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่ ประธาน Fed หาก
จับตาปธน.ไบเดนเสนอชือ
เป็น Brainard เชื่อตลาดจะตอบรับเชิงบวก
ราคาหุ้น Alibaba ปรับตัวลดลง -11% หลังงบไตร
มาส 3 ออกมาแย่กว่าคาด

่ นอัตโนมัติ
Apple เร่งพั ฒนารถยนต์ไฟฟ้าขับเคลือ
และมีแผนจะเปิดตัวปี 2025
Evergrande ขายหุ้นทื่ถืออยูใ่ น HengTen ทัง้ หมดมูลค่า
กว่า 273.47 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ เพื่ อจัดหาสภาพคล่อง
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Market Around The World
US

ดัชนี Dow Jones -0.17% ดัชนี S&P500 ดัชนี +0.34%
Nasdaq +0.45% หลังผลดําเนินงาน Nvidia ดีกว่าคาด
ส่งผลให้หุ้นกลุ่ม semiconductor อื่นๆปรับตัวเพิ่ มขึ้นตาม
อย่างไรก็ดี หากแบ่งตามรายอุตสาหกรรมพบว่า หุ้นปรับลง
8 ใน 11 กลุ่ม นําโดย Communication -0.7%, Energy 0.6%, Financial -0.5% กลุ่มปรับเพิ่ ม Consumer Disc
+1.1% (Amazon +4.1%) , Tech. +1.0% (Nvidia +8.3%,
Apple +2.9%)

THAI

่ วานนีป
้ รับตัวเพิ่ มขึ้น +0.39% ปิด
ดัชนี SET Index เมือ
ที่ระดับ 1,651.02 จุด สวนทางตลาดหุ้นภูมิภาค โดยมี
แรงซื้อในหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ +1.41%, กลุ่มปิโตรฯ
+0.67%, กลุ่มค้าปลีก +0.45% และกลุ่มพลังงาน
+0.21%
นลท.ต่างชาติซื้อสุทธิ 657 ล้านบาท เช่นเดียวกับนลท.
สถาบันที่ซื้อสุทธิ 751 ล้านบาท
ค่าเงินบาทเช้านี้ทรงตัวที่ระดับ 32.61 บาท/USD

EU

ดัชนี EuroStoxx 50 -0.39% ดัชนี DAX ของเยอรมนี
-0.18% ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลดลง หลังนักลงทุน
กลับมากังวลการเร่งตัวขึ้นของเงินเฟ้ออีกครั้ง รวมถึง
ตัวเลขผู้ติดเชื้อที่กลับมาเพิ่ มสูงขึ้น อย่างไรก็ตามหากมา
ดูผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน พบว่า
Thyssenkrupp (+6.3%) หลังประกาศผลการ
ดําเนินงานดีกว่าคาดและปรับเพิ่ มคาดการณ์ปี 2022

OIL

ราคานํา้ มัน WTI +0.80% ปิด 79.01 ดอลลาร์/บาร์เรล
นลท.กลับเข้าซื้อหลังสัญญานํ้ามันร่วงลงแตะระดับ
ตํ่าสุดในรอบ 6 สัปดาห์ในระหว่างวัน หลังมีข่าวว่าสหรัฐ
เรียกร้องให้จีนระบายนํ้ามันออกจากคลังสํารองเพื่ อ
ชะลอการปรับตัวขึ้นของราคานํ้ามันในตลาดโลก

ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ภาพรวมปรับตัวในทิศทางผสม
Nikkei 225 +0.25% หนุนโดยแผนกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะ
ประกาศออกมา ด้านตลาดหุ้นจีน ดัชนี CSI 300
+0.23%, HSCEI -1.41% หลัง Alibaba ประกาศงบ
ออกมาแย่กว่าที่ตลาดคาด และ ตลาดหุ้นเกาหลี Kospi
+0.10%

GOLD

ราคาทองคํา -0.47% ปิด 1,861.40 ดอลลาร์/
ออนซ์ แรงกดดันจากข้อมูลทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง
ในฝั่ งสหรัฐรวมถึงตลาดแรงงาน อาจกดดันให้ธนาคาร
กลางสหรัฐกลับมาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่เร็วกว่าคาด

ASIA

Investment Highlight : ตามติดสถานการณ์โลก
่ ประธาน Fed หากเป็น Brainard เชื่อตลาดจะยังตอบรับเชิงบวก
จับตาปธน.ไบเดนเสนอชือ


