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และผลการดําเนินงานกลุม
่ ค้าปลีก
จับตาการประชุมเจรจาในรูปแบบออนไลน์ของ
ปธน.Biden กับ ปธน.Xi คืนนี้

อินเดียและแอฟริกาใต้เรียกร้อง WTO ให้ยกเว้นกฎ
ทรัพย์สินทางปัญญาวัคซีน COVID-19
GDP ญี่ปุ่นในไตรมาส 3 หดตัวมากกว่าคาดจาก
ผลกระทบของ Covid
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Market Around The World
US

ดัชนี Dow Jones +0.50% ดัชนี S&P500 +0.72% ดัชนี
Nasdaq +1.00% ตลาดหุ้นเมื่อคืนวันศุกร์ปรับตัวเพิ่ มขึ้น
โดยยังคงเป็นการรีบาวน์ขึ้นต่อเนื่องจากการปรับย่อลงเมื่อ
คืนวันพุ ธจากความกังวลตัวเลขเงินเฟ้อ กลุ่มที่ปรับตัวขึ้น
มากที่สุด คือ Communication Services +1.68% ,Tech
+1.19% และ Industrials +0.81% มีเพี ยง 2 กลุ่ม ที่ปรับตัว
ลง คือ Energy -0.26% และ Utilities -0.18%

THAI

่ วันศุกร์ปรับตัวเพิ่ มขึ้น +0.09%
ดัชนี SET Index เมือ
ปิดที่ระดับ 1,633.94 จุด โดยมีแรงซื้อในหุ้นกลุ่ม
อิเล็กทรอนิกส์ +1.51%, กลุ่มการเงิน +0.76%, กลุ่มค้า
ปลีก +0.61%, กลุ่มขนส่ง +0.35% และกลุ่มปิโตรฯ
+0.29% จับตาตัวเลข GDP ไทย Q3 วันนี้
นลท.ต่างชาติซื้อสุทธิ 0.8 ล้านบาท ขณะที่นลท.สถาบัน
ขายสุทธิ 157.1 ล้านบาท
ค่าเงินบาทเช้านี้แข็งค่าอยู่ที่ระดับ 32.68 บาท/USD

EU

ดัชนี EuroStoxx 50 +0.28% ดัชนี DAX ของเยอรมนี
+0.07% ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวเพิ่ มขึ้น ถึงแม้ความกังวล
เรื่องเงินเฟ้อจะยังคงมีอยู่ แต่ตลาดได้แรงหนุนจากการ
ประกาศผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน

OIL

ราคานํา้ มัน WTI –1.00% ปิด 80.79 ดอลลาร์/บาร์เรล
แรงกดดันจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าทําให้สัญญา
นํ้ามันกลับมาแพงขึ้น และความเป็นไปได้ที่ฝงสหรั
ั่
ฐ
อาจจะกลับมาระบายนํ้ามันออกจากคลังสํารองทาง
ยุทธศาสตร์ (SPR)

ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ภาพรวมปรับตัวเพิ่ มขึ้น ตามทิศทาง
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ โดยตลาดหุ้นญี่ปุ่น Nikkei 225
+0.52% หลังค่าเงินเยนอ่อนตัวลง และถึงแม้ตัวเลข
GDP ไตรมาส 3 จะออกมาแย่กว่าที่ตลาดคาด ตลาดหุ้น
จีน ดัชนี HSCEI +0.04%, CSI 300 +0.08% นักลงทุน
จับตาตัวเลขเศรษฐกิจจีน และ ตลาดหุ้นเกาหลี Kospi
+1.04%

GOLD

ราคาทองคํา +0.25% ปิด 1,868.50 ดอลลาร์/
ออนซ์ โดยราคาทองคําปรับตัวขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่ 7
นลท.กลับเข้าซื้อทองคําซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเพื่ อ
ป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อที่เพิ่ มขึ้น และการ
เปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่ซบเซาในฝั่ งสหรัฐ

ASIA

Investment Highlight : ตามติดสถานการณ์โลก
สัปดาห์นี้จับตาตัวเลขยอดค้าปลีกสหรัฐ ฯ และผลการดําเนินงานกลุ่มค้าปลีก


หลังจากในสัปดาห์ที่แล้วประเด็นที่ส่งผลต่อตลาดคือตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกมามากกว่าคาดในช่วงคืนวันพุ ธทําให้ตลาดหุ้นสหรัฐ ฯ
ปรับตัวย่อลง โดยในสัปดาห์นี้ตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญที่ตลาดจับตาคือตัวเลขยอดค้าปลีก (Retail Sales) ในเดือนตุลาคม ซึ่งตลาด
คาดว่าจะขยายตัวได้ +1.1% MoM หลังจากเดือนกันยายนขยายตัวได้ 0.7% ซึ่งตัวเลขยอดค้าปลีกจะเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่บ่งบอกว่า
เศรษฐกิจสหรัฐ ฯ จะยังขยายตัวได้ดีในช่วงที่มีอัตราเงินเฟ้อเพิ่ มสูงขึ้นเหรือไม่



