลใน
สัปดาห์ท่ีแล้ว ขณะท่ีนักวิเคราะห์คาดว่าลดลง 4.8 ล้านบาร์เรล 
สถาบนัปิโตรเลียมอเมริกา (API) ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมน า้มันของ
สหรัฐ เปิดเผยก่อนหน้านีว้่า สต็อกน า้มันดิบสหรัฐเพิ่มขึน้ 1.0 ล้าน

บาร์เรลในสปัดาห์ท่ีแล้ว EIA ยงัเปิดเผยวา่ สต็อกน า้มนัดิบท่ีเมืองคูชิง 
รัฐโอกลาโฮมา ซึ่งเป็นจุดส่งมอบสญัญาน า้มันดิบล่วงหน้าของสหรัฐ 
เพิ่มขึน้ 2.8 ล้านบาร์เรล ส่วนสต็อกน า้มันเบนซินทรงตัวในสปัดาห์ท่ี
แล้ว ขณะท่ีนกัวเิคราะห์คาดวา่ลดลง 2.8 ล้านบาร์เรล (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยยอดขายบ้านใหม่สูงกว่าคาดในเดือนม.ค. กระทรวง
พาณิชย์สหรัฐรายงานว่า ยอดขายบ้านใหม่เพิ่มขึน้ 4.3% สู่ระดับ 
923,000 ยูนิตในเดือนม.ค. สูงกว่าท่ีนกัวิเคราะห์คาดการณ์ท่ีระดับ 
855,000 ยูนิต นอกจากนี ้ กระทรวงพาณิชย์ยังได้ปรับเพิ่มยอดขาย
บ้านใหม่ในเดือนธ.ค.สู่ระดับ 885,000 ยูนิต จากเดิมรายงานท่ีระดบั 
842,000 ยูนติ (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยจ านวนผู้ขอสินเช่ือจ านองลดลงสัปดาห์ท่ีแล้ว หลัง
ดอกเบีย้ดีดตัว สมาคมนายธนาคารเพื่อการจ านอง (MBA) ของสหรัฐ 
เปิดเผยว่า จ านวนผู้ ย่ืนขอสินเช่ือเพื่อการจ านองลดลง  11.4% ใน
สปัดาห์ท่ีแล้ว โดยถูกกระทบจากการเกิดพายุฤดูหนาวในสหรัฐ , การ
ปรับตวัขึน้ของอตัราดอกเบีย้เงินกู้จ านอง และการพุง่ขึน้ของราคาบ้าน 
ซึง่ท าให้อุปสงค์ในการขอสนิเช่ือลดลง (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 424.51 จุด ถ้อยแถลง
พาวเวลช่วยคลายกังวลเงินเฟ้อ ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนวิยอร์กปิด
พุ่งขึน้ท านิวไฮเม่ือคืนนี ้(24 ก.พ.) หลงัจากถ้อยแถลงของนายเจอโรม 
พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ช่วยให้นกัลงทุนคลาย
ความกงัวลเก่ียวกับภาวะเงินเฟอ้ นอกจากนี ้ ตลาดยงัได้แรงหนุนจาก
การท่ีนกัลงทุนเข้าซือ้หุ้นกลุ่มท่ีคาดว่าจะได้ประโยชน์จากการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงหุ้นกลุ่มธนาคาร กลุ่มอุตสาหกรรม และกลุ่ม
พลงังาน ดัชนีเฉล่ียอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดท่ี 31,961.86 จุด พุ่งขึน้ 
424.51 จุด หรือ +1.35% ขณะท่ีดัชนี S&P500 ปิดท่ี 3,925.43 จุด 
เพิ่มขึน้ 44.06 จุด หรือ +1.14% และดัชนี Nasdaq ปิดท่ี 13,597.97 
จุด เพิม่ขึน้ 132.77 จุด หรือ +0.99% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์แข็งค่าเล็กน้อย หลังพาวเวลส่ง
สัญญาณตรึงดอกเบีย้ต ่า ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเลก็น้อยเม่ือเทียบกับ
สกุลเงินเยนและฟรังก์สวิส ในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรา
นิวยอร์กเม่ือคืนนี ้(24 ก.พ.) หลงัจากนายเจอโรม พาวเวล ประธาน
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสญัญาณว่าเฟดจะคงอตัราดอกเบีย้ใน
ระดับต ่ าต่อไปอีกกว่า  3 ปี ดัชนีดอลลาร์  ซึ่ง เป็นดัชนีวัดความ
เคล่ือนไหวของดอลลาร์เม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกั 6 สกุลในตะกร้าเงิน 
เพิ่มขึน้ 0.01% แตะท่ี 90.1733 เม่ือคืนนี ้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือ
เทียบกบัเงินเยน ท่ีระดบั 105.94 เยน จากระดบั 105.31 เยน และแข็ง
ค่าเม่ือเทียบกับฟรังก์สวิส ท่ีระดับ 0.9076 ฟรังก์ จากระดับ 0.9055 
ฟรังก์ แต่เม่ือเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงแตะท่ี
ระดับ 1.2529 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 1.2593 ดอลลาร์สหรัฐ ยูโร
แข็งค่าเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ท่ีระดบั 1.2148 ดอลลาร์ จากระดับ 
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 1.2144 ดอลลาร์ ขณะท่ีเงินปอนด์แข็งค่าขึน้สูร่ะดับ 1.4123 ดอลลาร์ 

