Daily
Investment Highlight

TISCOASSET

17 November 2021

#1
#2

KEY
INSIGHT
#3
#4

ผลการเจรจาผู้นาํ สหรัฐ – จีนส่งสัญญาณดี
ทัง้ 2 ฝ่ายเดินหน้าความสัมพั นธ์ต่อ
ยอดค้าปลีก (Retail Sales) ของสหรัฐ ฯ ออกมา
ขยายตัวมากที่สุดในรอบ 7 เดือน

ผลการดําเนินงานบริษัทกลุม
่ ค้าปลีกทัง้
่ าด
Home Depot และ Walmart ออกมาดีกว่าทีค
ราคา Bitcoin ปรับตัวลดลงหลุดระดับ $60,000 เหรียญ
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Market Around The World
US

ดัชนี Dow Jones +0.15% ดัชนี S&P500 ดัชนี +0.39%
Nasdaq +0.76% ตลาดหุ้นปรับตัวเพิ่ มขึ้นหลังจากตัวเลข
ยอดค้าปลีก(Retail Sales) ออกมา +1.7% MoM ดีกว่าที่
คาดและเป็นการขยายตัวมากที่สุดในรอบ 7 เดือน ซึ่งเป็น
การสะท้อนว่าการบริโภคในประเทศสหรัฐ ฯ ยังขยายตัวได้
ถึงแม้เงินเฟ้อจะเพิ่ มขึ้นสูงก็ตาม กลุ่มที่ปรับตัวขึ้นมากที่สุด
คือ Consumer Dis. +1.38% ,Tech +1.07% และ Health
+0.38% ส่วนกลุ่มที่ปรับตัวลงมากที่สุด คือ Real Estate 0.65% และ Consumer Staples -0.6%

THAI

ดัชนี SET Index เมื่อวานนี้ปรับตัวเพิ่ มขึ้น +0.32% ปิด
ที่ระดับ 1,644.01 จุด โดยมีแรงซื้อในหุ้นกลุ่ม
Domestic หลังตัวเลข GDP ไตรมาส 3 ดีกว่าที่คาด
มาก โดยหุ้นกลุ่มการเงิน +1.09% กลุ่มธนาคาร
+0.83% และกลุ่มสื่อสาร +0.78%
นลท.ต่างชาติซื้อสุทธิ 772ล้านบาท เช่นเดียวกับนลท.
สถาบันที่ซื้อสุทธิ 2,401 ล้านบาท
ค่าเงินบาทเช้านี้ทรงตัวที่ระดับ 32.75 บาท/USD

EU

ดัชนี EuroStoxx 50 +0.35% ดัชนี DAX ของเยอรมนี
+0.61% ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวเพิ่ มขึ้นต่อเนื่อง หนุนจาก
ตัวเลข GDP ไตรมาส 3 ประมาณการณ์ครั้งที่ 2 ที่
ออกมาตามคาด ประกอบการกับการประกาศผลการ
ดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนที่ออกมาแข็งแกร่ง
รวมถึงความตึงเครียดที่ผ่อนคลายลงหลังมีการเจรจา
กันระหว่างสหรัฐฯและจีน

OIL

ราคานํา้ มัน WTI –0.20% ปิด 80.76 ดอลลาร์/บาร์เรล
หลังสํานักงานพลังงานสากล (IEA) คาดการณ์ราคา
นํ้ามันในตลาดโลกจะชะลอตัวลงในอนาคต ทั้งนี้นลท.
ยังคงจับตารายงนสต็อกนํ้ามันดิบของสหรัฐที่จะ
เปิดเผยในวันนี้

ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ภาพรวมปรับตัวลดลง สวนทางกับ
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่ปรับตัวบวกหนุนโดยตัวเลขยอดค้า
ปลีก โดยตลาดหุ้นญี่ปุ่น Nikkei 225 –0.25% หลัง
ยอดส่งออกเดือนต.ค.ขยายตัวตํ่ากว่าที่ตลาดคาด ด้าน
ตลาดหุ้นจีน ดัชนี HSCEI -0.68%, CSI 300 +0.09%
และ ตลาดหุ้นเกาหลี Kospi -0.81%

