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หุ้นกลุ่ม Property และ Tech ของจีนปรับตัวเพิ่ มขึ้น
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Market Around The World
US

ดัชนี Dow Jones -0.44% ดัชนี S&P500 +0.06% ดัชนี
Nasdaq +0.52% โดยรวมรีบาวด์กลับมาได้หลังจาก Bond
Yield ทรงตัวอยู่ที่ระดับ 1.57% คลายความกังวลด้านเงิน
เฟ้อ และได้รับปัจจัยบวกจากการประกาศร่วมมือกันระหว่าง
จีน และสหรัฐฯ ในการแก้ปัญหาก๊าซเรือนกระจกในการ
ประชุม COP26 กลุ่มที่ปรับตัวเพิ่ มขึ้นมากที่สุด คือ
Materials +0.85% ,Tech +0.53% และ Financials
+0.31% ส่วนกลุ่มที่ปรับตัวลงมากที่สุด คือ Utilities 0.60% และ Communication Services -0.47%

THAI

่ วานนี้ +0.12% ปิดทีร
่ ะดับ
ดัชนี SET Index เมือ
1,632.44 จุด ปรับตัวขึ้นได้ถึงแม้จะมีประเด็นเงินเฟ้อจีน
และสหรัฐฯที่เพิ่ มสูงขึ้นมากกดดันอยู่ โดยหุ้นกลุ่ม
อิเล็กทรอนิกส์ +2.67%, กลุ่มร.พ. +1.23%, กลุ่มค้าปลีก
+0.44%, กลุ่มการเงิน +0.32%, กลุ่มธนาคาร +0.18%
ขณะที่กลุ่มพลังงาน -0.17%, กลุ่มปิโตรฯ -1.86%
นลท.ต่างชาติซื้อสุทธิ 245 ล้านบาท เช่นเดียวกับนลท.
สถาบันซื้อสุทธิ 595 ล้านบาท
ค่าเงินบาทเช้านี้แข็งค่าอยู่ที่ระดับ 32.82 บาท/USD

EU

ดัชนี EuroStoxx 50 +0.21% ดัชนี DAX ของเยอรมนี
+0.10% ตลาดหุ้นปรับตัวเพิ่ มขึ้นต่อเนื่องจากผลการ
ดําเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงหุ้น
กลุ่มเหมืองแร่ +3.7% ปรับตัวขึ้นมากที่สุดในรอบ 4
เดือนจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวเพิ่ มขึ้น

OIL

ราคานํา้ มัน WTI +0.30% ปิด 81.59 ดอลลาร์/บาร์เรล
นักลงทุนกลับเข้าซื้อเก็งกําไรหลังราคาปรับตัวลงแรง
ในช่วงก่อนหน้า อย่างไรก็ดี ราคานํ้ามันยังคงถูกกดดัน
จากความกังวลในเรื่องเงินเฟ้อในสหรัฐรวมถึง
คาดการณ์ที่ว่ารัฐบาลสหรัฐอาจระบายนํ้ามันจากคลัง
สํารองทางยุทธศาสตร์ (SPR) เพื่ อสกัดการปรับตัวขึ้น
ของราคานํ้ามัน

ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ภาพรวมปรับตัวเพิ่ มขึ้น ตามทิศทาง
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ โดยตลาดหุ้นญี่ปุ่น Nikkei 225
+0.92% ตลาดหุ้นจีน ดัชนี HSCEI +0.73%, CSI 300
+0.07% นักลงทุนจับตากลุ่ม E-commerce หลังวันคน
โสด 11.11 และ ตลาดหุ้นเกาหลี Kospi +1.17%

GOLD

ราคาทองคํา +0.84% ปิด 1,863.90 ดอลลาร์/
ออนซ์ โดยราคาทองคําปรับตัวขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่ 6
นลท.กลับเข้าซื้อทองคําซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเพื่ อ
ป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ หลังสหรัฐเปิดเผย
ตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่ปรับตัวเพิ่ มขึ้นแตะ
ระดับสูงสุดในรอบกว่า 30 ปี

ASIA

Investment Highlight : ตามติดสถานการณ์โลก

ยอดซื้อสินค้าเทศกาลคนโสดออกมาดีหนุนกองทุน ETF : CHIQ +4.30%


การซื้อสินค้า online ในเทศกาลคนโสดที่จัดขึ้นเมื่อวานนี้ซึ่งตรงกับวันที่ 11 เดือน 11 (11.11) กลายเป็นเทศกาลช้อปปิ้ งที่ใหญ่ที่สุดในโลก
โดยมียอดขายมากกว่าวัน Black Monday และวัน Cyber Monday ของสหรัฐฯ