นอกจากนี้การประกาศผลการดําเนินงานของบริษัทขนาดใหญ่ในกลุ่มค้าปลีกทั้ง Walmart และ Home Depot ซึ่งจะประกาศออกมา
ในช่วงคืนวันอังคารเช่นเดียวกันกับตัวเลขยอดค้าปลีกนั้น ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญที่จะบ่งชี้ให้เห็นความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และ
ต้องจับตาดูการแก้ปัญหาส่วนต่างราคาจากต้นทุนที่เพิ่ มสูงขึ้นของบริษัทขนาดใหญ่ว่าจะมีการจัดการกับปัญหานี้อย่างไร



ซึ่งในช่วงคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาผลสํารวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเริม
่ สะท้อนความกังวลของผู้บริโภคต่อปัญหาเงินเฟ้อ โดยผลสํารวจ
ของความเชื่อมั่นผู้บริโภค (consumer sentiment index) ของ The University of Michigan ออกมาที่ 66.8 ซึ่งเป็นระดับที่ตํ่า
ที่สุดในรอบ 10 ปี



อย่างไรก็ดีจะเห็นได้ว่าเมื่อช่วงสัปดาห์ท่ผ
ี ่านมาหลังจากตลาดปรับตัวย่อลงจากความกังวลเงินเฟ้อในคืนวันพุ ธตลาดสามารถกลับมาฟื้ น
ตัวขึ้นได้ในช่วงคืนวันพฤหัสและคืนวันศุกร์



โดยประเด็นอื่น ๆ ที่นักลงทุนต้องจับตาในสัปดาห์นี้ท่อ
ี าจส่งผลต่อตลาดคือความสัมพั นธ์ระหว่างสหรัฐ ฯ กับจีน (รายละเอียดในหน้า
ถัดไป)
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จับตาการประชุมเจรจาในรูปแบบออนไลน์ของ ปธน.Biden กับ ปธน.Xi คืนนี้


หลังจากในช่วงสัปดาห์ที่แล้ว มีข่าวว่าปธน. Joe Biden และ Xi จะมีการประชุมกันผ่าน Visual Summit ในสัปดาห์นี้ แต่ยังไม่ได้ระบุแน่ชัด

ว่าเป็นวันไหน ล่าสุดมีข่าวว่า Biden และ Xi มีกําหนดการเจรจากันในคืนวันนี้


ประเด็นที่คาดว่าจะมีการพู ดคุยกันได้แก่ การค้า สิทธิมนุษยชน การเคลื่อนไหวทางการทหาร อาวุธนิวเคลียร์ ความปลอดภัยทางไซเบอร์
รวมถึงประเด็นการเมืองในไต้หวัน โดยมีการคาดการณ์กันว่าประเด็นไต้หวันจะเป็นเป้าหมายการเจรจาอันดับต้นๆ โดย Biden ต้องการให้ Xi
ให้คํามั่นจะรักษาสันติภาพในไต้หวัน ขณะที่จีนได้แสดงเจตจํานงที่จะเพิ่ มความกดดันโดยการเพิ่ มทหารเข้าไปในพื้ นที่



ถึงแม้นักวิเคราะห์จะไม่ได้คาดหวังมากกับผลลัพธ์ของการประชุมในครั้งนี้ แต่การกลับมานัดเจรจากันก็นับเป็นสัญญาณบวกที่สําคัญใน
ความสัมพั นธ์ระหว่างสหรัฐฯกับจีนที่ต้องจับตามอง หลังจากที่ไม่ได้มีความคืบหน้าในการเจรจาในปีที่ผ่านมา

อินเดียและแอฟริกาใต้เรียกร้อง WTO ให้ยกเว้นกฎทรัพย์สินทางปัญญาวัคซีน COVID-19


มีรายงานข่าวว่าหลายชาติซ่ง
ึ นําโดยอินเดียและแอฟริกาใต้กําลังยื่นคําร้องต่อ องค์การการค้าโลก (WTO) ในการให้ยกเลิกการใช้กฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญาต่อวัคซีนและยารักษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับไวรัส COVID-19



