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Powell ได้รับการแต่งตัง้ ให้เป็นประธาน Fed
สมัยที่ 2 ส่งผลให้ Bond Yield ปรับตัวเพิ่ มขึ้น
สหรัฐฯเตรียมประกาศใช้นาํ้ มันจากคลังสํารอง
ขณะที่ OPEC+ เตรียมลดกําลังการผลิตเพิ่ ม

รัฐบาลสหรัฐฯยังไม่มีแผนที่จะกลับมา Lockdown
รอบใหม่แม้จาํ นวนผูต
้ ด
ิ เชิอ
้ กลับมาเพิ่ มขึ้น
ZOOM ประกาศผลการดําเนินงานออกมาดีกว่าคาดแต่
อัตราการเติบโตชะลอลง
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Market Around The World
US

ดัชนี Dow Jones +0.05% ดัชนี S&P500 ดัชนี -0.32%
Nasdaq -1.30% ตลาดหุ้นมีความผันผวนภายหลังปธน.ไบ
เดนประกาศเลือก Powell เป็นประธาน Fed และแต่งตั้ง
Brainard เป็นรองประธาน ส่งผลให้ yield ในตลาด
พั นธบัตรสหรัฐฯ 2 ปี ซึ่งสะท้อนการปรับดอกเบี้ยนโยบาย
ปรับตัวเพิ่ มขึ้นสู่ระดับ 0.58% (prev. 0.50%) กลุ่มที่
ปรับตัวลงมากที่สุด คือ Comm. Services -1.24% และ
Tech -1.14% ส่วนกลุ่มที่ปรับตัวเป็นบวกมากที่สุด คือ
Energy +1.81% และ Financials +1.43%

THAI

่ วานนีป
้ รับตัวเพิ่ มขึน
้ +0.27% ปิด
ดัชนี SET Index เมือ
1,649.54 จุด หนุนโดยหุ้นกลุ่มสื่อสาร +4.89% หลังมี
ข่าว TRUE และ DTAC จะควบรวมกิจการ ขณะที่กลุ่ม
พลังงาน –0.08%, กลุ่มปิโตรฯ -1.02% จากราคา
นํ้ามันที่ปรับตัวลงมา
นลท.ต่างชาติซื้อสุทธิ 1,739 ล้านบาท เช่นเดียวกับนลท.
สถาบันซื้อสุทธิ 1,647 ล้านบาท
ค่าเงินบาทเช้านี้อ่อนค่าที่ระดับ 33.05 บาท/USD

EU

ดัชนี EuroStoxx 50 -0.41% ดัชนี DAX ของเยอรมนี
-0.27% ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลดลง หลังนักลงทุน
กลับมากังวลประเด็นจํานวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่ มขึ้น ส่งผลให้
หลายประเทศอาจต้องกลับมาดําเนินมาตรการ Lock
Down อีกครั้ง นอกจากนั้นธนาคารกลางเยอรมนียัง
รายงานว่าการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจเยอรมนีมีเนวโน้ม
ชะลอตัวจากปัญหาด้าน Supply Shortage

OIL

ราคานํา้ มัน WTI +1.00% ปิดที่ 76.75 ดอลลาร์/บาร์เรล
จากข่าวกลุ่มประเทศผู้ส่งออกนํ้ามันโอเปกและชาติ
พั นธมิตรอาจปรับแผนการผลิต หากสหรัฐและพั นธมิตร
ทําการระบายนํ้ามันออกจากคลังสํารอง

ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ปรับตัวในทิศทางผสม หลัง
Jerome Powell ได้รับเลือกเป็นประธาน Fed สมัยที่ 2
ตลาดหุ้นจีน ดัชนี CSI 300 +0.23%, HSCEI -0.98%
และ ตลาดหุ้นเกาหลี Kospi -0.63% หนุนโดยตัวเลข
ภาคการส่งออก ขณะที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดทําการในวันนี้

GOLD

ราคาทองคํา -2.45% ปิด 1,806.30 ดอลลาร์/ออนซ์
แรงกดดันจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าและการปรับตัว
ขึ้นของอัตรายผลตอบแทนพั นธบัตรสหรัฐ หลังปธน.โจ
ไบเดน ประกาศเสนอชื่อนายเจอโรม พาวเวล ให้ดํารง
ตําแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐเป็นสมัยที่ 2

ASIA
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้
Powell ได้รับการแต่งตัง้ ให้เป็นประธาน Fed สมัยที่ 2 ส่งผลให้ Bond Yield ปรับตัวเพิ่ มขึน
้
US Treasury Yield 2 ปี ตัวแทนของอัตราดอกเบี้ยปรับเพิ่ มขึน



