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GDP สหรัฐฯไตรมาส 3 ดีกว่าคาดการณ์ครัง้
แรก, เงินเฟ้อยังคงเร่งตัว
้ เร็วกว่า
Fed Minutes ระบุพร้อมปรับขึ้นดอกเบีย
คาดหากเงินเฟ้อยังพุ ่ งขึ้นแรง

้ นโยบายสู่
ธนาคารกลางเกาหลีใต้ปรับขึ้นดอกเบีย
ระดับ 1% เป็นการปรับเพิ่ มครัง้ ที่ 2
สหรัฐประกาศขึ้น blacklist บริษัทเทคจีนเพิ่ มจากความ
่ งความมัง่ คง
กังวลเรือ
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Market Around The World
US

ดัชนี Dow Jones -0.03% ดัชนี S&P500 ดัชนี +0.23%
Nasdaq +0.44% เริ่มมีแรงซื้อกลับในหุ้นกลุ่มเทคฯ
NVIDIA +2.9%, Mastercard +3.3% ด้านตัวเลข GDP
สหรัฐฯ ไตรมาส 3 (รายงานรอบ 2) ขยายตัว 2.1% ดีกว่า
รายงานครั้งแรก , อัตราเงินเฟ้อ Core PCE +4.1% YoY
สูงสุดนับแต่ปี ม.ค. 1991 กลุ่มที่ปรับตัวขึ้นมากที่สุด คือ
Real Estate +1.28% ,Energy +0.98% และ Tech
+0.71% กลุ่มที่ปรับตัวลงมากที่สุด คือ Materials -0.74%
และ Consumer Staples -0.29%

THAI

่ วานนีป
้ รับตัวเพิ่ มขึน
้ +0.21% ปิด
ดัชนี SET Index เมือ
1,649.82 จุด มีแรงซื้อในหุ้นขนาดใหญ่หลายกลุ่ม
โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มพลังงาน +0.93% และปิโตรเคมี
+0.88% จากราคานํ้ามันที่ปรับเพิ่ มขึ้น ด้านหุ้นกลุ่ม
ธนาคาร +0.44% และสื่อสาร +0.32%
นลท.ต่างชาติซื้อสุทธิ 2,307 ล้านบาท ขณะที่นลท.
สถาบันขายสุทธิ 1,448 ล้านบาท
ค่าเงินบาทเช้านี้อ่อนค่าที่ระดับ 33.26 บาท/USD

EU

ดัชนี EuroStoxx 50 -0.18% ดัชนี DAX ของเยอรมนี
-0.37% ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลดลง โดยประเด็นเรื่อง
จํานวนผู้ติดเชื้อกลับมากดดันตลาดอีกครั้ง โดยดัชนี
Ifo Business Climate เดือนพ.ย.ของเยอรมนีที่สะท้อน
มุมมองต่อเศรษฐกิจในระยะข้างหน้าปรับตัวลดลง จาก
ทั้งการขาดแคลนห่วงโซ่อุปทาน การเร่งตัวของเงินเฟ้อ
และจํานวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่ มสูงขึ้น

OIL

ราคานํา้ มัน WTI –0.10% ปิดที่ 78.39 ดอลลาร์/
บาร์เรล หลังมีรายงานว่าสต็อกนํ้ามันดิบของสหรัฐ
ปรับตัวขึ้นสวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาด นลท.ยังคงจับ
ตาท่าทีของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกนํ้ามันโอเปกและชาติ
พั นธมิตรในการตอบโต้มาตรการของสหรัฐและ
พั นธมิตรที่ตัดสินใจระบายนํ้ามันออกจากคลังสํารอง

ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ปรับตัวในทิศทางผสม ตลาดหุ้น
ญี่ปุ่น ดัชนี Nikkei 225 +0.89% ด้านตลาดหุ้นจีน
ดัชนี CSI 300 +0.06%, HSCEI -0.27% และ ตลาดหุ้น
เกาหลี Kospi -0.52% หลังธนาคารเกาหลีใต้ปรับขึ้น
ดอกเบี้ยนโยบาย 25 bps เป็น 1.00%