นอกจากนี้ นาย Tedros Adhanom Ghebreyesus ผู้อํานวยการองค์การอนามัยโลก (WHO) ยังออกมาเรียกร้องให้ประเทศรํ่ารวยทํา
การส่งออกวัควีนช่วยเหลือไปยังประเทศยากจนเนื่องจากในประเทศสหรัฐ ฯ และยุโรปกําลังมีการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ในขณะที่ในบางประเทศ
ยากจนประชากรยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มแรก



ซึ่งในประเด็นนี้ CEO ของบริษัท Pfizer ได้ออกมาโต้แย้งว่าการผลิตวัคซีนกําลังเป็นไปได้ด้วยดีและในช่วงกลางปีหน้าจะมีการกระขาย
วัคซีนไปยังทั่วโลกได้ทั่วถึงมากขึ้น ส่วนประเด็นทรัพย์สินทางปัญญานั้นถือเป็น “สิ่งสําคัญที่สุดของบริษัทเอกชน” โดยยังคงต้องการให้
สูตรวัคซีนนั้นเป็นความลับต่อไป
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GDP ญี่ปุ่นในไตรมาส 3 หดตัวมากกว่าคาดจากผลกระทบของ Covid


ญี่ปุ่นรายงาน GDP ในไตรมาส 3 หดตัวถึง 3% q-q (annualized) มากกว่าที่ตลาดคาดที่ -0.7% โดยเศรษฐกิจที่เติบโตชะลอตัวโดยหลักเป็น
ผลจากการบริโภคที่หดตัวถึง 4.5% จากปัญหาการระบาดของ Covid-19 ทําให้ญี่ปุ่นต้องมีการประกาศใช้มาตรการฉุกเฉินในช่วงที่ผ่านมา
รวมถึงปัญหา Supply Chin การขาดแคลน Chips ก็ได้สร้างผลกระทบกับภาคอุตสาหกรรมการส่งออก โดยเฉพาะอุตฯรถยนต์



ทั้งนี้ตัวเลขเศรษฐกิจญี่ปุ่นในไตรมาสที่ผ่านมาถ้าไม่นับในช่วงการระบาดของ Covid-19 ระยะแรก ถือได้ว่ามีการชะลอตัวมากที่สุดตั้งแต่ปี 2014
ทําให้ทางด้านนายก Kishida เตรียมแผนที่จะใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่ มเติม โดยคาดว่าจะมีการประกาศแผนดังกล่าวในช่วงปลายอาทิตย์
นี้ ซึ่งก็น่าจะเห็นการกระตุ้นการบริโภคเพิ่ มเติมรวมถึงอาจจะมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้กับบริษัทที่มีการปรับขึ้นค่าแรง



ด้านนักวิเคราะห์ประเมินว่า GDP ญี่ปุ่นจะกลับมาฟื้ นตัวได้ดีขึ้นในไตรมาส 4 จากสถานการณ์ Covid ที่ดีขึ้นและการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ

Bitcoin ประกาศอัพเกรด Taproot ครัง้ แรกในรอบ 4 ปี


เมื่อวานนี้ถือเป็นอีกวันสําคัญของวงการ cryptocurrency เนื่องจากทีมผู้พัฒนา Bitcoin ได้ประกาศอัพเกรดเครือข่าย หรือ ที่เรียกกัน
ว่าการอัพเกรด Taproot ซึ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 4 ปี



การอัพเกรดในครั้งนี้มีการเพิ่ มอัลกอริทึมใหม่ที่เรียกว่า “Schnorr signatures” ซึ่งจะทําให้ธุรกรรมบนเครือข่ายมีความเป็นส่วนตัวมาก
ขึ้น และอีกหนึ่งfeatureที่สําคัญของการอัพเกรดในครั้งนี้คือ Smart Contract ซึ่งถือว่าเป็น gamechanger เนื่องจากจะสามารถทําให้
สามารถสร้าง application ต่างๆ เพื่ อต่อยอดธุรกิจ บนแพลตฟอร์มของ Bitcoin ได้ และจะช่วยให้ค่าธรรมเนียมตํ่าลง และความเร็วใน
การทําธุรกรรมเพิ่ มขึ้นมากกว่าเดิมอีกด้วย



นับว่าเป็นอีกก้าวสําคัญในประวัติศาสตร์ cryptocurrency ที่ Bitcoin ได้อัพเกรด featureสําคัญ ที่จะช่วยเพิ่ มความเป็นส่วนตัว และ
เพิ่ มประสิทธิภาพในการใช้งาน เพื่ อรองรับการใช้งานจํานวนมหาศาลได้ในอนาคต ซึ่งเราคาดว่าจะช่วยดึงดูดผู้ใช้งานจากทั่วโลกมากขึ้น
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