จากระดับ 1.4107 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึน้แตะ
ระดบั 0.7943 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.7910 ดอลลาร์สหรัฐ ๒ 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดพุ่ ง $1.55 ขานรับการผลิต
น า้มันดิบสหรัฐลดลง สญัญาน า้มันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาด
นวิยอร์กปิดพุง่ขึน้แตะระดับสงูสดุในรอบ 13 เดือนเม่ือคืนนี ้ (24 ก.พ.) 
หลงัจากสหรัฐเปิดเผยการผลติน า้มันดิบลดลงมากกว่า 10% เน่ืองจาก
สภาพอากาศท่ีหนาวเย็นจัดได้ส่งผลกระทบต่อการผลิตในสัปดาห์ท่ี
ผา่นมา สญัญาน า้มนัดิบ WTI สง่มอบเดือนเม.ย. พุง่ขึน้ 1.55 ดอลลาร์ 
หรือ 2.5% ปิดท่ี 63.22 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่ง เป็นระดับปิดสูงสุด
นบัตัง้แต่วนัท่ี 6 ม.ค. 2563  สญัญาน า้มนัดิบเบรนท์ (BRENT) สง่มอบ
เดือนเม.ย. เพิ่มขึน้ 1.67 ดอลลาร์ หรือ 2.6% ปิดท่ี 67.04 ดอลลาร์/
บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับปิดสูงสุดนับตัง้แต่วันท่ี  8 ม.ค. 2563 (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดลบ 8 ดอลลาร์ จากค าส่ัง
ขายสนิทรัพย์ปลอดภัย สญัญาทองค าตลาดนวิยอร์กปิดลบเม่ือคืนนี ้
(24 ก.พ.) เน่ืองจากถ้อยแถลงในเชิงบวกเก่ียวกับแนวโน้มเศรษฐกิจ
ของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สง่ผลให้
นกัลงทนุเทขายสนิทรัพย์ปลอดภยัติดต่อกนัเป็นวนัท่ี 2 สญัญาทองค า
ตลาด COMEX (Commodity Exchange) สง่มอบเดือนเม.ย. ลดลง 8 
ดอลลาร์ หรือ 0.44% ปิดท่ี 1,797.9 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์) 

ยุโรป 

เยอรมนีปรับเพิ่ม GDP ไตรมาส 4/63 หลังส่งออก-ก่อสร้าง
ขยายตัวแข็งแกร่ง ส านกังานสถิติเยอรมนีปรับเพิม่ประมาณการการ
ขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในไตรมาส 
4/2563 สู่ระดับ 0.3% จากตัวเลขประมาณการเบือ้งต้นท่ีระดบั 0.1% 
โดยได้รับปัจจัยหนุนจากภาคการส่งออกและการก่อสร้างท่ีขยายตัว
อย่างแข็งแกร่ง นอกจากนี ้ส านกังานสถิติยังมีการปรับเพิ่มประมาณ
การ GDP ตลอดปี 2563 จากเดิมท่ีระดับ -5.0% ขึน้มาอยู่ ท่ี -4.9% 
(อินโฟเควสท์) 

แอสตร้าเซนเนก้าเล็งลดส่งมอบวัคซีนโควิดให้ EU เหลือไม่ถึง
คร่ึงใน Q2 เจ้าหน้าท่ีของสหภาพยุโรป (EU) เปิดเผยกับส านักข่าว
รอยเตอร์ว่า บริษัทแอสตร้าเซนเนก้าคาดว่า จะส่งมอบวคัซีนป้องกนั
โรคโควิด-19 ได้ในปริมาณท่ีไม่ถึงคร่ึงหนึ่งจากท่ีท าสญัญาไว้ว่าจะสง่
มอบให้กับ EU ในช่วงไตรมาส 2 ของปีนี ้การคาดการณ์ดงักล่าวมีขึน้
หลงัจากปริมาณวคัซีนโควิดลดลงอย่างมากในไตรมาสแรก และอาจ
สง่ผลกระทบกบัเปา้หมายของ EU ท่ีจะท าการฉีดวนัซีนให้กบัประชากร
วยัผู้ ใหญ่ราว 70% ภายในฤดูร้อนนี ้ เจ้าหน้าท่ีของ EU ซึ่งอยู่ในทีม
เจรจากบัแอสตร้าเซนเนก้าโดยตรงนัน้เปิดเผยวา่ แอสตร้าเซนเนก้าได้
แจ้งให้ EU ทราบในระหว่างการประชุมภายในว่า จะส่งมอบวัคซีน

