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ตลาดหุ้นสหรัฐ ฯ เมื่อคืนวันศุ กร์ ดัชนี S&P500 +0.48% ,
ดัชนี Nasdaq +0.01% ตลาดผันผวนระหว่างวันก่อนที่จะ
กลับมาปิดได้ในแดนบวก โดยตลาดยังคงกังวลการให้
ความเห็นของคณะกรรมการ Fed ที่ยังมีท่าที Hawkish ส่วน
ปัจจัยสนับสนุนใหม่ยังมีไม่มากนัก หุ้น 9 จาก 11 กลุ่มปรับตัว
เพิ่ มขึ้น โดยกลุ่มที่ปรับตัวเพิ่ มขึ้นมากที่สุดคือ Utilities
+2.00% และ Real Estate +1.29% ส่วนหุ้นเพี ยง 2 กลุ่มที่
ปรับตัวลดลงคือ Energy -0.90% และ Communication
Services -0.35%
ตลาดหุ้นยุโรปเมื่อวานนี้ปรับตัวเพิ่ มขึ้น โดย EURO
STOXX 50 +1.20% และ DAX +1.16% ตลาดจับตารายงาน
การประชุมของ ECB ครั้งที่ผ่านมา และตัวเลขเศรษฐกิจ

ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ภาพรวมปรับตัวลดลง ตลาดกังวล
ทางการจีนจะเข้มมาตรการคุม COVID-19 หลังตัวเลขผู้ติด
เชื้อพุ ่ งสูงขึ้น โดยตลาดหุ้นญี่ป่น
ุ ดัชนี Nikkei 225 0.05% ทางด้านตลาดหุ้นจีน ดัชนี CSI 300 -1.28%, HSCEI
-2.73% ขณะที่ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ KOSPI -1.02%

THAI

ตลาดหุ้นไทยเมื่อวันศุ กร์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่ มขึ้น +0.15%
ปิดที่ระดับ 1,617.38 จุด หนุนโดยหุ้นกลุ่มปิโตรฯ กลุ่ม
พลังงาน กลุ่มค้าปลีก และกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์
ด้านนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิที่ 717 ล้านบาท เช่นเดียวกับ
นักลงทุนสถาบันที่ขายสุทธิที่ 212ล้านบาท ด้านค่าเงินบาท
เช้านี้อ่อนค่าเล็กน้อยอยูท
่ ี่ระดับ 36.00 บาท/ดอลลาร์
สหรัฐฯ

OIL

สัญญาน้ามัน WTI ปิด -2.33% อยู่ที่ 80 ดอลลาร์/บาร์เรล
ปรับตัวลงต่อเนื่อง หลังจากท่อส่งน้ามัน Druzhba จาก
รัสเซียไปฮังการีกลับมาเปิดใช้งานอีกครัง
้ รวมถึงการ
คลายล็อคดาวน์ของประเทศจีนยังคงมีแรงกดดัน

GOLD

สัญญาทองคา -0.55% ที่ 1,750 ดอลลาร์/ออนซ์ นลท.ก
ลับมาเทขายทากาไรต่อเนื่อง ขณะที่ค่าเงินดอลลาร์ชะลอ
การอ่อนค่าลงทาให้ราคาทองคาเริม
่ มีทิศทาง sideway
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้ ตลาดกังวลรัฐบาลอาจกลับมาเข้มงวด แต่ลา่ สุด Global Times เผยเจ้าหน้าที่
ยอดติดเชื้อจีนเพิ่ มขึน
ยังยึดตามมาตรการใหม่
• ดัชนี S&P500 สัปดาห์ที่แล้ว -0.7% จากสัปดาห์ก่อนหน้า +5.9% หลังความเห็นของ
้ นลท.กังวลรัฐบาลอาจจะใช้นโยบายเข้มงวด
ยอดผู้ติดเชื้อในจีนเพิ่ มขึน

สมาชิก Fed ยังคงเน้นขึ้นดอกเบี้ยจนกว่าจะเริม
่ เห็นเงินเฟ้อชะลอ

•

การระบาด COVID ในจีนยังเร่งตัวขึ้นล่าสุดผู้ติดเชื้อต่อวันเกิน 20,000 คนทั่วประเทศ
ต่อเนื่องเป็นวันที่ 5 และ มีรายงานผู้เสียชีวิต 1 ราย ถือเป็นคนแรกในรอบ 6 เดือน
(ผู้เสียชีวิตรายสุดท้ายตั้งแต่ 26 พ.ค.) ทาให้ตลาดเริ่มกังวลรัฐบาลอาจใช้มาตรการ
เข้มงวดขึ้น เช้านี้ดัชนี HSCEI -3.2% อย่างไรก็ดี Global Times ระบุ เจ้าหน้าที่ในหลาย