นับจากวันที่ 4 พ.ย. ปธน.ไบเดนได้เรียกประธาน Fed คนปัจจุบัน Jerome Powell และ Lael Brainard ทําให้โอกาสสูงที่เร็วๆนี้จะ
มีการประกาศชื่อออกมา



ทั้งนี้ หากเกิดกรณีที่ ปธน. ไบเดนเลือก Brainard คาดตลาดจะตอบรับเชิงบวก


นลท.มีมุมมองต่อ Lael Brainard เป็นสายพิ ราบ (Dovish มากกว่า Powell) ดังนั้นโอกาสที่จะเห็นการปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายเร็วกว่าคาดน่าจะลดลง – โอกาสการขึ้นดอกเบี้ยก่อนครึ่งปีแรกของปี 2022 จะลดลง , ค่าเงินดอลลาร์
สหรัฐฯที่แข็งค่าเร็วน่าจะชะลอลงบ้าง




หุ้นกลุ่ม growth stock ที่เริ่มปรับลดลง น่าจะมีแรงซื้อกลับในระยะสั้นๆ

นอกจากนี้ในด้าน ความใกล้ชิดทางด้านการเมืองของ Brainard ถือว่าสูงกว่าเมื่อเทียบกับ Powell โดยเฉพาะ Brainard ถือว่า
เป็นผู้สนับสนุน Democrat



ทั้งนี้ด้านประวัติของ Lael Brainard พอสรุปดังนี้


ปัจจุบันอายุ 59 ปี จบปริญญาโท – เอก ด้านเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย Harvard และ เคยเป็นอาจารย์อยู่ที่
มหาวิทยาลัย MIT เป็นเวลา 6 ปี



เริ่มเข้าสู่การเมืองสมัยรัฐบาลปธน. Clinton ในปี 1997 ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ, ปี 2010-2013 ได้รับเสนอ
ชื่อเข้าทําหน้าที่ฝ่ายกิจการต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ และ มิ.ย. 2014 ดํารงตําแหน่งใน Board of
Governor ของ Fed โดยมีกําหนดสิน
้ สุดวาระ ม.ค. 2026
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ราคาหุ้น Alibaba ปรับตัวลดลง -11% หลังงบไตรมาส 3 ออกมาแย่กว่าคาด


ผลการดําเนินงานไตรมาส 3 ของ Alibaba ออกมามีรายรับเพิ่ มขึ้น 200.69 พั นหยวนหรือ +29%YoY ซึ่งน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่
204.93 พั นล้านหยวน ขณะที่กําไรต่อหุ้นออกมาที่ 11.20 หยวน หรือ -38%YoY น้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 12.36 หยวน



โดยการเติบโตของรายได้ของหลายบริษัทในเครือตํ่ากว่าเป้าหมายจากการแข่งขันที่สูงขึ้น โดยเฉพาะจากคู่แข่งที่สําคัญอย่าง JD.com และ
Pinduoduo, การใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ลดลงในช่วงการแพร่ระบาด รวมถึงผลกระทบจากการออกกฎระเบียบควบคุมการผูกขาดจาก
รัฐบาลจีน โดย Taobao และ Tmall เติบโตได้เพี ยง 3%YoY ซึ่งเป็นการเติบโตที่น้อยที่สุดในรอบ 5 ไตรมาส



นอกจากนี้ บริษัทยังปรับลดคาดการณ์รายได้ของปี 2022 เหลือ 20-23% ซึ่งน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ประมาณ 27% ส่งผลให้เมื่อคืน
นี้ราคาหุ้น Alibaba ปรับตัวลดลง -11% เป็นการปรับลดลงมากที่สุดในรอบ 11 เดือน และกดดันให้ ETF CHIQ ปรับตัวลดลง -2.34%

่ นอัตโนมัติ และมีแผนจะเปิดตัวปี 2025
Apple เร่งพั ฒนารถยนต์ไฟฟ้าขับเคลือ


บริษัท Apple มีแผนเร่งพั ฒนาธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า และปรับปรุงระบบการทํางานการขับแคลื่อนอัตโนมัติอย่างเต็มรูปแบบ (Self
Driving) โดยคาดว่าจะสามารถเปิดตัวได้ในปี 2025 ซึ่งเร็วกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ว่า Apple จะใช้เวลา 5 ถึง 7 ปีในการพั ฒนา