ปอ้งกนัโรคโควดิ-19 ในปริมาณท่ีน้อยกว่า 90 ล้านโดสในช่วงไตรมาส 
2 ของปีนี ้สญัญาท่ีแอสตร้าเซนเนก้าท าไว้กับ EU นัน้ระบวุ่า แอสตร้า
เซนเนก้าสญัญาจะส่งมอบวคัซีน 180 ล้านโดสให้กับ EU ในช่วงไตร
มาส 2 (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก ขานรับแนวโน้มเศรษฐกจิ
ฟ้ืนตัว ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกเม่ือคืนนี ้(24 ก.พ.) เน่ืองจากนกัลงทนุ
เข้าซือ้หุ้ นกลุ่มต่างๆ ท่ีคาดว่าจะได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจ หลงัจากเยอรมนีเปิดเผยข้อมูลการขยายตวัทางเศรษฐกิจท่ี
แข็งแกร่ง แต่ความวิตกเก่ียวกับการปรับตัวขึน้ของอัตราเงินเฟ้อและ
มูลค่าหุ้นท่ีสูงเกินไปนัน้ท าให้ราคาหุ้นปรับตัวขึน้ได้ไม่มากนกั  ดัชนี 
Stoxx Europe 600 ปิดตลาดท่ีระดบั 413.21จุด เพิม่ขึน้ 1.89  จุดหรือ 
+0.46% ดัชนี CAC 40 ปิดท่ี 5,797.98 จุด เพิ่มขึน้ 18.14 จุด หรือ 
+0.31%, ดัชนี DAX ปิดท่ี 13,976.00 จุด เพิ่มขึ น้  111.19 จุด หรือ 
+0.80% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซ่ีปิดบวก 33.03 จุด แรงซือ้หุ้น
แบงก์-พลังงานหนุนตลาด ตลาดหุ้นลอนดอนปิดบวกเม่ือคืนนี ้(24 
ก.พ.) เน่ืองจากนกัลงทุนเข้าซือ้หุ้ นกลุ่มธนาคารและกลุ่มสินค้าโภค
ภณัฑ์ ทา่มกลางความเช่ือมั่นวา่เศรษฐกิจจะฟืน้ตัวจากผลกระทบของ
โรคโควดิ-19 นอกจากนี ้ตลาดยงัได้แรงหนนุจากการท่ีรัฐบาลองักฤษมี
แผนท่ีจะยกเลกิมาตรการลอ็กดาวน์ในการควบคุมโรคระบาดด้วย ดชันี 
FTSE 100 ปิดท่ี 6,658.97 จุด เพิม่ขึน้ 33.03 จุด หรือ +0.50% (อินโฟ
เควสท์) 

ญ่ีปุ่น 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดร่วง 484.33 จุด จากแรงขาย
หุ้นเทคโนฯ ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดร่วงลงในวันนีต้ ่ ากว่า
ระดบั 30,000 จุด เน่ืองจากนกัลงทนุเทขายท าก าไรหุ้นกลุม่เทคโนโลยี
และหุ้นอ่ืนๆ ท่ีพุ่งขึน้อย่างมากในช่วง ท่ีผ่านมา หลังจากหุ้ นกลุ่ม
เดียวกันปรับตัวลงท่ีตลาดหุ้นสหรัฐเม่ือคืนวานนี  ้ส านกัข่าวเกียวโด
รายงานวา่ ดชันีนกิเกอิปิดตลาดท่ีระดบั 29,671.70 จุด ลดลง 484.33 
จุด หรือ -1.61% (อินโฟเควสท์) 

จีน 

ฮ่องกงประกาศอัดฉีดงบกว่า 1.5 หม่ืนล้านดอลล์ ฟ้ืนฟูเศรษฐกจิ
จากพิษโควิด นายพอล ชาน รัฐมนตรีคลงัของฮ่องกงเปิดเผยในวันนี ้
วา่ รัฐบาลฮ่องกงจะจดัสรรงบประมาณวงเงิน 1.20 แสนล้านดอลลาร์
ฮ่องกงหรือราว 1.55 หม่ืนล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อกระตุ้ นเศรษฐกิจซึง่
ก าลงัเข้าสูภ่าวะถดถอย อนัเน่ืองมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-
19 "งบประมาณในปีนีจ้ะมุ่งเน้นไปท่ีการสร้างเสถียรภาพของเศรษฐกิจ 
และบรรเทาภาระให้กับประชาชน" นายชานกลา่วในระหว่างการแถลง
นโยบายประจ าปี 2564 ซึ่งจะเร่ิมขึน้ในเดือนเม.ย.ท่ีจะถึงนี ้ทัง้นี ้นาย
ชานคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจฮ่องกงจะขยายตัวราว 3.5% - 5.5% ในปี
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 นี ้อย่างไรก็ดี การฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจจะขึน้อยู่กบัสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคโควดิ-19 ด้วย (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซ่ียงไฮ้คอมโพสติปิดร่วง 72.28 จุด จากแรง
ขายหุ้นสนิค้าผู้บริโภค ดชันีเซ่ียงไฮ้คอมโพสติตลาดหุ้นจีนปิดร่วงลง
เกือบ 2% ในวนันี ้เน่ืองจากนกัลงทนุเทขายหุ้นกลุม่สนิค้าผู้บริโภคและ
กลุ่มเฮลธ์แคร์ ท่ามกลางความวิตกกังวลเก่ียวกับการด าเนินนโยบาย
คุมเข้มทางการเงิน ส านกัข่าวซนิหวัรายงานวา่ ดชันีเซ่ียงไฮ้คอมโพสิต 
3,564.08 จุด ลดลง 72.28 จุด หรือ -1.99% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮ่ังเส็งปิดทรุดลง 914.40 จุด หลังฮ่องกง
ประกาศขึน้ภาษีซือ้ขายหุ้น ดชันีฮัง่เสง็ตลาดหุ้นฮ่องกงปิดร่วงลงใน
วนันี ้หลงัรัฐบาลฮ่องกงประกาศขึน้ภาษีอากรสแตมป์ (Stamp Duty) 
ส าหรับการซือ้ขายหุ้นจากระดบั 0.10% เป็น 0.13% ซึง่เป็นการปรับขึน้
ครัง้แรกนบัตัง้แต่ปี 2536 ดัชนีฮั่งเส็งปิดวนันีท่ี้ 29,718.24 จุด ร่วงลง 
914.40 จุด หรือ -2.99% (อินโฟเควสท์) 