เมืองใหญ่เน้นปฏิบัติตาม 20 นโยบาย COVID ใหม่ที่พยายามรักษาสมดุลระหว่าง
เศรษฐกิจและการระบาด ล่าสุดวันอาทิตย์ยังคงมีการจัดงานวิ่งมาราธอนที่เมืองเฉิงตู
•

สาหรับสัปดาห์นี้ ตลาดจะ focus กับรายงาน FOMC Minute ซึ่งเปิดเผยรายละเอียดการ
ประชุม Fed ในเดือน พ.ย. โดยสัปดาห์ที่ผ่านมาความเห็นของสมาชิก Fed หลายท่านยังมี

่ วันในวัน
ความแตกต่าง ทั้งนี้ตลาดหุ้นสหรัฐฯจะหยุดในคืนวันพฤหัสฯ และ เทรดเพี ยงครึง
ศุ กร์ เชื่อว่าปริมาณการซื้อขายจะลดลงจากช่วงวันหยุดยาว หลังจากนี้นลท.จะ focus กับ
ยอดขายสินค้าในช่วงวันหยุด “Black Friday” เพื่ อสะท้อนกาลังซื้อจะลดลงหรือไม่
•

วันจันทร์ : จับตา GDP ไทย Q3/22 คาดขยายตัว 4.5% (prev. 2.5%)
ผลดาเนินงาน Zoom

Source : Bloomberg

•

วันพุ ธ: PMI และ ยอดขายบ้านใหม่ สหรัฐฯ + FOMC Minute

•

วันพฤหัสฯ: วันหยุดตลาดหุ้นสหรัฐฯ Thanksgiving

•

วันศุ กร์: ตลาดหุ้นสหรัฐฯเทรดครึ่งวัน + ผลดาเนินงาน Pinduoduo
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Goldman Sachs มองตลาดหุน
้ จีนและเกาหลีใต้ มีโอกาสฟื้นตัวในปีหน้า
▪

นักวิเคราะห์จาก Goldman Sachs กลับมาให้น้าหนักการลงทุนในตลาดหุ้นจีนและเกาหลีใต้ โดยมีมุมมองที่เป็นบวกต่อตลาดหุ้นทั้งสองในปี
2023 เนื่องจากมองว่าจีนจะกลับมาผ่อนคลายมาตราการคุม Covid ในท้ายที่สุดขณะที่ภาพโมเมนตัมของเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มปรับตัวใน

ทิศทางที่ดีขึ้น ทั้งนี้ Goldman มองว่าเม็ดเงินลงทุนน่าจะมีการโยกจากตลาด Asean และ อินเดีย ที่ปรับตัวขึ้นได้ดีได้ปี 2022 มาลงทุนในตลาด
หุ้นจีนและเกาหลีใต้ที่น่าจะมีการกลับมาฟื้ นตัวดีขึ้นแทน
▪

โดยนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ยังคงมีมุมมองว่าในครึ่งปีหลังของปี 2023 อาจจะเป็นจุดที่เห็นค่าเงินดอลลาร์กลับขาจากการที่ Fed จะเริ่มปรับเปลี่ยน
นโยบายการเงินหยุดขึ้นดอกเบี้ย และน่าจะทาให้ตลาดหุ้นในเอเชียกลับมาฟื้ นตัวได้ดีขน
ึ้

▪

สาหรับ Upside ของตลาดหุ้นจีน Goldman ประเมินว่าอาจจะเห็นหุ้นจีนที่เทรดในตลาด Offshore มีการปรับตัวขึ้นได้ถึง 20% จากนโยบายการ
กลับมาเปิดประเทศ ขณะที่ตลาดหุ้นเกาหลีใต้คาดว่าอาจจะมี Upside ในการปรับขึ้นได้ราว 11% ในช่วง 12 เดือนข้างหน้า

Donald Trump ยืนยันไม่กลับไปใช้งาน Twitter ถึงแม้บญ
ั ชีโดนปลดแบน
▪

อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ Donald Trump ประกาศว่าจะไม่กลับไปใช้งาน Twitter หลังจาก Elon Musk เจ้าของคนใหม่ปลดแบนบัญชีผู้ใช้งาน
ให้ โดย Trump ประกาศลงชิงสมัครประธานาธิบดีในสมัยหน้าอย่างเป็นทางการเมื่อสัปดาห์ท่ผ
ี ่านมา

▪

โดย Elon Musk ได้เปิดให้ผู้ใช้งาน Twitter ลงความเห็นว่าควรจะปลดแบนบัญชีผู้ใช้งานของ อดีต ปธน. Donald Trump หรือไม่ ซึ่งจากผล
โหวตจานวน 51.8% สนับสนุนให้ปลดแบนบัญชีของ Trump