GOLD

ราคาทองคํา -0.67% ปิด 1,854.10 ดอลลาร์/
ออนซ์ นลท.กลับมาเทขายทองคําซึ่งเป็นสินทรัพย์
ปลอดภัย แรงกดดันจากค่าเงินดอลลาร์ที่กลับมาแข็ง
ค่า และตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่ งสหรัฐที่ออกมาดีกว่าที่
คาด อาทิ ตัวเลขยอดค้าปลีกประจําเดือนต.ค.

ASIA

Investment Highlight : ตามติดสถานการณ์โลก
ผลการเจรจาระหว่าง ปธน.Joe Biden กับ ปธน. Xi Jinping ทัง้ 2 ฝ่ายตกลง
เดินหน้าความสัมพั นธ์และหวังว่าจะมีการพบปะกันในอนาคต


ปธน.Joe Biden และ ปธน.Xi Jinping ประชุมเจรจากันในรูปแบบออนไลน์เมื่อวานนี้ โดยใช้เวลาราว 3 ชั่วโมงซึ่งถือว่ายาวนานกว่า
ที่คาดไว้ โดย ปธน.Biden กล่าวในช่วงแรกว่าเป็นหน้าที่ของผู้นําทั้ง 2 ประเทศในการซื่อตรงต่อกันว่าประเด็นใดบ้างที่เห็นต่างและ
ขัดแย้งกันโดยหวังว่าทั้ง 2 ชาติจะมีประเด็นที่ร่วมมือกันได้ เช่น ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม



โดยผู้นําทั้ง 2 ท่านเห็นตรงกันว่าเป็นการดีหากได้มีการเจรจาหารือกันแบบพบปะซึ่งหน้าในอนาคต และหลังจากการประชุมทางสื่อ
จีนได้ออกมาเปิดเผยคําพู ดของ Xi Jinping ว่าความสัมพั นธ์ของทั้ง 2 ประเทศกําลังเข้าสู่ยุคใหม่ โดยที่มีความเคารพซึ่งกันและกัน
ส่วนทางสหรัฐ ฯ ยังคงออกมายืนจุดยืนในประเด็นไต้หวันต่อไป



หลังการเจรจานักวิเคราะห์มองว่าถึงแม้ประเด็นปัญหา ไต้หวัน ฮ่องกง หรือ ซินเจียง ยังจะดูเป็นเรื่องที่ตกลงกันได้ยาก แต่ประเด็น
ปัญหาเศรษฐกิจ การผ่อนปรนวีซ่า อิหร่าน และ อัฟกานิสถาน น่าจะเป็นประเด็นที่ทั้ง 2 ฝ่ายร่วมเจรจาหาทางออกกันได้ ซึ่งหลังการ
เจรจาได้มีรายงานข่าวว่าทั้ง 2 ประเทศได้มีการผ่อนปรนกฎเกณฑ์ในการออกวีซ่าสําหรับนักข่าวระหว่างกัน



นอกจากนี้การที่นาง Janet Yellen เข้าร่วมการเจรจาในครั้งนี้เป็นการส่งสัญญาณว่าความร่วมมือทางเศรษฐกิจของทั้ง 2 ชาติ
อาจมีความเป็นไปได้ในอนาคต



โดยการเจรจาที่เกิดขึ้นเป็นภาพสะท้อนความสัมพั นธ์ของสหรัฐ ฯ และจีนที่ดีขึ้นจากในช่วงหลายเดือนก่อน ซึ่งก่อนหน้านี้การเจรจา
ปล่อยตัว CFO ของบริษัท Huawei และการที่ทั้ง 2 ชาติออกแถลงการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกันในการประชุม COP26 ล้วนเป็น
ความคืบหน้าด้านความสัมพั นธ์ที่ดีขึ้น
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ยอดค้าปลีก (Retail Sales) ของสหรัฐ ฯ ออกมาขยายตัวมากที่สุดในรอบ 7 เดือน


