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ออสเตรียกลับมา lockdown ขณะทีเ่ ยอรมนี
้ และเสียชีวต
อัตราการติดเชือ
ิ เพิ่ มมากขึ้น
สส.สหรัฐฯผ่านร่างกม. Build Back Better
วงเงิน 1.75 ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ

่ คง
PBOC ยังเน้นการดําเนินนโยบายที่สร้างความมัน
ช่วยเหลือ SME สนับสนุนธุรกิจสีเขียว
รัฐบาลจีนสัง่ ปรับ Alibaba , Tencent , Baidu เพิ่ มเติม
กรณีผูกขาดการค้า - ราคาหุ้นไม่ได้ตอบรับเชิงลบแล้ว
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Market Around The World
US

ดัชนี Dow Jones -0.75% ดัชนี S&P500 ดัชนี -0.14%
Nasdaq +0.40% ตลาดหุ้นปรับตัวผสม โดย NASDAQ
สามารถปิด all time high ล่าสุด สส.สหรัฐฯผ่านร่างกม.
Build Back Better วงเงิน 1.75 ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ
แต่หุ้นกลุ่ม cyclical ยังคงกดดันตลาด กลุ่มที่ปรับตัวลง
มากที่สุด คือ Energy -3.91% ,Financials -1.11% และ
Health -0.65% ส่วนกลุ่มที่ปรับตัวขึ้นมากที่สุด คือ Tech
+0.77% และ Utilities +0.58%

THAI

่ วันศุกร์ทีผ
่ ่านมาปรับตัวลดลง ดัชนี SET Index เมือ
0.36% ปิด 1,645.06 จุด กดดันจากหุ้นกลุ่มธนาคาร 2.28% หลังธปท.จับตาการขายประกัน ด้านหุ้นขนาด
ใหญ่หลายกลุ่มปรับตัวลงเช่นกัน โดยกลุ่มท่องเที่ยว 1.42%, กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ -1.25%, กลุ่มปิโตรฯ 0.88%, กลุ่มสื่อสาร -0.69%
นลท.ต่างชาติขายสุทธิ 3,253 ล้านบาท ขณะที่นลท.
สถาบันซื้อสุทธิ 316 ล้านบาท
ค่าเงินบาทเช้านี้อ่อนค่าที่ระดับ 32.83 บาท/USD

EU

ดัชนี EuroStoxx 50 -0.62% ดัชนี DAX ของเยอรมนี
-0.38% ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลดลงเป็นวันที่สอง
ติดต่อกัน หลังได้รับแรงกดดันจากความกังวลการ
กลับมาใช้มาตรการ Lock Down ครั้งใหม่เพื่ อควบคุม
การแพร่ระบาด ทั้งนี้มีรายงานว่า Hermes อาจถูกนํามา
รวมในการคํานวณดัชนี Eurostoxx 50 ในการทบทวน
ในเดือน ธ.ค.

OIL

ราคานํา้ มัน WTI -3.7% ปิดที่ $76.1 ดอลลาร์/บาร์เรล
ตลาดกังวลการกลับมาแพร่ระบาดของ COVID-19 ใน
ยุโรป ประกอบกับ ญี่ปุ่นเตรียมระบายนํ้ามันดิบตามการ
เรียกร้องของสหรัฐฯ โดยอาจจะแถลงในสัปดาห์นี้

ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ภาพรวมปรับตัวเพิ่ มขึ้น ตลาดหุ้น
จีน ดัชนี CSI 300 +0.43%, HSCEI +0.01% นักลงทุน
จับตาหุ้นกลุ่มเทคฯ ในจีนประเด็นการผูกขาดการค้า และ
ตลาดหุ้นเกาหลี Kospi +0.70% หนุนโดยตัวเลขภาค
การส่งออก ขณะที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่น ดัชนี Nikkei 225 0.35%

GOLD

ราคาทองคํา -0.53% ปิด 1,851 ดอลลาร์/ออนซ์ ตํ่าสุด
ในรอบสัปดาห์ ภายหลังราคานํ้ามันดิบยังชะลอลง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ แรงเก็งกําไรทองคําในฐานะสินทรัพย์
ป้องกันความเสี่ยงเงินเฟ้อลดลง

ASIA
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้
ออสเตรีย กลับมา lockdown , เยอรมนี อัตราการเสียชีวต
ิ เพิ่ ม และ ติดเชื้อเพิ่ มมากขึน