โดย 2 บริษัทยักษ์ใหญ่ด้าน E-commerce ของจีน อย่าง JD.com และ Alibaba ออกมาเปิดเผยยอดการซื้อขายสินค้าในเทศกาลนี้ว่า
JD.com


มียอดขายทะลุ 3.114 แสนล้านหยวน หรือ 4.86 หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ เมื่อวานนี้ แซงหน้ายอดขายรวมในปีที่แล้วที่อยู่ท่ี 2.715
แสนล้านหยวน



โดยระบุว่า ยอดขายโทรศัพท์เคลื่อนที่ brand จีน อย่าง Xiaomi, Oppo และ Vivo เพิ่ มขึ้น 4 เท่าในช่วง 10 นาทีแรกเมื่อเทียบ
กับปีที่แล้ว ขณะที่ยอดขายเครื่องใช้ไฟฟ้า อาทิ โทรทัศน์ เครื่องซักผ้า และตู้เย็น มียอดขายทะลุ 2 พั นล้านหยวนภายในเวลา
เพี ยง 5 นาทีเท่านั้น

Alibaba


มียอดขายเพิ่ มขึ้นแตะระดับ 5.40 แสนล้านหยวน หรือ 8.45 หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์



โดยในปีนี้ baba ได้ขยายเวลาจัดเทศกาลช้อปปิ้ งวันคนโสดเป็น 11 วัน ในระหว่างวันที่ 1-11 พ.ย. เช่นเดียวกันกับปีที่แล้ว เพื่ อ
รองรับความต้องการของผู้บริโภคที่อ้น
ั มาตั้งแต่ช่วงเกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งทําให้ไม่สามารถออกไปใช้จ่ายได้ ซึ่ง
มากกว่าปีก่อนๆที่จัดในวันที่ 11 พ.ย. แค่วันเดียว



ด้านราคาหุ้นของทั้งสองบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐ ฯ เมื่อคืนนี้ JD.Com+3.06% , BABA +2.37% หนุนให้กองทุน
ETF : CHIQ +4.30%
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่ ีน
ปธน.Xi Jinping อาจเชิญ ปธน.Joe Biden เข้าร่วมชมโอลิมปิกฤดูหนาวทีจ


จับตาความสัมพั นธ์ระหว่างสหรัฐ ฯ กับจีนหลังจากรายงานข่าวระบุว่า ปธน.Xi Jinping จะใช้การเจรจาในรูปแบบออนไลน์ที่มีกําหนดการณ์
เกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าในการเชิญ ปธน.Joe Biden เข้าร่วมชมการแข่งขันโอลิมปิก ฤดูหนาวที่จีนจะเป็นเจ้าภาพในช่วงเดือนกุมภาพั นธ์ปีหน้า



โดยที่คาดว่า Joe Biden มีโอกาสที่จะปฏิเสธเนื่องจากประเทศกลุ่ม G-7 ที่เป็นพั นธมิตรกําลังหารือในการไม่เข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิก ฤดู
หนาว ในครั้งนี้เนื่องจากปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนของจีน



ด้านโฆษกประจําทําเนียบข่าวออกมาปฏิเสธที่จะให้ความเห็นถึงข่าวดังกล่าวว่า ปธน.Joe Biden จะตอบรับคําเชิญหรือไม่ โดยกล่าวว่าขณะนี้
ทีมงานกําลังเตรียมรายละเอียดในการประชุมที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าเท่านั้น

JD.com ประกาศเปิดรับสกุลเงิน “Digital Yuan” ครัง้ แรก ในวันคนโสด



JD.com บริษัท E-commerce ยักษ์ใหญ่ของจีนประกาศรับสกุลเงิน “Digital Yuan”(e-CNY) ครั้งแรก ในวันคนโสด ซึ่งจริงๆก่อนหน้า
นี้ ทางบริษัทได้มีการรับ e-CNY ตั้งแต่ช่วงเดือน ธ.ค. ปีที่แล้ว อีกทั้งยังมีการจ่ายเงินเดือนพนักงานบางรายเป็นสกุลเงิน e-CNY อยู่ก่อน
แล้ว แต่ไม่เคยประกาศรับในเหตุการณ์สําคัญอย่างเช่น วันคนโสด



โดยบริษัทได้เปิดรับ e-CNY ในช่วงโปรโมชั่นวันคนโสดตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. มาจนถึง 11 พ.ย. โดยในระยะเวลาดังกล่าวมีผู้ใช้จํานวนกว่า
100,000 คน ครั้งนี้เป็นครั้งแรกในการทดลองระบบสกุลเงินดิจิตอลระดับชาติว่าจะสามารถใช้ในสเกลใหญ่ได้ดีขนาดไหน โดยมีการ
กระตุ้นการใช้ด้วยการแจกเงิน 15 หยวนฟรี ในรูปแบบ e-CNY ซึ่งบริษัทเองได้ร่วมมือกับ China Construction Bank ในการผลักดัน
แคมเปญดังกล่าว