เมื่อคืนนี้ ปธน. Joe Biden ได้เสนอชื่อให้นาย Jerome Powell เป็นประธาน Fed
ต่อเป็นสมัยที่ 2 พร้อมทั้งแต่งตั้งนาง Lael Brainard ซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการ
Fed และเป็นตัวเก็งในการถูกเสนอชื่อเป็นประธาน Fed ในครั้งนี้ ให้เป็นรองประธาน
แทนที่นาย Richard Clarida



โดยปธน. Biden ได้ชื่นชมนาย Powell ถึงผลงานในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะการ
ใช้นโยบายทางการเงินที่ช่วยให้เศรษฐกิจสหรัฐฯรอดพ้ นจากวิกฤติในช่วงที่เกิดการ
ระบาดของ Covid และเชื่อมั่นว่าภายใต้การนําของประธาน Fed นาย Powell และ
รองประธาน Fed นาง Brainard จะแก้ไขปัญหาในเรื่องของเงินเฟ้อ ทําให้การจ้าง
งานกลับเข้าสู่ภาวะปกติ และจะทําให้เศรษฐกิจสหรัฐฯยังขยายตัวได้อย่างแข็งแกร่ง



ด้านผลตอบแทนสหรัฐฯ (Bond Yield) ปรับตัวเพิ่ มขึ้นแรงเมื่อคืนนี้ โดย Bond
Yield 2 ปี เพิ่ มขึ้นสู่ระดับ 0.59% ขณะที่ Bond Yield 10 ปีเพิ่ มขึ้นแตะระดับ
1.63%



ตลาดหุ้นในกลุ่มธนาคารตอบรับประเด็นดังกล่าวในเชิงบวก โดยปรับตัวขึ้นราว
+2% เมื่อคืนนี้ จาก Yield ที่ปรับตัวเพิ่ มขึ้น และมุมมองที่ว่าการการจัดระเบียบของ
ภาคสถาบันการเงินอาจจะยังไม่ได้มีการใช้นโยบายที่เข้มงวดมากจนเกินไป



ขณะที่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีปรับตัวลดลง โดยดัชนี NASDAQ -1.30%
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สหรัฐฯเตรียมประกาศใช้นํา้ มันจากคลังสํารอง ขณะที่ OPEC+ เตรียมลดกําลังการผลิตเพิ่ ม


ตลาดคาดสหรัฐฯเตรียมประกาศใช้นํ้ามันจากคลังสํารองในวันนี้ โดยจะมีการร่วมมือกับชาติพันธมิตรอย่างจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และอินเดีย



Citigroup คาดว่า สหรัฐฯและชาติพันธมิตรอาจจะระบายนํ้ามันรวม 100-120 ล้านบาร์เรลออกสู่ตลาด โดยสหรัฐฯระบายนํ้ามัน 45-60
ล้านบาร์เรล, จีน 30 ล้านบาร์เรล, ญี่ปุ่น 10 ล้านบาร์เรล, เกาหลีใต้ 10 ล้านบาร์เรล และอินเดีย 5 ล้านบาร์เรล และคาดว่ามาตรการ
ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อราคานํ้ามันในตลาดเพี ยง 2-3 สัปดาห์



อย่างไรก็ดี กลุ่มประเทศผู้ส่งออกนํ้ามันและพั นธมิตร (OPEC Plus) ได้ออกมาประกาศเตรียมจะปรับลดกําลังการผลิตเพื่ อหักล้างกับ
ปริมาณนํ้ามันที่เพิ่ มขึ้นจากการที่สหรัฐฯและพั นธมิตรระบายนํ้ามันออกมา และส่งผลให้ราคานํ้ามันปรับตัวเพิ่ มขึ้นเมื่อคืนนี้ โดย WTI
+1.00% ปิดที่ 76.75 ดอลลาร์/บาร์เรล

้
รัฐบาลสหรัฐฯยังไม่มีแผนที่จะกลับมา Lockdown รอบใหม่แม้จํานวนผูต
้ ิดเชิอ
้ กลับมาเพิ่ มขึน


เจ้าหน้าที่ดูแลแก้ไขสถานการณ์ Covid ของทําเนียบขาว นาย Jeff Zients กล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐยังไม่มีแผนที่จะใช้มาตรการ Lockdown
รอบใหม่ แม้บางประเทศในยุโรปอย่างออสเตรียได้กลับมาใช้มาตรการ Lockdown รอบใหม่แล้วหลังจํานวนตัวเลขผู้ติดเชื้อกลับมาเพิ่ มขึ้น



โดยนาย Zients ได้กล่าวว่าการเร่งฉีดวัคซีน การใช้ Booster shots และการเตรียมยาที่ใช้ในการรักษาจะยังเป็นวิธีที่รับมือกับการระบาด
ของ Covid รอบใหม่ได้โดยไม่จําเป็นต้องกลับมา Lockdown ซึ่งปัจจุบันจํานวนประชากรราว 82% ก็ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแล้ว