เอเชีย และอ่ืนๆ 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex พุ่งกว่า 1,000 จุด แม้ระบบ
ซือ้ขายล่มวันนี ้ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียพุ่งขึน้กว่า 1,000 จุด 
แม้ระบบการซือ้ขายในตลาดประสบปัญหาขัดข้องในวนันี  ้ทัง้นี ้ดัชนี 
S&P BSE Sensex ปิดตลาดท่ี 50,781.69 บวก 1,030.28 จุด หรือ 
2.07% (อินโฟเควสท์) 

ไทย 

ศบค.พบผู้ติดเชือ้โควิดรายใหม่ 93 ราย ในปท.59-ตรวจเชิงรุก 
12-ตปท.22 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 (ศบค.) รายงาน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19 ในประเทศวนันีว้า่ พบผู้
ติดเชือ้รายใหม่ 93 ราย ประกอบด้วย ผู้ติดเชือ้ในประเทศจากระบบเฝ้า
ร ะ วั ง แ ล ะ ร ะ บบบ ริ ก า ร ฯ  59 ร า ย  ใ นสมุ ท ร ส าค ร  51 ร า ย 
พระนครศรีอยุธยา 5 ราย กทม. 2 ราย ปทุมธานี 1 ราย, จากค้นหาผู้
ติดเชือ้เชิงรุกในชุมชน 12 ราย ในปทุมธานี 6 ราย สมุทรสาคร 5 ราย 
นนทบุรี 1 ราย ,ผู้ ท่ีเดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าพกัในสถานท่ี
กักกันท่ีรัฐจัดให้ 22 ราย โดยเดินทางมาจากอิหร่าน 1 ราย, ญ่ีปุ่ น 4 
ราย, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 12 ราย, ปากีสถาน 1 ราย, บาห์เรน 1 ราย
, เยอรมนี 1 ราย, คูเวต 1 ราย และยูกันดา 1 ราย ทัง้นี ้จ านวนผู้ ป่วย
ยืนยนัสะสมในประเทศลา่สดุอยู่ท่ี 25,692 ราย แบง่เป็นผู้ป่วยท่ีติดเชือ้
ภายในประเทศ 8,496 ราย และการตรวจคัดกรองเชิงรุก 14,460 ราย 
ส่วนผู้ เดินทางมาจากต่างประเทศ 2,736 ราย โดยมีผู้ ป่วยรักษาหาย
แล้ว 24,524 ราย เพิ่มขึน้ 96 ราย ยอดผู้ เสียชีวิตสะสมอยู่ ท่ี 83 ราย 
(อินโฟเควสท์) 

 

 

เท่ียวบนิขนส่งวัคซีนซิโนแวกจากจีนเดนิทางถงึประเทศไทยแล้ว 
เท่ียวบินขนส่งวัคชีนโควิด-19 ของซิโนแวกล็อตแรก 200,000 โดส 
เดินทางจากจีนมาถึงประเทศไทยแล้ว เม่ือผ่านการตรวจสอบโดย
ศุลกากร เจ้าหน้าท่ีองค์การอาหารและยา (อย.) และเจ้าหน้าท่ีของ
องค์การเภสชักรรมแล้ว จะขนส่งไปยังคลงัส ารองวัคชีนโควิด-19 ท่ี
ศูนย์กระจายสินค้าของบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากนัน้
อ ง ค์ ก ร เ ภ สั ช ก ร ร ม จ ะ ด า เ นิ น ก า ร ต ร ว จ รั บ  แ ล ะ ส่ ง ใ ห้
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบคุณภาพอีกครัง้  เม่ือผ่านทุก
ขัน้ตอนแล้ว จะจดัสรรกระจายให้กบัหนว่ยบริการสถานพยาบาลให้เร็ว
ท่ีสดุ (อินโฟเควสท์) 