ทั้งนี้ สกุลเงิน e-CNY ยังไม่ได้ถูกใช้ในระดับชาติแต่อย่างใด แต่ก็มีการใช้ในบางมณฑลในประเทศจีน และนี่ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีท่ไี ด้เห็น
บริษัทยักษ์ใหญ่ได้เริ่มผลักดันการใช้งานดังกล่าว คาดว่าสกุลเงิน e-CNY จะถูกใช้งานแพร่หลายมากขึ้นในช่วงที่จีนเป็นจ้า Olympic ฤดู
หนาว ในปี 2022 ที่จะถึงนี้
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้ Covid-19 ในเยอรมันกลับมาเร่งตัวขึน
้
จํานวนผู้ติดเชือ


จํานวนผู้ติดเชื้อ Covid-19 ในเยอรมันกลับมาปรับตัวเพิ่ มขึ้น โดยล่าสุดพบผู้ติดเชื้อใหม่ราว 50,000 คนต่อวัน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจ
กล่าวได้ว่าเยอรมันอาจจะเข้าสู่การระบาดในรอบ 4 และมีความกังวลว่าหากสถานการณ์กลับมารุนแรงอาจทําให้ผู้เสียชีวิตเพิ่ มมากขึ้น



ขณะที่นายกเยอรมันนาง Merkel ได้มีการเรียกประชุมด่วนเพื่ อเตรียมรับมือกับสถานการณ์การระบาดรอบใหม่ที่เกิดขึ้น ซึ่งตัวเลขผู้ติดเชื้อมี
การกระจายเพิ่ มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว



สําหรับอัตราการฉีดวัคซีนในเยอรมัน ปัจจุบัน 67.3% ของประชากรได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว อย่างไรก็ตามอัตราการฉีดวัคซีนได้ชะลอตัวลดลง
อย่างมากในช่วงที่ผ่านมา ทําให้รัฐบาลต้องเพิ่ มการรณรงค์ให้ประชาชนออกมาฉีดวัคซีนเพื่ อสร้างภูมิคุ้มกัน รวมถึงจะมีการออกมาตรการ
เพิ่ มเติมโดยกลับมาให้บริการตรวจเชื้อ Covid-19 ฟรี ทั้งนี้รัฐบาลจะมีการใช้มาตรการต่างๆที่จําเป็นเพื่ อไม่ให้ต้องกลับมา Lockdown อีกครั้ง

้ หลังคาดว่ารัฐบาลจะออกกฎคุมเข้มน้อยลง
หุ้น Property และ Tech ของจีนปรับตัวเพิ่ มขึน


เมื่อวานนี้ราคาหุ้นกลุ่ม Property และ Technology ของจีนปรับตัวเพิ่ มขึ้นหลังจากรายงานข่าวที่ออกมาว่ารัฐบาลจีนอาจจะผ่อนคลาย
กฎระเบียบในการให้บริษัทอสังหาริมทรัพย์ของจีนสามารถระดมทุนได้ง่ายขึ้นเพื่ อช่วยแก้ปัญหาด้านสภาพคล่องที่อาจเกิดขึ้นได้อีกใน
อนาคต รวมถึงการจ่ายดอกเบี้ยของ Evergrande ที่เลี่ยงการผิดนักชําระหนี้เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสนับสนุนเช่นกัน



โดยหุ้นกลุ่ม Property ปรับตัวเพิ่ มขึ้น +5.6%, ทําให้ใน 2 วันทําการล่าสุดปรับตัวเพิ่ มขึ้นมาแล้วกว่า 12% มากที่สุดนับตั้งแต่เดือน
กรกฎาคมปี 2015 โดยบริษัท Sunac China Holdings +8.4% China Evergrande Group +6.8%



ส่วนหุ้นกลุ่ม Technology เมื่อวานนี้ปรับตัวเพิ่ มขึ้นแรงเช่นกัน โดยมีรายงานข่าวว่า Application Didi อาจจะได้รับการผ่อนคลายให้
สามารถกลับมาดาวน์โหลดในจีนได้ช่วงสิ้นปีน้ี



จากข่าวดังกล่าวหนุนหุ้นบริษัทเทค Kuaishou Technology +6.92% , Bilibili Inc. +4.33% , Baidu +3.53% ส่งผลให้กองทุน ETF:
CQQQ +3.97%
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