ยอดค้าปลีก(Retail Sales) สหรัฐฯ เดือน ต.ค. ขยายตัว +1.7% mom ดีกว่านักวิเคราะห์คาดที่ +1.4% mom ขยายตัวมากที่สุดในรอบ 7
เดือน สะท้อนว่าชาวอเมริกันมีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น จากการฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจและตลาดแรงงาน ถึงแม้ตัวเลขเงินเฟ้อสูงก็ตาม



โดยกลุ่มที่มียอดขายเพิ่ มขึ้นอย่างชัดเจนคือ กลุ่ม Nonstore Retailer (ร้านค้าปลีกที่ไม่มีหน้าร้าน) เช่น ธุรกิจขายตรง หรือ การขายผ่าน
สื่อ มียอดขายเพิ่ มขึ้น +4% mom ,ยอดขายปั๊ มนํ้ามัน +3.9% mom และ อุปกรณ์ไฟฟ้า +3.8% mom



ในทางกลับกันยอดขายกลุ่ม อาหารและเครื่องดื่ม -0.7% mom สะท้อนว่าบางพื้ นที่ยังมีความกังวลเรื่องการแพร่ระบาดและยังไม่สามารถ
เปิดบริการได้เต็มอัตรา อีกทั้งร้านเสื้อผ้าก็มียอดขายปรับลดลง -0.6% mom เช่นกัน



โดยรวมจะเห็นว่ายอดค้าปลีกในกลุ่มธุรกิจที่ไม่ต้องอาศัยการนั่งในร้านเป็นตัวนําให้ตัวเลขในเดือน ต.ค. ขยายตัวได้ดีขึ้น สะท้อนว่าผู้บริโภค
เริ่มมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่าย เพื่ อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันมากขึ้น

ผลการดําเนินงานบริษัทกลุม
่ ค้าปลีกทัง้ Home Depot และ Walmart ออกมาดีกว่าที่คาด


ผลการดําเนินงานบริษัทกลุ่มค้าปลีกของสหรัฐ ฯ เมื่อคืนนี้ออกมาดีกว่าที่คาดเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสะท้อนการใช้จ่ายภายในประเทศสหรัฐ ฯ
ว่ายังขยายตัวได้ดีถึงแม้จะมีความกังวลเกิดขึ้นหลังจากตัวเลขเงินเฟ้อออกมาเพิ่ มสูงขึ้นก็ตาม



Home Depot ประกาศ Earnings ออกมาที่: $3.92 ดีกว่าคาดที่ $3.40 Revenue: $36.82 billion มากกว่าคาดที่ $35.01 billion
เติบโต 9.8% ยอดขายจากสาขาเดิม (same-store sales growth) เติบโต 6.1% มากกว่าคาดที่ 2% โดยผู้บริหารออกมาเปิดเผยว่า
ยอดขายช่วง 2 สัปดาห์แรกไตรมาสที่ 4 ส่งสัญญาณว่ารายได้จะออกมาดีเช่นกัน ราคาหุ้น Home Depot +5.73% เมื่อคืนนี้



Walmart ประกาศ Earnings ออกมาที่: $1.45 adjusted ดีกว่าคาดที่ $1.40 Revenue: $140.53 billion ดีกว่าคาดที่ $135.60
ยอดขายจากสาขาเดิม (same-store sales growth) เติบโต 9.2% มากกว่าคาดที่ 6.9% โดยบริษัทคาดว่ายอดขายในช่วงเทศกาล
วันหยุดในไตรมาสที่ 4 จะออกมาดีทําให้มีการปรับเพิ่ มเป้าหมายรายได้ของทั้งปี 2021 อย่างไรก็ดีราคาหุ้น Walmart -2.55% เมื่อคืนนี้
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้ ต่อ
GDP ยุโรปไตรมาสที่ 3 ออกมาดีหนุนตลาดหุ้นปรับเพิ่ มขึน