สําหรับตัวเลขผู้ติดเชื้อ Covid ใหม่ในสหรัฐล่าสุดได้มีการปรับขึ้นมาอยู่ที่ราว 92,400 คนต่อวันในช่วงเฉลี่ย 7 วันที่ผ่านมา ซึ่งเพิ่ มขึ้นราว
16% จากสัปดาห์ก่อน ขณะที่ในยุโรปอย่างในออสแตรียตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่เฉลี่ยรอบ 7 วันมีการเร่งตัวขึ้นกว่า 28% เมื่อเทียบกับสัปดาห์
ก่อน จํานวนผู้ติดเชื้อในเนเธอร์แลนด์โดยเฉลี่ยมีการปรับตัวเพิ่ ม 56%จากสัปดาห์ก่อนทําให้รัฐบาลต้องมีการ Lockdown รอบใหม่
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ZOOM ประกาศผลการดําเนินงานออกมาดีกว่าคาดแต่อต
ั ราการเติบโตชะลอลง


ZOOM ประกาศผลการดําเนินงานรายไตรมาส 3 ออกมาดีกว่าคาด โดยรายงานกําไรที่ $1.11 ต่อหุ้น มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดที่ $1.09 ต่อหุ้น
และมีกําไรสุทธิอยู่ที่ $340.3 ล้าน ปรับตัวเพิ่ มขึ้นถึง 71% ขณะที่รายงานรายได้ที่ $1.05 พั นล้าน มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดที่ $1.02 พั นล้าน
โดยรายได้ไตรมาส 3 ปรับตัวเพิ่ มขึ้น 35% YoY ถึงแม้จะชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อนหน้าที่ปรับตัวเพิ่ มขึ้น 54% YoY



บริษัทได้มีการประมาณการกําไรไตรมาส 4 อยู่ที่ $1.06-1.07 ต่อหุ้น มากกว่าที่ตลาดคาดที่ $1.05 ต่อหุ้น ขณะที่คาดรายได้ปรับตัวเพิ่ มขึ้น 19%
อยู่ท่ี $1.051-1.053 พั นล้าน มากกว่าที่ตลาดคาดที่ $1.02 พั นล้าน บริษัทมีแนวโน้มกําไรและรายได้ชะลอตัวลง จากที่หลายบริษัทได้เข้าซื้อบริการ
จาก Zoom ไปตั้งแต่ปีที่แล้ว อย่างไรก็ดี บริษัทยังมีลูกค้ากว่า 2,500 ราย ที่ใช้จ่ายกว่า $100,000 ต่อปี ซึ่งปรับตัวเพิ่ มขึ้นถึง 94% YoY



ถึงแม้บริษัทรายได้และกําไรของบริษัทยังคงสามารถเติบโตได้ แต่แนวโน้มกําไรและรายได้ชะลอตัวลง ทําให้เกิดความกังวลว่าหากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสดีขึ้น อาจทําให้ผู้ใช้งาน Zoom ลดลง ทําให้หลังประกาศผลการดําเนินงานราคาหุ้นปรับตัวลดลง -3.59%

ยอดขายบ้านมือสองเดือน ต.ค. ในสหรัฐฯขยายตัว +0.80% mom


ตัวเลขยอดขายบ้านมือสองเดือนต.ค. สหรัฐฯ ออกมาขยายตัว +0.80% mom สูงสุดนับตั้งแต่เดือน ม.ค. 2021 แต่ยังคงน้อยกว่าเดือน
ต.ค. 2020 อยู่ 5.8% ในเดือนนี้มียอดขายสูงถึง 6.34 ล้านหลัง (คิดยอดขายเป็นต่อปี) มากกว่านักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 6.2 ล้านหลัง (คิด
ยอดขายเป็นต่อปี) โดยยอดขายเพิ่ มขึ้นจากฝั่ งตะวันตก และทางตอนใต้



หากเปรียบเทียบ supply ในตลาดบ้านมือสองจะเห็นว่ามีจํานวน 1.25 ล้านหลัง ซึ่งลดลง 0.8% mom และ 12% yoy สะท้อนว่าสภาวะ
ตลาดอสังหาริมทรัพย์มือสองในปัจจุบัน มีความต้องการซื้อมากกว่าความต้องการขาย



ส่งผลให้ราคาบ้านมือสองมีการปรับตัวเพิ่ มขึ้นเฉลี่ยอยู่ท่ี $353,900 เพิ่ มขึ้น +13.1% yoy นักวิเคราะห์ได้คาดการณ์ว่ายอดขายบ้านมือสอง
ทั้งปี 2021 นี้ อาจจะยืนเหนือ 6 ล้านหลัง ซึ่งจะเป็นจุดสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2006 สะท้อนกําลังซื้อที่ฟนตั
ื้ วขึ้น
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