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ตลาดหุ้นสหรัฐ ฯ ขาดปัจจัยสนับสนุนใหม่
เข้าสู่การปรับฐานก่อนช่วงวันหยุด

Zoom ประกาศผลการดาเนินงานดีกวาคาด
แต่คาดการณ์รายได้ทงั้ ปีลดลง

้ +6.3% หลัง Bob Iger
ราคาหุ้น Disney ปรับเพิ่ มขึน
กลับเข้ารับตาแหน่ง CEO
Bitcoin ปรับตัวลงตา่ กว่า $16,000 เหรียญ
ทาจุดตา่ สุดใหม่ในรอบ 2 ปี
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ตลาดหุ้นสหรัฐ ฯ เมื่อคืนนี้ ดัชนี S&P500 -0.39% , ดัชนี
Nasdaq -1.39% โดยตลาดยังคงกังวลการให้ความเห็นของ
คณะกรรมการ Fed ที่ยังมีท่าที Hawkish รวมถึง
สถานการณ์ COVID-19 ในจีนที่จานวนผู้ติดเชื้อเพิ่ มสูงขึ้น
และพบผู้เสียชีวิตเป็นครั้งแรกในรอบ 6 เดือน หุน
้ 6 จาก 11
กลุ่มปรับตัวเพิ่ มขึ้น โดยกลุ่มที่ปรับตัวเพิ่ มขึ้นมากที่สุดคือ
Consumer Staples +0.98% และ Real Estate +0.72%
ส่วนหุ้นกลุ่มที่ปรับตัวลดลงมากที่สุด คือ Consumer
Discretionary -1.41% และ Energy -1.39%
ตลาดหุ้นยุโรปเมื่อวานนี้ปรับตัวเพิ่ มขึ้น โดย EURO
STOXX 50 -0.40% และ DAX -0.36% หลังปรับตัว
เพิ่ มขึ้นต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา โดยนักลงทุนจับตาประเด็น
เงินเฟ้อ ละการดาเนินนโยบายของธนาคารกลางในระยะ
ข้างหน้า

ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ภาพรวมปรับตัวในทิศทางผสม โดย
ตลาดหุ้นญี่ปุ่น ดัชนี Nikkei 225 +0.87% จากแรงเข้าซื้อ
หุ้นกลุ่มส่งออก หลังค่าเงินเยนอ่อนค่า ทางด้านตลาดหุ้น
จีน ดัชนี CSI 300 -0.19%, HSCEI +0.04% และตลาดหุ้น
เกาหลีใต้ KOSPI -0.26% จากนักลงทุนยังคงกังวล
สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในจีน

THAI

่ ะดับ
ตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ปรับตัวเพิ่ มขึ้น +0.09% ปิดทีร
1,618.86 จุด ได้รับปัจจัยบวกจากตัวเลข GDP ไตรมาส 3
ของไทยที่ขยายตัวมากกว่าที่คาด หนุนโดยกลุ่มท่องเที่ยว
กลุ่มขนส่ง และกลุ่มการเงิน
ด้านนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิที่ 1,524 ล้านบาท
เช่นเดียวกับนักลงทุนสถาบันที่ขายสุทธิที่ 409 ล้านบาท
ด้านค่าเงินบาทเช้านี้อ่อนค่าเล็กน้อยอยู่ที่ระดับ 36.21 บาท/
ดอลลาร์สหรัฐฯ

OIL

สัญญาน้ามัน WTI ปิด -0.44% อยู่ที่ 79.73 ดอลลาร์/
บาร์เรล แรงกดดันจากข่าวที่ว่าซาอุฯและสมาชิกกลุ่มผู้
ส่งออกน้ามันโอเปก กาลังหารือกันเกี่ยวกับการปรับเพิ่ ม
กาลังการผลิต

GOLD

สัญญาทองคา -0.84% ที่ 1,739.60 ดอลลาร์/
ออนซ์ จากการแข็งค่าของค่าเงินดอลลาร์ ทั้งนี้นลท.
ยังคงจับตารายงานการประชุมประจาเดือนพ.ย.ของ
ธนาคารกลางสหรัฐฯ
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ตลาดหุ้นสหรัฐฯขาดปัจจัยสนับสนุนใหม่ เข้าสู่การปรับฐานก่อนช่วงวันหยุด
น้ามันดิบปรับลงระหว่างเทรดที่ $76 ก่อนฟื้ นตัวมาที่ $80 หลังซาอุฯปฏิเสธข่าวเพิ่ มกาลังการผลิต

•

ตลาดหุ้นสหรัฐฯขาดปัจจัยสนับสนุนใหม่ เข้าสู่การปรับฐานก่อนช่วงวันหยุด
ในขณะที่ความเห็นของสมาชิก Fed ยังใช้ความระมัดระวังในการดาเนินนโยบาย