การกลับมาแพร่ระบาดของไวรัสในกลุ่มประเทศยุโรป ส่งผลให้
ออสเตรีย ประกาศ lockdown ในวันจันทร์ 22 พ.ย. เริม
่ ต้น 10 วัน –
ประชาชนฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 60%



ในขณะที่ เยอรมนีมีความเสี่ยงที่จะประกาศ lockdown สูงขึ้น เช่นกัน
ภายหลังการติดเชื้อในเยอรมนีในครั้งนี้เพิ่ มขึ้นมากสุดในปี 2021



ในส่วนของสหรัฐฯ Dr. Fauci ยังต้องการให้ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 18 ปี
ฉีดวัคซีน booster เพิ่ มขึ้น ก่อนจะเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาว

Source: Johns Hopkins

Thanksgiving และ Christmas


COVID death rate

ทั้งนี้แม้ภาพรวมอัตราการเสียชีวิตจะไม่สูงมาก ยกเว้นเยอรมนีที่เร่งตัว
ขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ความเสี่ยงที่โอกาสการเกิด lockdown หากมี
แนวโน้มสูงขึ้น อาจจะสร้าง surprise ให้กับตลาด เนื่องจากความ
เสี่ยงการกลับมาlockdown ที่ผ่านมา นลท.ได้มองข้ามไปแล้ว



อย่างไรก็ดี เรายังประเมินว่าปี 2022 ความเสี่ยงของ COVID จะลดลง
ไปอีก จากผลการฉีดวัคซีน booster และ ยารักษาที่มีมากขึ้น

Source: Bloomberg
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สส.สหรัฐฯผ่านร่างกม. Build Back Better วงเงิน 1.75 ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ


เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา สภาผู้แทนสหรัฐฯได้โหวดผ่านร่างกฎหมาย Build Back Better ซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทาง

สังคมครั้งใหญ่ที่สุดในรอบทศวรรษ ในวงเงิน 1.75 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ


ในร่างกฎหมายนี้ จะครอบคลุมถึงการขยายประกันสุขภาพของรัฐบาล, ที่อยู่อาศัยราคาถูก, การให้ทุนสนับสนุนเด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งเป็น
การมุ่งเน้นช่วยเหลือครอบครัวที่มีเด็กและผู้สูงอายุ รวมถึงชาวอเมริกันที่มีรายได้น้อย นอกจากนี้ ร่างกฎหมายดังกล่าวยังครอบคลุมถึง
การลดภาษีพลังงานสะอาดจํานวน 5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งนับเป็นงบลงทุนด้านพลังงานสะอาดที่มากที่สุดเท่าที่เคยมีมา



โดยร่างกฎหมายดังกล่าวจะส่งต่อให้วุฒิสภาพิ จารณาต่อไปในอีกไม่กี่สัปดาห์นี้ ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าหลังจากที่กม.นี้ผ่าน อาจทําให้สหรัฐ
ประกาศเพิ่ มภาษีนิติบุคคล และภาษีบุคคลธรรมดาที่มีรายได้สูงเพื่ อชดเชยการขาดดุลงบประมาณต่อไป



ราคากองทุน ETF : PBW ปรับตัวเพิ่ มขึ้น +1.85 % เมื่อคืนวันศุกร์

่ คง ช่วยเหลือ SME สนับสนุนธุรกิจสีเขียว
PBOC ยังเน้นการดําเนินนโยบายที่สร้างความมัน


นาย Yi Gang ประธาน PBOC ได้กล่าวถึงการดําเนินนโยบายของธนาคารกลางจีน ที่ยังเน้นในเรื่องของการสร้างความมั่งคง โดยมี
เป้าหมายจะช่วยเหลือธุรกิจ SME มากขึ้นและสนับสนุนธุรกิจที่เน้นในเรื่องของ Green Energy และดูแลสิ่งแวดล้อม



ทั้งนี้นาย Yi ได้กล่าวว่านโยบายของ PBOC ในขณะนี้จะไม่เน้นในเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่เหมือนในอดีต เนื่องจากเศรษฐกิจ
จีนได้ผ่านพ้ นจุดวิกฤติของ Covid ไปแล้ว ขณะที่การดําเนินนโยบายของจีนจะเน้นในเรื่องของความเหมาะสมและให้บรรลุเป้าหมายการ
เติบโตในระยะยาว รวมถึงจีนจะมีการใชันโยบายการเงินที่ช่วยสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายในเรื่องการลด Carbon ซึ่งการที่จะเปลี่ยน
ประเทศหันมาใช้พลังงานสะอาด มองว่าอาจจะสร้างผลกระทบทางลบกับเศรษฐกิจได้ในระยะสั้นจึงต้องมีการหาจุดสมดุลในนโยบายที่ดี



