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Biden และ Xi มีการหารือเกีย
การจัดการกับราคานํา้ มัน
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Market Around The World
US

ดัชนี Dow Jones -0.58% ดัชนี S&P500 ดัชนี -0.26%
Nasdaq -0.33% ภาพรวมตลาดลบเล็กน้อย รายงานดัชนี
เริ่มต้นสร้างบ้านยังลดลงต่อเป็นเดือนที่ 2 สะท้อนต้นทุน
วัสดุก่อสร้างที่เพิ่ มขึ้นและการขาดแคลนแรงงาน ส่งผลให้
ตลาดยังกังวลประเด็นเงินเฟ้อ หุ้นปรับลง 7 ใน 11 กลุ่มนํา
โดยหุ้นกลุ่ม cyclical กลุ่มพลังงาน -1.5%, Financial 1.2% และ Material -0.7% ขณะที่ Consumer Disc.
+0.6% (Tesla +3.3% ปรับเพิ่ มเป็นวันที่ 2)

THAI

่ วานนี้ปรับตัวเพิ่ มขึ้น +0.04% ปิด
ดัชนี SET Index เมือ
ที่ระดับ 1,644.60 จุด โดยมีแรงหนุนจากหุ้นกลุ่ม
การเงิน +2.29% จากข่าว SAWAD จะขยายธุรกิจใน
กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า และ JMT จะร่วมทุนกับ KBANK ทํา
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์, ด้านหุ้นกลุ่มธนาคาร -1.10%,
กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ +1.05% และกลุ่มสื่อสาร +0.75%
นลท.ต่างชาติขายสุทธิ 1,352 ล้านบาท เช่นเดียวกับ
นลท.สถาบันที่ซื้อสุทธิ 1,148 ล้านบาท
ค่าเงินบาทเช้านี้ทรงตัวที่ระดับ 32.6 บาท/USD

EU

ดัชนี EuroStoxx 50 -0.02% ดัชนี DAX ของเยอรมนี
+0.02% ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวผสม ถึงแม้ตลาดจะ
ยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับการเร่งตัวของเงินเฟ้อ โดย
อัตราเงินเฟ้อของยูโรโซนเดือนต.ค.อยู่ที่ระดับ 4.1% YoY
มากกว่าระดับเป้าหมายของ ECB ที่ 2% แต่ตลาดยังได้
แรงหนุนจากการประกาศผลการดําเนินงานของบริษัทจด
ทะเบียนที่ดีกว่าคาด

OIL

ราคานํา้ มัน WTI –3.00% ปิด 78.36 ดอลลาร์/บาร์เรล
แรงกดดันจากความกังวลที่ว่ารัฐบาลสหรัฐอาจระบาย
นํ้ามันออกจากคลังสํารองทางยุทธศาสตร์ (SPR),ปธน.
ไบเดนเรียกร้องจีนใช้นํ้ามันยุทศาสตร์ และการที่กลุ่ม
ผู้ผลิตนํ้ามันโอเปกและ IEA ได้ออกมาเตือนเกี่ยวกับ
ภาวะนํ้ามันล้นตลาด

ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ภาพรวมปรับตัวลดลง กดดันโดย
ประเด็นเงินเฟ้อ ที่อาจส่งผลให้ธนาคารกลางต่างๆ
เข้มงวดนโยบายการเงิน Nikkei 225 –0.52% ปรับตัว
ลดลงต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ ด้านตลาดหุ้นจีน ดัชนี
HSCEI -1.43%, CSI 300 -0.63% และ ตลาดหุ้นเกาหลี
Kospi -0.40%

GOLD

ราคาทองคํา +0.87% ปิด 1,870.20 ดอลลาร์/
ออนซ์ ซึ่งเป็นระดับปิดสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 11 มิ.ย.
2564 นลท.กลับเข้าซื้อทองคําซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย
เพื่ อป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ และการที่ค่าเงิน
ดอลลาร์กลับมาอ่อนค่า

ASIA
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ผลการดําเนินการบริษัทจดทะเบียนไตรมาส 3 ของไทย ออกมาแย่กว่าที่คาดราว 10%


กําไรสุทธิของ 192 บริษัทจดทะเบียนในไตรมาส 3 ออกมาอยู่ที่ 1.74 แสนล้านบาท ซึ่งน้อยกว่าประมาณการของตลาดโดยรวม
(Bloomberg Consensus) ที่คาดไว้ที่ 1.93 ล้านบาท หรือน้อยกว่าคาดราว 10%



โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีกําไรดี YoY แต่ลดลง QoQ สอดคล้องกับที่ตลาดคาด ได้แก่ กลุ่มธนาคาร กลุ่มพลังงาน กลุ่มปิโตรฯ
กลุ่มเหล็ก และกลุ่มเกษตร จากฐานกําไรไตรมาส 3 ปีที่แล้วที่ต่าํ



ขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีผลงานโดดเด่นทั้ง YoY และ QoQ ดีกว่าที่คาด ได้แก่ กลุ่มโรงพยาบาล ที่ได้ประโยชน์จากการระบาด
ภายในประเทศ ทําให้การตรวจหาเชื้อและผู้ป่วยเพิ่ มขึ้นมาก, กลุ่มสื่อและสิ่งพิ มพ์ จาก Major ที่มีกําไรพิ เศษจากการขาย SF



ด้านกลุ่มที่มีกําไรลดลงทั้ง YoY และ QoQ ได้แก่ กลุ่มสื่อสาร กลุ่มค้าปลีก กลุ่มอสังหาฯ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ตลอดในช่วง 1 ปีที่ผ่านมากดดันความเชื่อมั่นผู้บริโภคและกําลังซื้อภายในประเทศที่ลดลง รวมถึงการ Lockdown ในหลายพื้ นที่ ทํา
ให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆลดลงอย่างมาก และกลุ่มที่มีผลประกอบการโดยรวมขาดทุนได้แก่กลุ่มประกัน จากการจ่ายเงินเคลม
ประกัน COVID จํานวนมาก, กลุ่มท่องเที่ยว ที่ขาดทุนต่อเนื่อง 7 ไตรมาสจากการท่องเที่ยวที่ซบเซา, กลุ่มก่อสร้าง จากการปิด
แคมป์คนงานก่อสร้าง 30 วันและมีค่าใช้จ่ายเพิ่ มเติมช่วงปิดก่อสร้าง, กลุ่มขนส่งและกลุ่มอาหารจากการ Lockdown



อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์คาดว่า ตลาดน่าจะซีบซัมงบที่ตํ่ากว่าคาดนี้ไปแล้ว และมองไปข้างหน้าคาดว่า SET Index มีโอกาสที่จะ
ปรับตัวขึ้นได้ต่อ จากการฟื้ นตัวของผลประกอบการไตรมาส 4 ต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้า ตามการกลับมาเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ
หลังจากที่มีการทยอยการคลาย Lockdown และเปิดประเทศ รวมถึงความคาดหวังในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ
เพิ่ มเติมในช่วง 3-6 เดือนข้างหน้านี้ นอกจากนี้ ยังคาดการณ์ว่าในช่วงเดือนพ.ค.-ธ.ค. จะมีเม็ดเงิน SSF&RMF เข้ามาในตลาดราว
2 หมื่นล้านบาท และ 1.6-1.7 หมื่นล้านบาทตามลําดับ



แนะนําทยอยเข้าลงทุนในหุ้นไทย โดยมีเป้าหมาย SET Index ปี 65 ที่ระดับ 1,700 จุด กองทุนที่แนะนําได้แก่ TSF และ TISCOWB
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Biden และ Xi มีการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการจัดการกับราคานํา้ มัน


มีรายงานว่าในการประชุมกันระหว่าง Biden และ Xi เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ผู้นําของ 2 ประเทศที่เป็นผู้บริโภคนํ้ามันรายใหญ่ของโลก กําลัง
พิ จารณาการดําเนินการร่วมกันในการจัดการปัญหาราคานํ้ามันแพง ซึ่งเป็นประเด็นที่สร้างความประหลาดใจให้กับนักลงทุน เนื่องจากจีน
และสหรัฐฯไม่เคยมีความร่วมมือกันในประเด็นนี้มาก่อน และเป็นการแสดงให้เห็นว่าทั้งสหรัฐฯและจีนมีความกังวลในราคาพลังงานที่สูงขึ้น
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเงินเฟ้อ และการเติบโตของเศรษฐกิจ



โดยจีนระบุว่า จีนมีการนํานํ้ามันสํารองมาใช้ครั้งแรกในรอบทศวรรษ และนํามาใช้แล้วอย่างน้อย 2 ครั้งในปีนี้ เพื่ อที่จะพยายามลดราคา
นํ้ามันในประเทศไม่ให้สูงจนเกินไป ขณะที่สหรัฐฯ ยังไม่ได้มีการนํานํ้ามันจากคลังสํารองออกมาใช้ แต่ก็ได้มีการร้องขอความร่วมมือไปยัง
กลุ่ม OPEC Plus ให้ผลิตนํ้ามันให้มากขึ้น ร่วมถึงขอความร่วมมือให้ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้แสดงท่าทีเดียวกัน จากความกังวลว่าระดับเงินเฟ้อที่
สูงจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค

ผลการดําเนินงาน Baidu ไตรมาส 3 เติบโตชะลอตัวลง


Baidu ประกาศผลการดําเนินงาน Q3 มีรายได้ 31.92 billion RMB เติบโต +13% yoy โดยในไตรมาสนี้รายได้จากธุรกิจ AI Cloud
เติบโตได้ดีถึง +73% yoy ซึ่งประกอบด้วยหลากหลายธุรกิจย่อย เช่น cloud services, smart transportation, smart devices,
self-driving, smart EV และ robotaxi



ในส่วนของ iQIYI ที่ทําธุรกิจ Video Streaming มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีรายได้อยู่ที่ 7.6 พั นล้านหยวน หรือคิดเป็น 23.8% ของ
รายได้ เติบโต +6% yoy จากข้อมูล ณ ก.ย. 21 พบว่ามีจํานวน Subscribers มากถึง 104 ล้านคน



อย่างไรก็ตาม โดยรวมแล้วผลการดําเนินงานของ Baidu ในไตรมาส 3 ยังคงมีผลขาดทุนอยู่ที่ 18.9 พั นล้านหยวน ซึ่งส่วนหนึ่งมากจาก
ผลขาดทุนจากการลงทุนระยะยาวที่ถูก Mark to Market และ มีค่าใช้จ่ายทั้งด้าน R&D และ SG&A ที่ปรับสูงขึ้นอย่างมีนัยยะ +35% yoy
และ +56% yoy ตามลําดับ



หลังจากประกาศผลการดําเนินงานราคาหุ้น Baidu -5.52% ในช่วงปิดตลาด
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้ กิจการชิปขนาดใหญ่มูลค่าราว 8 พั นล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ
Alibaba เตรียมเข้าซือ


มีรายงานข่าวจาก Bloomberg ว่าบริษัท Alibaba Group Holdings เตรียมเข้าซื้อกิจการบริษัท Tsinghua Unigroup Co. ซึ่งเป็นบริษัท
ผลิตชิปขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของจีน เป็นจํานวนเงินสูงถึง 5 หมื่นล้านหยวน หรือ 7.8 พั นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ



โดยข้อตกลงนี้คาดว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินของ Tsinghua Unigroup Co ที่มีอยู่จํานวนมากในปัจจุบัน และยังช่วยให้ Alibaba สามารถ
ขยายธุรกิจในกลุ่ม Cloud computing และ Semiconductor ตามที่ต้องการได้ โดยคาดว่าข้อตกลงนี้จะเสร็จสิ้นในเดือนธ.ค.ที่จะถึงนี้



นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ยังมองว่าข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยให้ Baba ดูดีข้น
ึ ในมุมมองของรัฐบาลจีน โดยคาดว่า Baba จะสามารถผลิตชิปโดยใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงได้ หลังจากที่เมื่อเดือนที่แล้ว บริษัทผลิตชิปแห่งหนึ่งที่ Jack Ma ร่วมก่อตั้ง ได้เปิดตัวชิปที่ล้าํ หน้าที่สุดของประเทศ ซึ่งจะทําให้
จีนลดการพึ่ งพาการใช้ชิปจากสหรัฐฯได้ โดยประเด็นนี้ส่งผลให้หุ้นของบริษัท Tsinghua Unigroup Co. +7.6% เมื่อวานนี้ ขณะที่ Baba -4.1%

ราคาหุ้น Visa ปรับตัวลง หลัง Amazon งดรับบัตรเครดิต ที่ออกจากอังกฤษ
- นักวิเคราะห์คาดกระทบจํากัด


Amazon เตรียมงดรับบัตรเครดิต Visa ที่ออกจากประเทศอังกฤษ โดยระบุสาเหตุบริษัท Visa เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่ มขึ้น โดยจะเริ่มมี
ผล 19 ม.ค. 2022 อย่างไรก็ดี บัตรเดบิต Visa และ บัตรเครดิตอื่นๆ เช่น Mastercard และ American Express จะยังคงใช้ได้ต่อไป



ค่าธรรมเนียมที่เพิ่ มขึ้น (Cross-border interchange fee) เป็นผลมาจากอังกฤษได้ออกจากการเป็นประเทศสมาชิกกลุ่ม EU ซึ่งได้รับ
อัตราค่าธรรมเนียมที่ตํ่ากว่า โดยอัตราค่าธรรมเนียม Visa ที่ 1.5% สําหรับยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างอังกฤษ และ EU จากเดิมที่ 0.3%



นักวิเคราะห์จาก Morgan Stanley ประเมิน Amazon ในอังกฤษมียอดขายปี 2020 ประมาณ $26.5 billion คาด 60% ของยอดขายมา
จาก Visa โดย 30-40% มาจากบัตรเครดิต Visa ดังนั้นรายได้ดังกล่าวคาดจะคิดเป็น 0.1% ของรายได้บริษัท Visa เท่านั้น



ราคาหุ้น Visa วานนี้ปรับลดลง -4.7%
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