ประกอบกับความกังวลการติด COVID ในจีนที่ยังเร่งเพิ่ มขึ้นอาจนาไปสู่การ
lockdown
•

ตลาด cryptocurrency ยังมีความผันผวน ผลกระทบจาก FTX ยังสร้างความ
ผันผวนกับ exchange รายอื่นๆ ล่าสุด Genesis ซึ่งเป็น exchange รายใหญ่
อาจมีความเสี่ยงเพิ่ มทุนไม่สาเร็จ และ เข้าสู่การขอล้มละลาย (รายละเอียดด้านใน)

•

น้ามันดิบ WTI ระหว่างเทรดปรับลดลงมากกว่า $5 ต่าสุดในรอบเกือบ 10 เดือน
หลังรายงานแหล่งข่าวจาก Wall Street Journal ระบุซาอุฯและสมาชิก OPEC
กาลังหารือเพิ่ มกาลังการผลิตในการประชุม OPEC ในวันที่ 4 ธ.ค. แต่ราคาปรับขึ้น
ได้หลังเจ้าชายอับดูลาซิว บิน ซัลมาน ออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่าว อีกทั้งนลท.
กลับมากังวลการติดเชื้อ COVID ในจีนที่เร่งตัวขึ้นอาจนาไปสู่การ lockdown

•

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเมืองปักกิ่ง ระบุกาลังเผชิญปัญหาการติดเชื้อที่เพิ่ มขึ้นเร็ว

้ าพรวม 2 ใน 3 ของประชาชนทีม
่ ีอายุ
้ นีภ
วันจันทร์มีผู้ติดเชื้อแล้ว 316 คน - ทัง
้ ทีไ่ ด้รบ
มากกว่า 80 คน ได้รับวัคซีนแล้ว แต่มีเพี ยง 40% เท่านัน
ั วัคซีน booster
ซึง่ ถือว่าอยู่ในระดับตา่ มาก
•

ธนาคารกลางจีน (PBOC) ขอให้ธนาคารพาณิชย์ปล่อยสินเชื่อ, ขยายระยะเวลา
ให้กับกลุ่มบริษัทรับเหมาก่อสร้าง อีกทั้งยังสนับสนุนเม็ดเงิน 200 billion yuan

Source : Bloomberg

($28 billion) อัตราดอกเบี้ย 0% เพื่ อสนับสนุนโครงการบ้านที่ไม่แล้วเสร็จ
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่ ะเพิ่ มโรงงานสาหรับผลิตชิปเทคโนโลยีขน
TSMC วางแผนทีจ
ั้ สูงในสหรัฐฯ
▪

มีรายงานว่า Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. หรือ TSMC บริษัทชิปประมวลผลเจ้าใหญ่ของโลกจากไต้หวันวางแผนที่จะผลิต
ชิปขนาด 3 นาโนเมตรที่โรงงานแห่งใหม่ที่รฐ
ั แอริโซนา สหรัฐอเมริกา ซึ่งขณะนี้กาลังก่อสร้างด้วยมูลค่า $12 billion

▪

ทั้งนี้เมื่อปีที่แล้ว บริษัทมีแผนที่จะสร้างโรงงานเพิ่ มเติมที่จะมุ่งเน้นไปยังการผลิตชิปขนาด 3 นาโนเมตร ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ล้าหน้าที่สุดใน
ปัจจุบัน และจะลดการผลิตชิปขนาด 5 นาโนเมตรซึ่งมีประสิทธิภาพน้อยกว่า เมื่อโรงงานแล้วเสร็จ

▪

ซึ่งปัจจุบัน TSMC มีส่วนแบ่งการตลาดชิปประมวลผลมากกว่า 50% ถือเป็นผู้นาการผลิตชิปอันดับต้นๆ เป็น Supplier ให้กับบริษัทชั้นนา
ของโลกมากมาย เช่น Apple ซึ่งผลิตภัณฑ์ของ TSMC มีส่วนในอุปกรณ์ต่างๆตั้งแต่โทรศัพท์มือถือ รถยนต์ ไปจนถึงเครื่องบินรบ ส่งผลให้
หลายฝ่ายกังวลว่าโลกกาลังพึ่ งพาบริษัทจากไต้หวันมากเกินไป โดยเฉพาะจีนซึ่งได้ใช้วิธีทางการทหารมากดดันไต้หวัน รวมถึงทั้งสหรัฐอเมริกา

และยุโรปที่ต่างลงทุนมหาศาลเพื่ อจูงใจให้บริษัทที่ผลิตชิปประมวลผลตั้งฐานการผลิตในภูมิภาคของตน โดยเฉพาะบริษัทจากไต้หวัน

Zoom ประกาศผลการดาเนินงานดีกวาคาด แต่คาดการณ์รายได้ทงั้ ปีลดลง
▪

Zoom ประกาศผลการดาเนินงานดีกว่าที่คาด Earnings: $1.07 เหรียญต่อหุ้น ดีกว่าคาดที่ 84 cents ต่อหุ้น Revenue: $1.10 billion
ใกล้เคียงกับที่ตลาดคาด เติบโต 5% จากปีที่แล้ว อย่างไรก็ดีบริษัทปรับลดคาดการณ์รายได้ทั้งปีลง ส่งผลกดดันราคาหุ้น-7.18% ในช่วง After
hours หลังทราบผลการดาเนินงาน

