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ปธน.Biden ลงนามในงบประมาณโครงสร้าง
พื้ นฐานประกาศใช้เป็นกฎหมาย
่ ผูร้ บ
คาดว่าจะมีการประกาศรายชือ
ั ตําแหน่งประธาน
Fed ในวาระต่อไปเร็ว ๆ นี้

่
ตลาดหลักทรัพย์ปักกิ่งเปิดทําการซื้อขายครัง้ แรกเมือ
วานนี้
้ ในสหรัฐฯกําลัง
Dr.Fauci ออกโรงเตือนจํานวนผูต
้ ด
ิ เชือ
เร่งตัวขึ้นในบางพื้ นที่
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Market Around The World
US

ดัชนี Dow Jones -0.04% ดัชนี S&P500 ไม่
เปลี่ยนแปลง ดัชนี Nasdaq -0.04% ตลาดหุ้นเคลื่อนไหว
ในกรอบแคบโดยนักลงทุนยังคงรอจับตาตัวเลขเศรษฐกิจ
สําคัญในคืนนี้ซึ่งคือยอดค้าปลีก รวมถึงการประกาศงบของ
บริษัทกลุ่มค้าปลีกทั้ง Walmart และ Home Depot กลุ่มที่
ปรับตัวลงมากที่สุด คือ Health Care -0.64% ,Materials
-0.46% และ Tech -0.11% ส่วนกลุ่มที่ปรับตัวเพิ่ มขึ้นมาก
ที่สุด คือ Utilities +1.31% และ Energy +0.83%

THAI

ดัชนี SET Index เมื่อวานนี้ปรับตัวเพิ่ มขึ้น +0.29% ปิด
ที่ระดับ 1,638.73 จุด โดยมีปัจจัยบวกจากตัวเลข GDP
ไตรมาส 3 ของไทยที่ออกมาติดลบน้อยกว่าที่คาด โดย
หุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ +4.81%, กลุ่มสื่อสาร +1.06%,
กลุ่มธนาคาร +0.47% และกลุ่มพลังงาน +0.46%
นลท.ต่างชาติขายสุทธิ 437 ล้านบาท ขณะที่นลท.
สถาบันซื้อสุทธิ 10ล้านบาท
ค่าเงินบาทเช้านี้อ่อนค่าอยู่ท่ร
ี ะดับ 32.75 บาท/USD

EU

ดัชนี EuroStoxx 50 +0.36% ดัชนี DAX ของเยอรมนี
+0.34% ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวเพิ่ มขึ้น หลังนาง
Christine Lagarde ประธาน ECB กล่าวว่าการเร่งตัว
ของเงินเฟ้อจะยาวนานกว่าที่คาด แต่จะลดลงในปีหน้า
พร้อมส่งสัญญาณยังคงดําเนินนโยบายการเงินแบบ
ผ่อนคลายนอกจากนั้นตลาดยังคงได้รับแรงหนุนจากการ
ประกาศผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน

OIL

ราคานํา้ มัน WTI +0.10% ปิด 80.88 ดอลลาร์/บาร์เรล
การซื้อขายยังคงเป็นไปอย่างซบเซา แรงกดดันจาก
ค่าเงินดอลลาร์ท่แ
ี ข็งค่าต่อเนื่อง และความเป็นไปได้ที่ฝง
ั่
สหรัฐอาจจะกลับมาระบายนํ้ามันออกจากคลังสํารอง
ทางยุทธศาสตร์ (SPR)

ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ภาพรวมปรับตัวในทิศทางผสม โดย
ตลาดหุ้นญี่ปุ่น Nikkei 225 –0.02% ตลาดหุ้นจีน ดัชนี
HSCEI +0.31%, CSI 300 +0.21% หลังประกาศตัวเลข
เศรษฐกิจออกมาดีกว่าคาด และ ตลาดหุ้นเกาหลี Kospi
+0.18%

GOLD

ราคาทองคํา -0.10% ปิด 1,866.60 ดอลลาร์/
ออนซ์ นลท.กลับเข้าซื้อทองคําซึ่งเป็นสินทรัพย์
ปลอดภัยหลังราคาทองปรับตัวขึ้นติดต่อกันหลายวัน
ในช่วงก่อนหน้า และแรงกดดันจากค่าเงินดอลลาร์ที่
กลับมาแข็งค่า ประกอบกับการปรับตัวขึ้นของอัตรา
ผลตอบแทนพั นธบัตรสหรัฐ

