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สหรัฐฯระบายนํ้ามันดิบ 50 ล้านบาร์เรล จับตา
่ นไหวกลุม
การเคลือ
่ OPEC+
Samsung ประกาศแผนสร้างโรงงานผลิต Chip ที่
Texas มูลค่ากว่า $17 Billion

Xiaomi รายได้น้อยกว่าคาด หลังคูแ
่ ข่งมือถือเพิ่ มขึ้น
และปัญหา supply chain เตรียมขายรถยนต์ไฟฟ้า
ปี 2024
การนําเข้าสินค้าจากสหรัฐ ฯ ของจีนชะลอลงในเดือน ต.ค.
ทําให้ตวั เลขยังอยูห
่ า่ งจากข้อตกลง
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Market Around The World
US

ดัชนี Dow Jones +0.55% ดัชนี S&P500 ดัชนี +0.17%
Nasdaq -0.50% ดัชนีปิดผสม หุ้นกลุ่มพลังงานหนุน
ตลาด ตามการปรับขึ้นของราคานํ้ามันดิบ ขณะที่ yield
10 ปี สหรัฐฯล่าสุดที่ 1.67% ปรับเพิ่ มขึ้นหนุนหุ้นกลุ่ม
ธนาคารพาณิชย์ แต่เป็นลบต่อหุ้นกลุ่ม growth กลุ่มที่
ปรับตัวขึ้นมากที่สุด คือ Energy +3.04% ,Financials
+1.55% และ Real Estate +1.10% ส่วนกลุ่มที่ปรับตัวลงมา
ที่สุด คือ Consumer Dis. -0.63% และ Comm.
Services -0.40%

THAI

่ วานนีป
้ รับตัวลดลง -0.19% ปิด
ดัชนี SET Index เมือ
1,646.42 จุด กดดันโดยหุ้นขนาดใหญ่หลายกลุ่ม โดย
หุ้นกลุ่มธนาคาร -1.68%, กลุ่มค้าปลีก -0.64%, กลุ่ม
การเงิน -0.55% และกลุ่มพลังงาน -0.25% ขณะที่หุ้น
กลุ่มสื่อสารยังปรับตัวเพิ่ มขึ้นได้ต่อ +1.30%
นลท.ต่างชาติขายสุทธิ 1,338 ล้านบาท เช่นเดียวกับ
นลท.สถาบันขายสุทธิ 1,556 ล้านบาท
ค่าเงินบาทเช้านี้อ่อนค่าที่ระดับ 33.24 บาท/USD

EU

ดัชนี EuroStoxx 50 -1.26% ดัชนี DAX ของเยอรมนี
-1.11% ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลดลงสู่ระดับตํ่าสุดในรอบ
3 สัปดาห์และเป็นวันที่ตลาดลงแรงมากที่สุดในรอบ 2
เดือน หลังจํานวนผู้ติดเชื้อกลับมาเพิ่ มขึ้นอย่างมาก
ส่งผลให้หุ้นกลุ่ม Travel (-1.8%) ปรับตัวลดลง หลัง
สหรัฐ ฯ ประกาศเตือนการเดินทางไปยังเยอรมนีและ
เดนมาร์ก

OIL

ราคานํา้ มัน WTI +2.30% ปิดที่ 78.50 ดอลลาร์/
บาร์เรล ขานรับคาดการณ์ที่ว่ากลุ่มประเทศผู้ส่งออก
นํ้ามันโอเปกและชาติพันธมิตรอาจระงับแผนเพิ่ มกําลัง
การผลิต หลังสหรัฐและพั นธมิตรประกาศระบายนํ้ามัน
ออกจากคลังสํารอง

ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ปรับตัวในทิศทางผสม ตลาดหุ้น
ญี่ปุ่น ดัชนี Nikkei 225 -0.63% หลังจากที่ปิดทําการ
ไปเมื่อวานนี้ ด้านตลาดหุ้นจีน ดัชนี CSI 300 -0.06%,
HSCEI +0.25% และ ตลาดหุ้นเกาหลี Kospi +0.13%

GOLD

ราคาทองคํา -1.25% ปิด 1,783.80 ดอลลาร์/ออนซ์
โดยราคาทองคํากลับมาหลุดระดับ $1,800 แรงกดดัน
จากการปรับตัวขึ้นของอัตรายผลตอบแทนพั นธบัตร
สหรัฐ และนลท.กังวลว่าการที่นายเจอโรม พาวเวล
ดํารงตําแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐเป็นสมัยที่ 2
จะส่งผลให้ Fed มีแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี
หน้า

ASIA
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สหรัฐฯระบายนํา้ มันดิบ 50 ล้านบาร์เรล จับตาการเคลื่อนไหวกลุ่ม OPEC+