ตลาดหุ้นยุโรปยังปรับตัวขึ้นได้เมื่อวานนี้โดยได้ปัจจัยหนุนจากการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ออกมาดี



ทั้งนี้ตัวเลขเศรษฐกิจในกลุ่มยูโรโซนมีการขยายตัว 2.2% q-q ในไตรมาส 3 เป็นไปตามที่คาด ขณะที่ตัวเลขการจ้างงานมีการขยายตัว 0.9% ใน
ไตรมาสที่ผ่านมา ซึ่งแนวโน้มยังมีการปรับตัวเพิ่ มขึ้นได้ดี



ขณะที่ในฝั่ งของอังกฤษ ตัวเลขการจ้างงานก็มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นเช่นกัน โดย Unemployment Rate ในไตรมาส 3 อยู่ท่ี 4.3% ลดลงจาก
ไตรมาสก่อนหน้าที่ 4.8%



นอกจากนี้การรายงานผลประกอบการของบริษัท Telecom อย่าง Vodafone ที่ออกมาดีกว่าคาด ก็ส่งผลให้ราคาหุ้นมีการปรับตัวขึ้นกว่า
4.5% และโดยภาพรวมตลาดหุ้นยุโรปอย่างดัชนี Euro stoxx 50 ก็สามารถปรับตัวเพิ่ มได้เกือบ 10% ในช่วงตั้งแต่เดือน ต.ค.ที่ผ่านมา

ราคา Bitcoin ปรับตัวลดลงหลุดระดับ $60,000 เมื่อวานนี้


ราคา Bitcoin ปรับตัวลดลงแตะระดับ 59,520 ดอลล่าร์สหรัฐฯเมื่อวานนี้ ซึ่งเป็นระดับตํ่าที่สุดในรอบ 20 วัน จากความกังวลว่าสหรัฐฯจะเข้า
มาตรวจสอบการทําธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงิน Cryptocurrency หลังจากที่ปธน. Joe Biden ลงนามในโครงสร้างฟื้ นฐานวงเงินกว่า 1
ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐฯเมื่อวานนี้



โดยกฎหมายดังกล่าว มีเนื้อหากําหนดให้ Broker หรือ Platform ที่ซ้อ
ื ขายสกุลเงิน Cryptocurrency จะต้องรายงานต่อสรรพากรสหรัฐฯ
เกี่ยวกับการทําธุรกรรมใดๆของลูกค้าที่มีมูลค่ามากกว่า 10,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯขึ้นไป



นอกจากนี้ Bitcoin ยังถูกกดดันจากการที่จีนได้ประกาศยํ้าอีกครั้งเมื่อวานนี้ว่า รัฐบาลจีนจะดําเนินการปราบปรามการขุดเหมือง Bitcoin
อย่างเข้มงวดต่อไป เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ใช้พลังงานจํานวนมากซึ่งขัดกับแนวทางการลดการใช้คาร์บอนของจีน และระบุว่า จะมีบทลงโทษ
อย่างหนักหากพบว่ารัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลกลุ่มใดมีส่วนร่วม



ด้านราคาของเหรียญ Ethereum ปรับตัวลดลงมาเช่นกัน โดยแตะระดับ 4,170 ดอลล่าร์สหรัฐฯระหว่างการซื้อขาย

TISCOASSET
WWW.TISCOASSET.COM
02 633 6000 กด 4 , 02 080 6000 กด 4

Wealth Manager Team : กันติพัฒน์ วงศ์สุคนธ์ , ลลิดา งามวิริยะพงศ์,
โรจนานันท์ เกตุแก้ว, สวภพ ยนต์ศรี, พาชื่น จันทร์พิทก
ั ษ์, ตวงภรณ์ ฟู ศิริ,
ธนัชชา วรพุ ทธานนท์, ภาณุพัศ ธารีบูรณ์ชัย