ขณะที่ในเรื่องของค่าเงิน PBOC จะเข้ามาบริหารจัดการให้ค่าเงินหยวนมีความยืดหยุ่นมากขึ้น แนะให้ธุรกิจควรมีการบริหารจัดการในเรื่อง
ของค่าเงินให้ดี เพื่ อลดความเสี่ยงดังกล่าวและล่าสุดทางการจีนได้สั่งให้ธนาคารควบคุมดูแลในเรื่องของธุรกรรมที่เป็นการเก็งกําไรค่าเงิน
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รัฐบาลจีนสัง่ ปรับ Alibaba , Tencent , Baidu เพิ่ มเติมกรณีผูกขาดการค้า


มีรายงานข่าวว่ารัฐบาลจีนสั่งปรับบริษัทที่ทําผิดกฎการผูกขาดการค้าด้วยการสั่งปรับเป็นจํานวนเงิน 500,000 หยวน ($78,000 เหรียญ) ต่อ
ความผิดหนึ่งกรณี โดยรายชื่อบริษัทที่ถูกปรับรวมถึงบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่อย่าง Alibaba Group Holding Ltd., Tencent Holdings
Ltd. และ Baidu Inc. ซึ่งค่าปรับรวมแล้วอยู่ที่ราว 21.5 ล้านหยวน ($3.4 ล้านเหรียญ)



โดยความผิดที่เกิดขึ้นมากจากการควบรวมกิจการของบริษัทขนาดใหญ่จํานวน 43 กรณีท่ไี ม่สามารถอธิบายต่อทางการได้ ซึ่งมีความผิดที่
เกิดขึ้นย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ปี 2012



ตัวอย่างความผิดที่เกิดขึ้นเช่นการซื้อกิจการบริษัทให้บริการแผนที่นําทาง AutoNavi ของ Alibaba ในปี 2014 , การซื้อกิจการบริษัทส่งอาหาร
Ele.m ของ Alibaba ในปี 2018 , การร่วมเป็นหุ้นส่วนกันระหว่าง Baidu และ Zhejiang Geely Holdings ในการเปิดบริษัทใหม่ในปี 2012

Xpeng เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ หวังรุกตลาดต่างประเทศ


Xpeng บริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติจีนประกาศเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า SUV รุ่นใหม่ของบริษัทในชื่อรุ่น G9 ซึ่งจะมาพร้อมกับระบบกึ่ง
ขับเคลื่อนอัตโนมัติ Xpilot , ระบบตรวจจับระยะห่างของวัตถุ Lidar Technology , เทคโนโลยี X-Power superchargers ที่สามารถทํา
ให้รถยนต์วิ่งได้ในระยะทาง 200 กิโลเมตรจากการชาร์จภายในระยะเวลา 5 นาที โดยจะใช้ชิปประมวลผลของบริษัท



สําหรับรถยนต์รุ่น G9 จะเป็นรถยนต์รุ่นที่ 4 ของบริษัทต่อจากรุ่น G3 SUV และรถยนต์ 4 ประตูรุ่น P7 และ P5 ซึ่งรถยนต์รุ่น G9 จะ
แข่งขันกับรถยนต์รุ่นของคู่แข่งอย่าง Model Y ของ Tesla ES6 ของ Nio และ Li One ของ Li Auto



คาดว่ารถยนต์รุ่นใหม่ของ Xpeng จะสามารถเริม
่ ขายในจีนช่วงไตรมาส 3 ของปี 2022 นอกจากนี้บริษัทยังหวังว่าจะเป็นรถยนต์อีกหนึ่งรุ่นที่
จะช่วยให้บริษัทขยายตลาดไปยังต่างประเทศได้หลังจากในปีนี้เริ่มมีการส่งมอบรถยนต์ที่ประเทศนอร์เวย์ ซึ่งถือเป็นการรุกตลาดต่างประเทศ
ครั้งแรกของบริษัท
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