สหรัฐฯประกาศจะระบายนํ้ามันดิบจํานวน 50 ล้านบาร์เรลออกจากคลังสํารองทางยุทธศาสตร์ (SPR) เพื่ อป้องกันการเพิ่ มขึ้นของราคา
นํ้ามันในตลาด โดยกระทรวงพลังงานกล่าวว่า ในปัจจุบัน SPR มีนํ้ามันดิบสํารองอยู่ราว 604.5 ล้านบาร์เรล และระบุว่าจะดําเนินการ
ระบายนํ้ามันดิบภายในเวลา 13 วันหลังจากนี้



ด้านประเทศพั นธมิตรอย่างอังกฤษ จีนและอินเดียออกมาประกาศว่าจะระบายนํ้ามันดิบจากคลังสํารองออกมาเช่นกัน โดยอังกฤษจะระบาย
นํ้ามันจํานวน 1.5 ล้านบาร์เรล, จีน 7.33 ล้านบาร์เรล และอินเดีย 5 ล้านบาร์เรล ซึ่งค่อนข้างสอดคล้องกับที่ Citigroup ได้คาดไว้ก่อน
หน้านี้



ด้าน OPEC Plus ออกมาตอบโต้ความเคลื่อนไหวดังกล่าว โดยระบุว่า จะเลื่อนการกลับมาเพิ่ มกําลังการผลิตออกไป จากเดิมที่คาดว่าจะ
เป็นเดือนม.ค. เป็นมี.ค. เพื่ อชดเชยปริมาณนํ้ามันที่เพิ่ มขึ้นในตลาด ซึ่งสอดคล้องกับที่ Goldman Sachs ได้ออกมาให้ความเห็นก่อนหน้า
นี้ว่า การระบายนํ้ามันสํารองออกมาใช้ของสหรัฐฯและประเทศพั นธมิตร จะยิ่งทําให้กลุ่ม OPEC Plus ไม่มีแรงจูงใจที่จะเพิ่ มกําลังการผลิต
ในเร็วๆนี้



ทั้งนี้ ต้องติดตามการประชุมของ OPEC Plus ในวันที่ 2 ธ.ค. นี้ ซึ่งจะเป็นการประชุมเพื่ อกําหนดแผนการผลิตของเดือนม.ค. 2022



จากการออกมาเคลื่อนไหวของกลุ่ม OPEC Plus ทําให้นักลงทุนมองว่าการออกมาระบายนํ้ามันของสหรัฐฯและประเทศพั นธมิตรอาจไม่ได้
ทําให้ปริมาณนํ้ามันในตลาดเพิ่ มขึ้นได้มากนัก และคาดว่าราคานํ้ามันจะยังคงอยู่ในระดับสูงต่อไป ส่งผลให้เมื่อวานนี้ราคานํ้ามัน WTI ยังคง
ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง +2.30% สู่ระดับ 78.50 ดอลล่าร์สหรัฐฯ/บาร์เรล
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Samsung ประกาศแผนสร้างโรงงานผลิต Chip ที่ Texas มูลค่ากว่า $17 Billion


Samsung บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้ประกาศแผนการสร้างโรงงานผลิต Chip ขนาดใหญ่ที่ Texas ในประเทศสหรัฐ ฯ ซึ่งมี

มูลค่ากว่า $17 billion โดยแผนงานดังกล่าวได้รับการอนุมติจากรัฐบาลสหรัฐ ฯ และคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในช่วงครึ่งแรกของปี 2022 และ
เริ่มต้นผลิตได้ในปี 2024


โดยนาง Gina Raimondo รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐ ฯ ออกมาระบุว่าการเพิ่ มกําลังการผลิต Chip ในประเทศจะช่วย
แก้ปัญหาด้าน Supply Chain รวมถึงปัญหาด้านความมั่นคง นอกจากนี้การสร้างโรงงานดังกล่าวจะช่วยสร้างตําแหน่งงานใหม่เกิดขึ้นกว่า
2,000 ตําแหน่ง



นอกจาก Samsung แล้วก่อนหน้านี้ Taiwan Semiconductor อีกหนึ่งบริษัทผลิต Chip รายใหญ่ก็ประกาศลงทุนในสหรัฐ ฯ เช่นกัน ซึ่ง
เป็นไปตามนโยบายของ ปธน.Joe Biden ในการแก้ปัญหา Supply chain เนื่องจากความต้องการใช้งาน Chip เพิ่ มสูงมากขึ้นทั่วโลก

Xiaomi รายได้น้อยกว่าคาด หลังคู่แข่งมือถือเพิ่ ม และ ปัญหา supply chain เตรียมขาย
รถยนต์ไฟฟ้า ปี 2024


รายงานผลดําเนินงานน้อยกว่าตลาดคาด รายได้ +8.2% YoY หลังจากรายได้ในส่วนของ smartphone ลดลง จากคู่แข่งที่มีมากขึ้น และ
ปัญหา supply chain โดยยอดขาย smartphone ลดลง -5.8% YoY จาก 46.6 ล้านเครื่องเป็น 43.9 ล้านเครื่อง