สธ. พร้อมกระจายวัคซีนโควิดลอ็ตแรกให้รพ.ฉีดกลุ่มเป้าหมาย
ปลายเดือนก.พ.นี ้นายอนทุนิ ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.
สาธารณสขุ กลา่วภายหลงัการติดเย่ียมการล าเลียงวคัซีนโควดิ-19 ลอ็
ตแรกของบริษัทซิโนแวก จ านวน 2 แสนโดสเข้าสู่คลงั และระบบการ
จัดเก็บวคัซีนภายในห้องควบคุมอุณหภูมิมาตรฐาน โดยวคัซีนล็อตนี ้
บรรจุในหลอดวคัซีน ใน 1 กลอ่งเลก็ มีวคัซีน 40 หลอดวา่ คาดวา่ปลาย
เดือนกุมภาพนัธ์นีจ้ะจัดส่งไปยังโรงพยาบาลตามแผนการฉีดให้กับ
กลุม่เปา้หมาย ประชาชน และบคุลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 
อสม. ในพืน้ท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด, พืน้ท่ีควบคุมสูงสุด, พืน้ท่ี
ควบคุม และพืน้ท่ีขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสงัคม รวม 18 จังหวดั โดย
ไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งระบบการเก็บและการจัดส่งวัคซีนจะควบคุม
อุณหภูมิไว้ท่ี 2-8 องศาเซลเซียส เพื่อคงคุณภาพของวคัซีน โดยวคัซีน
โควิด-19 ของซิโนแวกได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ ความปลอดภัย 
และประสิทธิผลของวัคซีน  และขึน้ทะเบียนวัคซีนกับส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้วเม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2564 
นอกจากนี ้ จะได้รับวคัซีนจากบริษัทแอสตร้าเซนเนก้าอีก 61 ล้านโดส 
ฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายระยะท่ี  2 ในเดือนมิถุนายน - 
ธันวาคม 2564 คาดว่าจะสามารถเปิดประเทศในปลายปี 2564 เป็น
ฤดูกาลทอ่งเท่ียวของประเทศ เพ่ือฟืน้ฟูเศรษฐกิจ และปกปอ้งสุขภาพ
ประชาชนได้ (อินโฟเควสท์) 

สศค.เผยเศรษฐกิจไทยม.ค.ยังชะลอตัวจากผลกระทบโควิด 
ขณะท่ีส่งออกโตต่อเน่ือง ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั (สศค.) เผย
เศรษฐกิจไทยในเดือนมกราคม 2564 ส่งสญัญาณชะลอตัวจากเดือน
ก่อนหน้า ทัง้ในด้านการใช้จ่ายภายในประเทศ  และในด้านการ
ทอ่งเท่ียว ซึง่เป็นผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโร
นา 2019 ระลอกใหม่ท่ีเกิดขึน้ตัง้แต่กลางเดือนธนัวาคม 2563 อย่างไร
ก็ดี การสง่ออกสนิค้ายงัขยายตวัได้ต่อเน่ืองจากเดือนก่อนหน้า นายวฒุิ
พงศ์ จิตตัง้สกุล ท่ีปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลงั ในฐานะรองโฆษก
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ในเดือนม.ค.64 
เคร่ืองชีเ้ศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชน มีสญัญาณชะลอตัวจาก
เดือนก่อนหน้า โดยเฉพาะการบริโภคในหมวดสนิค้าคงทน สะท้อนจาก
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 ปริมาณจ าหน่ายรถยนต์นัง่และปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียน

ใหม่กลบัมาลดลงท่ี -46.9% และ -6.6% ต่อปีตามล าดบั สอดคล้องกบั
การจัด เก็บภาษีมูลค่ า เพิ่ม  ณ ระดับราคาคง ท่ี  ลดลง  -7.8% 
เช่นเดียวกับดัชนีความเช่ือมั่นของผู้บริโภคลดลงมาอยู่ ท่ีระดับ 47.8 
จากระดับ 50.1 ในเดือนธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นการปรับตัวลดลง
ต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 2 เน่ืองจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ภายในประเทศ ท าให้ผู้บริโภคมีความ
กังวลเก่ียวกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและการจ้างงาน อย่างไรก็ดี 
รายได้เกษตรกรในเดือนมกราคม 2564 ยงัคงขยายตวัได้ท่ี 8.0% ต่อปี 
(อินโฟเควสท์) 

สศค. เผยม.ค.เศรษฐกจิส่งสัญญาณชะลอตัวหลายภูมิภาค เว้น
อีสานยังขยายตัวได้ดี นายพิสิทธิ์  พัวพันธ์ ผู้ อ านวยการส านัก
นโยบายเศรษฐกิจมหภาค กระทรวงการคลงั เปิดเผยรายงานภาวะ
เศรษฐกิจภูมิภาคประจ าเดือนมกราคม 2564 วา่ เศรษฐกิจภูมิภาคใน
เดือนมกราคม 2564 สง่สญัญาณชะลอลงจากเดือนก่อนหน้า ในหลาย
ภูมิภาค จากอุปสงค์ในประเทศทัง้การบริโภคภาคเอกชนและการลงทุน
ภาคเอกชน รวมถึงดัชนีความเช่ือมั่นผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมท่ี
ลดลง สว่นหนึง่จากความกงัวลต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัส
โควิด-19 ระลอกใหม่ อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ยงัสามารถขยายตวัได้ (อินโฟเควสท์) 