ASIA
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ปธน.Joe Biden ลงนามในงบประมาณโครงสร้างพื้ นฐานวงเงินกว่า $1 ล้านล้านเหรียญ
ประกาศใช้เป็นกฎหมายอย่างเป็นทางการ


เมื่อคืนนี้ ปธน.Joe Biden ของสหรัฐ ฯ ทําการลงนามในงบประมาณโครงสร้างพื้ นฐานวงเงินกว่า $1 ล้านล้านเหรียญให้ประกาศใช้
เป็นกฎหมายอย่างเป็นทางการ หลังจากผ่านการโหวตจากทั้งวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร



โดยงบประมาณราว $550 billion จะถูกนํามาลงทุนก่อสร้างระบบขนส่งมวลชน , ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง , และระบบ
สาธารณูปโภคอื่น ๆ ซึ่งสหรัฐ ฯ ไม่ได้ทําการลงทุนก่อสร้างมาเป็นเวลานาน ซึ่ง ปธน.Biden เชื่อว่าจะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
และสร้างตําแหน่งงานใหม่ ๆ ในสหรัฐ ฯ ได้



โดยงบประมาณโครงสร้างพื้ นฐานฉบับนี้ได้รับการสนับสนุนจากทั้ง 2 พรรค เนื่องจากมี สมาชิกวุฒิสภาจํานวน 19 ท่านและ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีก 13 ท่านจากพรรค Republicans โหวตผ่านร่างกฎหมายงบประมาณฉบับนี้



สําหรับงบประมาณจํานวนนี้จะถูกนํามาใช้ภายในระยะเวลา 5 ปี โดยคาดว่าอาจต้องใช้เวลาหลายเดือนหรือใช้เวลาเป็นปีในการเริ่มต้น
ก่อสร้างโครงการใหญ่ ๆ



สําหรับเป้าหมายต่อไปของ ปธน.Joe Biden คือการผลักดันร่างงบประมาณอีกจํานวน $1.75 ล้านล้านเหรียญเพื่ อลงทุนในด้าน
ความปลอดภัยทางสังคมและจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยที่คาดว่าสภาผู้แทนราษฎรจะทําการโหวตผ่านร่างบประมาณใน
สัปดาห์น้ี
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คาดว่าจะมีการประกาศรายชื่อผูร้ ับตําแหน่งประธาน Fed ในวาระต่อไปเร็ว ๆ นี้


Sherrod Brown คณะกรรมาธิการการธนาคารของวุฒิสภาสหรัฐ ฯ ออกมาคาดการณ์ว่า ปธน.Joe Biden จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการ
แต่งตั้งให้เป็นประธาน Fed คนใหม่เร็ว ๆ นี้ โดยได้ทําการสัมภาษณ์ทั้ง Jerome Powell ประธาน Fed คนปัจจุบัน และ Lael Brainard

คณะกรรมการ Fed อีกหนึ่งตัวเต็งไปแล้ว


โดยมีรายงานข่าวว่านาง Janet Yellen รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและอดีตประธาน Fed แนะนํา ปธน.Joe Biden ว่า Lael
Brainard ถือเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสําหรับตําแหน่งแต่ยังคงแนะนําให้เลือก Jerome Powell ดํารงตําแหน่งเดิมเนื่องจากเชื่อว่า Fed
ต้องการความต่อเนื่องในการดําเนินนโยบายและควรหลีกเลี่ยงการปลดประธาน Fed ที่มาจากการแต่งตั้งจากพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้าม



สําหรับ Jerome Powell จะครบกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งในช่วงเดือนกุมภาพั นธ์ปีหน้า ซึ่งคาดว่าจะมีการประกาศรายชื่อประธาน Fed
คนใหม่ในช่วงเทศกาล Thanksgiving ปลายเดือนนี้

่ วานนี้
ตลาดหลักทรัพย์ปักกิง่ เปิดทําการซื้อขายครัง้ แรกเมือ


ตลาดหลักทรัพย์ปักกิ่ง (Beijing Stock Exchange) เปิดทําการซื้อขายครั้งแรกเมื่อวานนี้ นับเป็นตลาดซื้อขายหุ้นแห่งที่ 3 จากปัจจุบัน
ที่จีนมีการซื้อขายหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์ 2 แห่งได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้และเซินเจิ้น



ทั้งนี้ จีนมีการประกาศแผนการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งใหม่นี้เมื่อ 2 เดือนก่อน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อระดมทุนให้กับธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SME) และเมื่อวานนี้ มีบริษัท SME จํานวน 81 แห่งที่เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหุ้นดังกล่าว