ยอดขายมือถือในจีนเพิ่ มขึ้นเพี ยง 4% YoY – แต่ยังดีกว่าภาพรวม ยอดขายมือถือในจีนปี 2021 ลดลง 5%



จากการแข่งขันที่สูงมากขึ้น Xiaomi ต้องการเข้าถึงผู้ซื้อผ่านการขยายหน้าร้าน ล่าสุดในเดือน ต.ค. เปิดไปแล้วกว่า 10,000 แห่งในจีน
และ มีแผนที่จะเพิ่ มปริมาณอีก 2-3 เท่า ใน 3 ปีข้างหน้า



Xiaomi เคยระบุในเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา บริษัทเตรียมเม็ดเงิน $10 billion ลงทุนในธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า ในระหว่างประกาศผลดําเนินงาน
บริษัทได้ประกาศจะเริ่มผลิตรถยนต์ไฟฟ้าสามารถส่งมอบได้ในช่วงต้นปี 2024
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การนําเข้าสินค้าจากสหรัฐ ฯ ของจีนชะลอลงในเดือน ต.ค. ทําให้ตัวเลขยังอยู่หา่ งจากข้อตกลง


รายงานตัวเลขนําเข้าสินค้าจากสหรัฐ ฯ ของจีนระบุว่าในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ตัวเลขการนําเข้าสินค้าที่ระบุไว้ในข้อตกลงการค้าที่มีสินค้า

ประเภท สินค้าเกษตร พลังงาน และสินค้าอื่น ๆ นั้น ออกมาตํ่าที่สุดในรอบกว่า 1 ปีที่ $9.5 billion


ซึ่งส่งผลให้ตัวเลขการนําเข้าสินค้าจากสหรัฐ ฯ ของจีนตั้งแต่เริ่มมีการทําข้อตกลงการค้าในดือน ม.ค. 2020 ในสมัยปธน. Donald Trump
อยู่ท่ี $210.4 billion คิดเป็น 56% ของตัวเลข $378.4 billion โดยข้อตกลงจะสิ้นสุดในเดือน ธ.ค. 2021 ทําให้เหลือเพี ยงระยะเวลาราว 2
เดือนก็จะสิ้นสุดลง และคงเป็นไปได้ยากที่จีนจะสามารถนําเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ ได้เท่ากับจํานวนตัวเลขที่กําหนดไว้



โดยทางฝั่ งสหรัฐ ฯ ทั้งนาง Gina Raimondo รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนาง Katherine Tai ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ ต่าง
เรียกร้องให้จีนเร่งนําเข้าสินค้าตามที่ระบุไว้ในข้อตกลง



แต่ทางฝั่ งสหรัฐ ฯ ยอมรับว่าการเจรจาระหว่าง ปธน.Biden กับ ปธน.Xi ไม่ได้หยิบยกประเด็นการค้าขึ้นมาเป็นหัวข้อหลักในการพู ดคุย

HP รายงานรายได้และกําไรออกมาดีกว่าคาด หนุนราคาหุ้นปรับตัวเพิ่ ม


ราคาหุ้น HP ปรับตัวขึ้นกว่า 8% ในช่วง extended trading เมื่อวานนี้หลังบริษัทรายงายงบออกมาดีกว่าคาด โดยบริษัทรายงานกําไรต่อ
หุ้นในไตรมาส 3 อยู่ท่ี $0.94 ดีกว่าตลาดคาดที่ $0.88 ขณะที่รายได้ของบริษัทอยู่ท่ี $16.68 bn. ดีกว่าตลาดคาดที่ $15.4 bn.



ทั้งนี้บริษัทรายงานรายได้ในส่วนของ HP’personal system อยู่ท่ี $11.8 bn. เติบโตเพิ่ ม 13% y-y แต่รายได้โดยหลักยังมาจากการขาย
สินค้าให้กลุ่มลูกค้าที่เป็นบริษัทและกลุ่มธุรกิจ เช่นเดียวกันกับรายได้ในฝั่ งของ Printing Business ซึ่งอยู่ท่ี $ 4.9 bn. รายได้หลักยังมา
จากกลุ่มลูกค้าบริษัทที่เติบโตเพิ่ ม 19% y-y



นอกจากนี้ผู้บริหารยังมองว่ายอดขายบริษัทยังจะเติบโตได้ต่อเนื่อง จากความต้องการสินค้าที่ยังคงมีอยู่หลังธุรกิจ ออฟฟิตต่างๆกลับมา
เปิดดําเนินการหลังช่วง Covid แต่ก็ยอมรับว่าการขาดแคลน Chip ยังเป็นปัญหาที่ต้องบริหารจัดการ สําหรับราคาหุ้น HP มีการปรับตัว
เพิ่ มได้กว่า 31% ในปีนี้
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