สศค.เผยดัชนีเช่ือม่ันอนาคตศก.ภูมิภาคก.พ.เร่ิมปรับดีขึน้ หลัง
โควิดมีแนวโน้มคล่ีคลาย  นายพิสิทธิ์ พวัพนัธ์ ผู้อ านวยการส านกั
นโยบายเศรษฐกิจมหภาค ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง  (สศค.) 
เปิดเผยรายงานดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค  (RSI) 
ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 2564 พบวา่ ดชันี RSI เดือนกุมภาพนัธ์ 2564 
ชีแ้นวโน้มความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจท่ีเร่ิมปรับตัวดีขึน้จากเดือน
ก่อนหน้า เน่ืองจากคาดการณ์ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ-19) ระลอกใหม่มีแนวโน้มคลี่คลายลง 
อย่างไรก็ตาม แนวโน้มความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจของ กทม.และ
ปริมณฑลยงัชะลอตวั (อินโฟเควสท์) 

พาณิชย์ เผยปี 63 ไทยใช้สิทธิ FTA-GSP ลดลง 10.46% เหตุโค
วิดระบาดท าส่งออกวูบ นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยการใช้สิทธิประโยชน์ส าหรับการส่งออก
ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (FTA) และภายใต้ระบบสิทธิพิเศษทาง
ภาษีศุลกากรเป็นการทัว่ไป (GSP) ในปี 2563 ว่า มูลค่าการใช้สิทธิฯ 
รวมเท่ากับ 62,338.86 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีสัดส่วนการใช้สิทธิฯ 
76.06% แบง่เป็นมูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ความตกลงการค้า
เสรี (FTA) 58,077.18 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมูลค่าการใช้สิทธิ
ประโยชน์ภายใต้ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป 
(GSP) 4,261.68 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยภาพรวมการใช้สทิธิประโยชน์

ฯ ปี 2563 ลดลง -10.46% การใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ความตกลง
ทางการค้าเสรี (FTA) ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2563 มีมูลค่า 
58,077.18 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงเม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
ของปีท่ีผ่านมา 11.41% มีสดัส่วนการใช้สิทธิฯ 76.53% โดยตลาดท่ี
ไทยส่งออกโดยมีมูลค่าการใช้สิทธิฯ ภายใต้ FTA สูงสุด 5 อันดับแรก 
ได้แก่ 1) อาเซียน (มูลค่า 19,337 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 2) จีน (มูลค่า 
18,955.57 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 3) ออสเตรเลีย (มูลค่า 6,987.07 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ) 4) ญ่ีปุ่ น (มูลค่า 6,495.44 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)และ 5) 
อินเดีย (มูลค่า 3,306.88 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ส าหรับกรอบความตกลง
การค้าเสรี ท่ีมีอัตราการใช้สิทธิ-ประโยชน์ฯ สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 
1) ไทย-ชิลี (98.87%) 2) อาเซียน-จีน (89.77%) 3) ไทย-เปรู (86.38%) 
4) ไทย-ญ่ีปุ่ น (82.06%) และ 5) อาเซียน-เกาหลี (70.72%) (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดลบ 9.50 จุด ผิดหวังถ้อยแถลงปธ.เฟด-
น า้มันลง-ฮ่องกงขึน้ภาษีซือ้ขายหุ้น SET ปิดวนันีท่ี้ระดับ 1,491.11 
จุด ลดลง 9.50 จุด (-0.63%) มูลค่าการซือ้ขาย 96,248.34 ล้านบาท  
นกัวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยวนันีป้รับตัวลงตามตลาดต่างประเทศ 
ผิดหวงัถ้อยแถลงประธานเฟด-ราคาน า้มนัปรับลง-ฮ่องกงประกาศขึน้
ภาษีซื อ้ขายหุ้ นกดดันตลาดเอเชีย  อีกทัง้ยัง เผชิญแรงขายกลุ่ม
เทคโนโลยี-สินทรัพย์เส่ียงแม้ Bond yield ชะลอเล็กน้อย ส่วนบ้านเรา
หุ้นแกว่งตามงบฯ-เร่ิมทยอยขึน้ XD กดดัน พรุ่งนีต้ลาดฯยังมีโอกาส
ปรับลงต่อ ให้แนวรับ 1,480 แนวต้าน 1,500 จุด (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: วันนีมี้มูลค่าการซือ้ขายรวม 61,635 
ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาด
ตราสารหนีไ้ทยประจ าวนันี ้ มีมูลค่าการซือ้ขายรวมทัง้วนัอยู่ท่ี 61,635 
ล้านบาท ด้านประเภทของนกัลงทุน ท่ีมีมูลค่าการซือ้ขายสูงท่ีสุด 2 
อนัดบัแรก คือ 1. กลุม่บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน (บลจ.) ซือ้สทุธิ 
266 ล้านบาท 2. กลุม่บริษัทประกนัภยั ขายสทุธิ 553 ล้านบาท ในขณะ
ท่ีนกัลงทนุต่างชาติ ซือ้สทุธิ 144 ล้านบาท Yield พนัธบตัรอายุ 5 ปี ปิด
ท่ี 1% ปรับตวัเพิม่ขึน้จากเม่ือวาน +0.01% ภาพรวมของตลาดในวันนี ้
Yield Curve ปรับตัวขึน้เล็กน้อยจากวนัก่อนหน้า ประมาณ 1-3 bps. 
โดยในวันนีมี้การประมูลพันธบัตรรัฐบาลรุ่นอายุ 20 ปี (LB426A) 
วงเงิน 15,000 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนของผลประมูลอยู่ ท่ี  
2.3194% สงูกวา่ Yield ตลาดของวนัก่อนหน้า 2 bps. โดยมีผู้สนใจย่ืน
ประมูล 1.34 เท่าของวงเงินประมูลส าหรับกระแสเงินลงทุนของนัก
ลงทุนต่างชาติวันนี ้NET INFLOW 144 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET 
BUY 144 ล้านบาท  และไม่มีตราสารหนีท่ี้ถือครองโดยนักลงทุน
ต่างชาติหมดอายุ (Expired) (อินโฟเควสท์) 
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 ภาวะตลาดเงินบาท: เย็นนีอ้ยู่ท่ี 30.04 เคล่ือนไหวกรอบแคบ 