ในช่วงหลายปีท่ผ
ี ่านมา Apple ได้พยายามพั ฒนารถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองในหลายรูปแบบ และล่าสุดบริษัทประสบความสําเร็จใน
การพั ฒนา Core Processor ซึ่งถือเป็นหัวใจที่สําคัญที่สุดของพั ฒนารถยนต์ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ซึ่งนับเป็นชิปประมวลผลที่ล้ําหน้าที่
สุดที่ Apple เคยมีมา โดยผู้ที่เป็นคนออกแบบและพั ฒนาชิปดังกล่าว เป็นกลุ่มวิศวกรที่คิดค้นชิปของ Iphone, Ipad และ Mac



โดย Apple กล่าวว่า บริษัทมีแผนที่จะนํารถ Lexus SUVs 69 คัน มาดัดแปลงใช้กับ Processor ที่ออกแบบใหม่ และจะนํามาทดลองใช้
งานบนท้องถนนในอีกไม่ช้า



ด้านราคาหุ้น Apple ปรับตัวเพิ่ มขึ้น +2.4% เมื่อคืนนี้ สู่ระดับ 157.23 ดอลล่าร์สหรัฐฯ
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Evergrande ขายหุ้นทื่ถืออยู่ใน HengTen ทัง้ หมดมูลค่ากว่า 273.47 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ


เมื่อวานนี้ China Evergrande Group ประกาศจะขายหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ในบริษัท HengTen Network Holdings ซึ่งเป็นบริษัทที่ทําธุรกิจ
เกี่ยวกับการผลิตภาพยนต์และวิดีโอสตรีมิ่ง ออกทั้งหมด ซึ่งคิดเป็นมูลค่าราว 2.12 พั นล้านดอลล่าร์ฮ่องกง หรือ 273.47 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ



โดย Evergrande ได้ทําข้อตกลงขายหุ้น HengTen ให้กับบริษัท Allied Resources Investment Holdings ในราคาตํ่ากว่าราคาปิดตลาด
ของวันก่อนหน้าถึง 24% ซึ่ง Evergrande ได้เปิดเผยกับตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงว่า บริษัทจะได้รับเงิน 20% ของข้อตกลงดังกล่าวภายใน 5
วันทําการ ขณะที่เงินส่วนที่เหลือ จะได้รับหลังจากนี้อีก 2 เดือน



ถึงแม้จะเป็นการขายในราคาที่ตํ่ากว่าราคาตลาดมาก แต่นักวิเคราะห์ก็มีมุมมองเชิงบวกกับประเด็นนี้ ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ปัญหาการขาดสภาพ
คล่องของบริษัทผ่อนคลายลงแล้ว ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพยายามของ Evergrande ในการจัดหาสภาพคล่องเพื่ อนําไปจ่ายชําระหนี้

้ แตะระดับ $800 bn. หลังบริษัทรายงานงบดีกว่าคาด
Market Cap ของบริษท
ั Nvidia เพิ่ มขึน


ราคาหุ้น Nvidia ปรับตัวขึ้นกว่า 11% ในวันอังคาร หลังบริษัทประกาศงบในไตรมาส 3 ออกมาดีกว่าคาด โดยบริษัทรายงานกําไรต่อหุ้นอยู่ที่
$1.17 มากกว่าที่ตลาดคาดที่ $1.11 และรายได้อยู่ที่ $7.1 bn มากกว่าที่ตลาดคาดที่ $6.82 bn.



โดยรายได้ของบริษัทในไตรมาสที่ผ่านมามีการปรับตัวเพิ่ มกว่า 50% y-y ขณะที่กําไรมีการเติบโตถึง 60% y-y



ด้านราคาหุ้นของ Nvidia มีการปรับตัวเพิ่ มกว่า 144% ในปีนี้และราคาหุ้นที่ปรับเพิ่ มขึ้นตอบรับผลประกอบการที่ดีส่งผลให้ Market Cap
ของบริษัทล่าสุดปรับตัวขึ้นมาแตะระดับ $ 800 bn. ได้ในช่วงวันอังคารที่ผ่านมา



ทั้งนี้มุมมองของผู้บริหารยังคาดรายได้ของบริษัทจะยังเติบโตได้อยู่ที่ $7.4 bn. ในไตรมาสนี้ ซึ่งมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดที่ $6.86 bn. โดย
คาดว่ารายได้จากธุรกิจ Data Center จะขยายตัวได้กว่า 55% y-y ขณะที่ความต้องการชิปของ Nvidia ยังมีสูงโดยเฉพาะลูกค้าที่ต้องการ
ชิปเพื่ อใช้กับ AI applications ต่างๆ
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