▪

โดยที่ผ่านมา Zoom ต้องเผชิญกับปัญหาเนื่องจากการเติบโตลดลงจากช่วง COVID-19 ที่ความต้องการใช้งานพุ ่ งสูงขึ้น และความต้องการใช้

งานลดลงหลังจากการแพร่ระบาดลดความรุนแรงลง นอกจากนั้นคู่แข่งที่เป็นบริษัทใหญ่อย่าง Microsoft ยังเน้นการพั ฒนาโปรแกรม Team
ซึ่งเป็นการใช้งานเพื่ อการประชุมออนไลน์เช่นเดียวกัน
▪

สาหรับกลยุทธ์ของ Zoom ยังคงเน้นไปที่ลูกค้าที่เป็นองค์กร โดยไตรมาสที่ผ่านมา Zoom มีลูกค้าที่เป็นองค์กรรวม 209,300 ราย เพิ่ มขึ้นจาก
204,100 ราย ในไตรมาสก่อน ขณะที่ลูกค้าที่ได้จากการสมัครสมาชิกออนไลน์ ปรับลดลง 9%
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้ +6.3% หลัง Bob Iger กลับเข้ารับตาแหน่ง CEO
ราคาหุ้น Disney ปรับเพิ่ มขึน
▪

ราคาหุ้น Disney ปรับตัวเพิ่ มขึ้น +6.30% หลังจากแต่งตั้ง Bob Iger อดีต CEO ให้กลับมารับตาแหน่งแทนที่ Bob Chapek CEO คนปัจจุบัน

โดย Chapek เข้ามารับตาแหน่ในวันที่ 20 กุมภาพั นธ์ 2020 และราคาหุ้น Disney ปรับตัวลดลง -28% หลังจากนั้น
▪

โดยหลังจากกลับเข้ารับดารงตาแหน่ง Bob Iger ได้ประกาศกับพนักงานว่าการปรับโครงสร้างองค์กรจะเริ่มในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ซึ่งลาดับ
แรก Iger ได้ประกาศปลด Kareem Daniel ออกจาก head of media and entertainment และประกาศกับพนักงานว่าจะให้การตัดสินใจ
กลับมาสู่ทีมที่เป็นครีเอทีฟของบริษัทมากขึ้น

▪

สาหรับการเข้ามาดารงตาแหน่งของ Iger อีกครั้ง จะเป็นการเซ็นสัญญา ระยะเวลา 2 ปีเท่านั้น และหลังจากนั้น จะสรรหาคนให้เข้ามารับ
ตาแหน่งใหม่อีกครั้ง ซึ่งก่อนหน้านี้ Iger ดารงตาแหน่ง CEO ของ Disney มาแล้วกว่า 15 ปี และผลงานสาคัญในช่วงที่ Iger รับตาแหน่งคือ
การซื้อกิจการ Pixar, Lucasfilm ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ Star Wars รวมถึง Marvel เข้ามาเป็นของ Disney

Bitcoin ปรับตัวลงตา่ กว่า $16,000 เหรียญ ทาจุดตา่ สุดใหม่ในรอบ 2 ปี
▪

วันนี้ราคา Bitcoin ปรับตัวลงต่ากว่า $16,000 เหรียญ ไปทาจุดต่าสุดที่ $15,476 เหรียญ และ รีบาวด์ขึ้นมาเล็กน้อย ยังคงมีโมเมนตัมที่ปรับตัว
ลงต่อเนื่องตั้งแต่การล้มละลายของ FTX ซึ่งเป็น Exchange ชื่อดัง

▪

หลังจากนั้นมีอีกหลายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Cryptocurrency ได้รับผลกระทบไปด้วย ล่าสุด Genesis Global ซึ่งเป็น Exchange และ เป็นผู้
ให้บริการสภาพคล่องแก่กองทรัสต์ช่อ
ื ดัง อย่าง Greyscale ได้มีการระงับการถอนเงินสาหรับบัญชีท่ไี ด้รับดอกเบี้ย รวมถึงมีการประกาศเพิ่ มเติม
อีกด้วยว่าหากไม่ได้รับการเพิ่ มทุนบริษัทอาจจะต้องเผชิญกับภาวะล้มละลาย

▪

ล่าสุด Greyscale ออกมายืนยันแล้วว่าทรัพย์สินลูกค้าอยู่ในสถานะที่มั่นคงและปลอดภัย โดยได้มีการเก็บรักษาสินทรัพย์กระจายอยู่ในกระเป๋า
เก็บคริปโทฯ หลายแห่งที่ไม่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตภายใต้การคุ้มครองของ Coinbase ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา”
และบริษัทฯ ชี้แจงว่าผลิตภัณฑ์ด้านสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมดไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติสภาพคล่องของ Genesis Global อีกทั้งบริษัทฯ ไม่ได้มี
การนาสินทรัพย์ที่เก็บรักษาไว้ไปปล่อยกู้หรือแสวงหาผลประโยชน์ใด ๆ
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