ขณะท่ีค่าเงินภูมิภาคมีแนวโน้มแข็งค่า นกับริหารเงินจากธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา เปิดเผยวา่ เงินบาทเย็นนีอ้ยู่ท่ี 30.04 บาท/ดอลลาร์ อ่อน
ค่าจากเปิดตลาดเม่ือเช้าอยู่ท่ีระดบั 30.01 บาท/ดอลลาร์ ระหว่างวนั
เงินบาทเคล่ือนไหวตามแรงซือ้และแรงขายในกรอบ 30.02-30.04 
บาท/ดอลลาร์ ขณะท่ีค่าเงินในภูมิภาคมีแนวโน้มแข็งค่า "บาทขยับใน
กรอบแคบๆ ตามแรงซือ้แรงขายท่ีมีปริมาณพอกัน ขณะท่ีภูมิภาคมี
แนวโน้มแข็งค่า" นกับริหารเงิน กลา่ว นกับริหารเงินประเมินกรอบการ
เคล่ือนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนีไ้ว้ท่ี 30.00-30.10 บาท/ดอลลาร์ 
ล่าสุด THAI BAHT SPOT RATE FIXING อยู่ ท่ีระดับ 30.0348 บาท/
ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยท่ีต้องติดตาม  
- ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคเดือนมี.ค.จากสถาบนั GfK เยอรมนี 

- ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคเดือนก.พ. อียู 

- จ านวนผู้ขอรับสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห์ สหรัฐ 

- ยอดสัง่ซือ้สนิค้าคงทนเดือนม.ค. สหรัฐ 

- ยอดท าสญัญาขายบ้านท่ีรอปิดการขาย (pending home sales) เดือนม.ค. สหรัฐ 
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 ตัวเลขเศรษฐกจิ และภาพรวมตลาด 

 

As of

 Monday 22 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

CH FX Net Settlement - Clients CNY Jan 263.7b -- 426.7b SET50

1-Year Loan Prime Rate 1-Feb 3.85% 3.85% 3.85% SET100

5-Year Loan Prime Rate 1-Feb 4.65% 4.65% 4.65% MAI

JN PPI Services YoY Jan -0.50% -0.40% -0.40% Institution Net Position

Convenience Store Sales YoY Jan -4.90% -- -4.00% Proprietary Net Position

Foreign Net Position

 Tuesday 23 Individual Net Position

Release Actual Cons. Prior Total Trading Value

TH Customs Exports YoY Jan 0.35% 2.70% 4.71%

Customs Imports YoY Jan -5.24% -8.50% 3.62% Major Indices

Customs Trade Balance Jan -$202m $27m $964m Dow Jones

EC CPI YoY Jan F 0.90% 0.90% 0.90% S&P 500

CPI MoM Jan F 0.20% 0.20% 0.20% Nasdaq

CPI Core YoY Jan F 1.40% 1.40% 1.40% STOXX Europe 50

US Conf. Board Consumer Confidence Feb 91.30 90.00 89.30 FTSE 100

Conf. Board Present Situation Feb 92.00 -- 84.40 DAX

Conf. Board Expectations Feb 90.80 -- 92.50 Nikkei 225

Shanghai Composite

     Wednesday 24 Hang Seng

Release Actual Cons. Prior KOSPI

US New Home Sales Jan 923k 856k 842k BES Sensex

New Home Sales MoM Jan 4.30% 1.70% 1.60% Jakarta Composite

Philippines Composite

 Thursday 25 Ho Chi Minh

Release Actual Cons. Prior

TH Capacity Utilization ISIC Jan -- -- 63.77 Crude Commodities

Foreign Reserves 1-Feb -- -- $256.8b WTI ($/bl)