แนวทางนี้สอดคล้องกับที่ปธน.Xi กล่าวก่อนหน้านี้ว่า จีนจะเดินหน้าสนับสนุนการพั ฒนา SME ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และกําหนดให้
ตลาดหลักทรัพย์ปักกิ่ง เป็น platform หลักที่จะให้บริการแก่ SME ที่มุ่งเน้นนวัตกรรม



ล่าสุด ตลาดหลักทรัพย์ปักกิง
่ ระบุว่า มีนักลงทุนกว่า 2.1 ล้านคนยื่นสมัครเข้าลงทุน และมีบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับการอนุมัติให้เป็นสมาชิก
แล้ว 112 แห่ง ครอบคลุมอุตสาหกรรมหลัก 25 ประเภท อาทิเช่น การผลิตระดับสูง บริการเทคโนโลยีขั้นสูง และอุตสาหกรรมเกิดใหม่
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ตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมและค้าปลีกของจีนเดือนต.ค.ดีกว่าที่คาด


จีนเปิดเผยตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนต.ค.ออกมาที่ 3.5%YoY (prev. 3.1%, cons 3%) ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดถึงแม้จะมีการแพร่
ระบาดรอบใหม่ รวมถึงปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตก็ตาม โดยตัวเลขที่ออกมาดีมาจากการผลิตอุปกรณ์สื่อสาร +14.0%,
เครื่องใช้ไฟฟ้า +10.7% และสินค้าเคมีภัณฑ์ +0.8% และหากนับตั้งแต่ต้นปี ตัวเลขภาคอุตสาหกรรมเติบโตได้ +10.9%YoY



ด้านตัวเลขค้าปลีกเดือนต.ค. +4.9%YoY (prev.4.4%, cons +3.5%) ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดเช่นกัน และนับเป็นตัวเลขการขยายตัวที่
แข็งแกร่งที่สุดในรอบ 3 เดือน จากการบริโภคที่เพิ่ มขึ้นในบางพื้ นที่ของจีนที่ปัญหาการแพร่ระบาดเริ่มลดลง หนุนโดยสินค้าในหมวดสื่อสาร
+34.8%, ผลิตภัณฑ์น้าํ มัน +29.3%, เครื่องใช้ในบ้าน +9.5% และเครื่องสําอางค์ +7.2% โดยนับเป็นการขยายตัวตั้งแต่ต้นปีที่ +14.9%YoY



ทั้งนี้ ตัวเลขเศรษฐกิจที่เริม
่ กลับมาขยายตัวได้ดีในเดือนที่ผ่านมา สะท้อนถึงการบริโภคในจีนที่ยังคงแข็งแกร่งและมีแนวโน้มฟื้ นตัวที่ดี

้ ในสหรัฐฯกําลังเร่งตัวขึน
้ ในบางพื้ นที่
Dr.Fauci ออกโรงเตือนจํานวนผูต
้ ิดเชือ


หลังจากมีรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อเฉลี่ย 7 วัน จํานวน 82,000 ต่อวัน ปรับเพิ่ มขึ้นกว่า 11% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว Dr.Fauci ก็ได้ออกมา
พู ดถึงตัวเลขผู้ติดเชื้อที่กําลังเพิ่ มขึ้นในบางพื้ นที่ โดยเฉพาะทางฝั่ งตะวันตก และ ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นต้นเหตุให้ตัวเลขปรับเพิ่ มขึ้น
ค่อนข้างสูง



โดย Dr.Fauci ได้ให้ความเห็นกับสื่อว่าตอนนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดในสหรัฐฯเริ่มน่าเป็นห่วง การลดลงของจํานวนผู้ติดเชื้อเริ่มมีอัตราเร่ง
น้อยลง ขณะที่ในบางพื้ นที่เริ่มมีการปรับตัวเพิ่ มขึ้นอย่างมีนัยยะ เนื่องจากประเทศกําลังเข้าสู่หน้าหนาว และได้เน้นยํ้าว่ารัฐบาลจะต้องฉีดวัคซีนให้
ครอบคลุมประชากรกว่า 60 ล้านคน ที่ยังไม่ได้รับการวัคซีน โดยไม่นับรวมเด็กอายุ 5-11 ปี



ปัจจุบันตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันในสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะฝั่ งตะวันตก และ ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ปรับเพิ่ มขึ้นในอัตรา 19% wowและ
37% wow และมีอัตราการเข้ารักษาในโรงพยายาบาลปรับเพิ่ มขึ้น 11% wow ในฝั่ งตะวันตก ส่วนตะวันออกเฉียงเหนือยังทรงตัวในระดับเดิม
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