▪

ซึ่งก่อนหน้านี้จานวนผู้ติดตาม Twitter ของ Trump มีมากกว่า 88 ล้าน followers ก่อนที่จะโดนแบนไปในวันที่ 8 มกราคม ปี 2021 โดยปัจจุบัน
จานวนผู้ติดตามของ Trump ลดลงเหลือราวจานวน 69 ล้าน followers

▪

่ งมือในการหาเสียงคือแอป Truth Social ที่ถูกพั ฒนาโดยบริษัท
สาหรับ Social Media ที่ Trump ตั้งใจจะใช้ในการสื่อสารและใช้เป็นเครือ
Trump Media & Technology Group (TMTG) ของตัวเค้าเอง โดยปัจจุบัน Trump มีผู้ติดตาม จานวน 4.57 ล้านรายใน Truth Social
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้ Loan Prime Rate ทัง
้ 1 ปี และ 5 ปี
PBoC ประกาศคงดอกเบีย

▪

เช้านี้ธนาคารกลางจีน (PBoC) ประกาศคงอัตราดอกเบี้ย Loan Prime Rate ซึ่งเป็นอัตราอ้างอิงในการกาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูข
้ องธนาคาร
พาณิชย์ โดย ระยะเวลา 1 ปี คงดอกเบี้ยที่ 3.65% รวมถึงระยะเวลา 5 ปี คงดอกเบี้ยไว้ที่ 4.3%

▪

โดยดอกเบี้ย LPR จีน มีการคงไว้ท่อ
ี ัตรานี้มาแล้วกว่า 3 เดือน หลังจากมีการปรับลดไป 2 ครั้ง และ 3 ครั้ง ตามลาดับ ในช่วงครึ่งปีแรก ซึ่งปัจจุบัน
่ ดตัว -0.5% YoY สะท้อนการบริโภคภายในประเทศ
ตัวเลขเศรษฐกิจจีนเริ่มชะลอตัวลงชัดเจน โดยเฉพาะยอดค้าปลีกเดือนล่าสุดทีห

▪

อย่างไรก็ตาม ภาครัฐได้มีการส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบาย Zero-Covid และ ออกนโยบายช่วยเหลือภาคอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้นักวิเคราะห์
คาดว่าในระยะข้างหน้า มีโอกาสสูงที่ PBoC จะมีการปรับลดดอกเบี้ย และ ปรับลด RRR เพื่ อผ่อนคลายนโยบายการเงินกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้น

▪

ด้านตลาดหุ้นจีนเช้านี้ ดัชนี HSCEI ปรับตัวลง -3.2% แม้ว่าการคงดอกเบี้ยครัง
้ นี้จะเป็นไปตามตลาดคาด เรามองว่าการปรับลงในวันนี้มาจากการ
ขายทากาไรจากการที่ดัชนี HSCEI ปรับตัวเพิ่ มขึ้นมา +8.6% ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา

JD.com ประกาศผลการดาเนินงานไตรมาส 3 ดีกว่าคาด ราคาหุน
้ ตอบรับในเชิงบวก

▪

JD.com บริษัทแพลตฟอร์ม E-commerce เจ้าใหญ่ของจีนประกาศผลการดาเนินงานไตรมาส 3 เมื่อวันศุ กร์ดีกว่าคาด หนุนราคาหุ้นปรับขึ้น
ในช่วงก่อนตลาดเปิด โดยรายได้เติบโต 11.4% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว อยู่ที่ RMB243.5 billion ($34.2 billion) ฟื้ นตัวขึ้นหลังประกาศ
การเติบโตที่ชะลอลงมากที่สุดในไตรมาส 2

▪

่ งใช้ไฟฟ้าในบ้าน เติบโต 5.9% YoY ขณะที่
ทั้งนี้รายได้สุทธิจากผลิตภัณฑ์ในส่วนของธุรกิจ JD Retail อย่างเช่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครือ
รายได้สุทธิจากภาคบริการจากส่วนของการตลาด, การขนส่งและค่าธรรมเนียมเพิ่ มขึ้น 42%

▪

ด้านบัญชีผู้ใช้ที่มีความเคลื่อนไหวเพิ่ มขึ้น 6.5% แตะระดับ 588.3 ล้านคน ทั้งนี้ แม้ว่าต้นทุนจะเพิ่ มขึ้น 10.5% อยู่ที่ RMB207.3 billion ($29.1
billion) แต่กาไรจากการดาเนินงานเพิ่ มขึ้น 2.3 เท่าจากปีที่แล้ว อยู่ที่ RMB 8.7 billion ($1.2 billion) ด้าน Operating margin อยู่ที่ 5.2%
เพิ่ มขึ้นจากปีที่แล้วเช่นกัน

▪

่ ังคงไม่แน่นอนในภาพระยะสั้น
อย่างไรก็ตาม ทาง Goldman Sachs มองว่าบริษัทอาจยังถูกกดดันจากภาพรวมของเศรษฐกิจทีย
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