JN Supermarket Sales YoY Jan -- -- 2.70% Dubai ($/bl)

Leading Index CI Dec F -- -- 94.90 Brent ($/bl)

Coincident Index Dec F -- -- 87.80 NYMEX ($/bl)

Tokyo Dept Store Sales YoY Jan -- -- -15.90% COMEX Gold 

Nationwide Dept Sales YoY Jan -- -- -13.70% Batic Dry Index

EC M3 Money Supply YoY Jan -- 12.50% 12.30%

Consumer Confidence Feb F -- -- -14.80 Exchange Rate

Economic Confidence Feb -- 92.00 91.50 USD/THB

Industrial Confidence Feb -- -5.00 -5.90 EUR/USD

Services Confidence Feb -- -17.80 -17.80 USD/JNY

US Initial Jobless Claims 1-Feb -- 840k 861k GBP/USD

GDP Annualized QoQ 4Q S -- 4.20% 4.00% USD/CHY

Continuing Claims 1-Feb -- 4420k 4494k USD/KRW

Personal Consumption 4Q S -- 2.50% 2.50% Dollar Index

GDP Price Index 4Q S -- 2.00% 2.00%

Core PCE QoQ 4Q S -- 1.40% 1.40% Thai Bond Market

Pending Home Sales MoM Jan -- -0.50% -0.30% Total Return Index

Pending Home Sales NSA YoY Jan -- -- 22.80% Outright/ Cash Trading

Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

 Friday 26 24-Feb-21 0.427 0.459 0.490 0.512 0.603 0.706

Release Actual Cons. Prior Change (bps) +0.74 +1.10 +0.53 +0.34 -0.06 +0.08

JN Industrial Production MoM Jan P -- 3.90% -1.00% 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

Industrial Production YoY Jan P -- -5.40% -2.60% 1.001 1.304 1.628 1.996 2.272 2.423

Dept. Store, Supermarket Sales YoY Jan -- -7.90% -3.50% +1.54 -1.23 +0.41 +0.25 +2.16 +2.78

Retail Sales YoY Jan -- -2.60% -0.30%

Retail Sales MoM Jan -- -1.30% -0.80% US Bond Market

US PCE Deflator MoM Jan -- 0.30% 0.40% Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

PCE Deflator YoY Jan -- 1.40% 1.30% 24-Feb-21 0.03 0.12 0.24 0.62 1.38 2.24

PCE Core Deflator MoM Jan -- 0.10% 0.30% Change (bps) -1.00 +1.00 +2.00 +3.00 +1.00 +3.00

PCE Core Deflator YoY Jan -- 1.40% 1.50%

U. of Mich. Sentiment Feb F -- 76.40 76.20

U. of Mich. Current Conditions Feb F -- -- 86.20

U. of Mich. Expectations Feb F -- -- 69.80

U. of Mich. 1 Yr Inflation Feb F -- -- 3.30%

U. of Mich. 5-10 Yr Inflation Feb F -- -- 2.70%

926.74 -6.60 -0.71%

2,094.02 -13.40 -0.64%

25-Feb-21

24-Feb-21 Chg %Chg.

1,491.11 -9.50 -0.63%

899.60

-2,442.88

379.89 -1.94 -0.51%

-2,444.33

24-Feb-21 Chg %Chg.

31,961.86 +424.51 +1.35%

3,987.61

96,248.34

3,702.00 +22.00 +0.60%

6,624.02 +6.87 +0.10%

3,925.43 +44.06 +1.14%

13,597.97 +132.77 +0.99%

3,564.08 -72.28 -1.99%

29,718.24 -914.40 -2.99%

13,976.00 +111.19 +0.80%

29,671.70 -484.33 -1.61%

6,251.05 -21.76 -0.35%

6,814.67 +4.33 +0.06%

2,994.98 -75.11 -2.45%

50,781.69 +1,030.28 +2.07%

63.44 +2.26 +3.69%

60.81 +0.18 +0.30%

1,162.01 -15.63 -1.33%

24-Feb-21 Chg %Chg.

1,804.40 -2.30 -0.13%

1,709.00 -18.00 -1.04%

67.24 +2.21 +3.40%

63.22 +1.55 +2.51%

1.2163 1.2144 +0.16%

105.82 105.24 +0.56%

24-Feb-21 23-Feb-21 %Chg.

30.03 30.02 +0.03%

1,107.29 1,109.22 -0.17%

90.062 90.119 -0.06%

1.4138 1.4111 +0.19%

6.4561 6.4646 -0.13%

61,634.94           94,372.95           -34.69%

24-Feb-21 23-Feb-21 %Chg.

322.69                322.87                -0.06%