GOLD

ราคาทองคํา +0.03% ปิด 1,784.30 ดอลลาร์/ออนซ์
โดยราคาทองคําปรับตัวขึ้นเล็กน้อยแต่ยังคงเทรดตํ่า
กว่าระดับ $1,800 นลท.บางส่วนกลับเข้าซื้อเก็งกําไร
หลังราคานํ้ามันปรับตัวลง 4 วันติดต่อกัน จากข้อมูล
เศรษฐกิจในฝั่ งสหรัฐที่ออกมาแข็งแกร่งในช่วงก่อน
หน้า

ASIA

Investment Highlight : ตามติดสถานการณ์โลก
GDP สหรัฐฯไตรมาส 3 ดีกว่าคาดการณ์ครัง้ แรก ,เงินเฟ้อยังคงเร่งตัว
สหรัฐฯเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญ ภาพรวมยังสะท้อนการฟื้ นตัวเศรษฐกิจ


GDP ไตรมาส 3 (รายงานครั้งที่ 2) ขยายตัว 2.1% ดีกว่ารายงานในครั้งแรกที่ 2.0% จากการปรับเพิ่ มคาดการณ์ใช้จ่ายประชาชน
(Consumer spending +1.7%)



ยอดขายบ้านใหม่ (New Home Sale) เดือน ต.ค. +745k เพิ่ มจากเดือนก่อนหน้าที่ 742k หรือ 0.4% MoM - ราคาบ้านในสหรัฐฯ
ยังคงทิศทางปรับเพิ่ มขึ้นหลังจากต้นทุนวัสดุก่อสร้างเพิ่ มขึ้น และ ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ในขณะที่ความต้องการที่อยู่อาศัย
ยังปรับเพิ่ มขึ้นภายหลังโรคระบาดคลี่คลาย ส่งผลให้บ้านมือ 2 ไม่เพี ยงพอ ความต้องการบ้านใหม่จึงเร่งสูงขึ้น



อัตราเงินเฟ้อ Core PCE (ไม่รวมราคาอาหาร และ พลังงาน) เดือน ต.ค. +4.1% YoY ยังคงเร่งตัวขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ 3.7%
YoY สูงสุดนับแต่ ม.ค. 1991 จะยังเป็นปัจจัยกดดัน Fed ให้มีโอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเร็วกว่าคาด – จับตาการประชุม Fed
15 ธ.ค. จะส่งสัญญาณใดๆเพิ่ มหรือไม่
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้ ดอกเบี้ย เร็วกว่าคาดหากเงินเฟ้อยังพุ ่ งขึน
้ แรง
Fed Minutes ระบุพร้อมปรับขึน


Fed minutes เดือน พ.ย. เผยคณะกรรมการหลายท่านแสดงความกังวลเรื่องการปรับเพิ่ มขึ้นของเงินเฟ้อ และเห็นด้วยที่อาจจะต้องมีการ
เร่งการปรับขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าคาด หากตัวเลขเงินเฟ้อยังมีการปรับเพิ่ มขึ้นต่อเนื่อง



โดยการประชุมที่ผ่านมาคณะกรรมการ Fed มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเท่าเดิมและเห็นชอบให้มีการลดวงเงินการเข้าซื้อสินทรัพย์ลง
เดือนละ $15 bn. อย่างไรก็ตามด้วยแรงกดดันเงินเฟ้อที่เพิ่ มมากขึ้น ทําให้มีคณะกรรมการเห็นว่าควรที่จะต้องเร่งลดขนาดการเข้าซื้อ
สินทรัพย์ต่อเดือนเพิ่ มขึ้น และหากเงินเฟ้อยังคงปรับตัวเพิ่ มขึ้นเร็ว ทาง Fed เองควรที่จะมีการเร่งขึ้นดอกเบี้ยเพื่ อคุมเงินเฟ้อไม่ให้กระทบ
เป้าหมายการสร้างเสถียรภาพทางด้านราคาและการจ้างงานในระยะยาว



ขณะที่มุมมองในฝั่ งของตลาดเองจากตัวเลขเงินเฟ้อที่ปรับเพิ่ มขึ้นแรงทําให้ตลาดตอนนี้ได้มีการคาดการณ์ไปแล้วว่า Fed น่าจะมีการปรับขึ้น
ดอกเบี้ย 3 ครั้งในปีหน้า และเป็นสาเหตุที่ทําให้ตลาดพั นธบัตรผันผวนในช่วงที่ผ่านมา

้ ดอกเบี้ยนโยบายสู่ระดับ 1% เป็นการปรับเพิ่ มครัง้ ที่ 2
ธนาคารกลางเกาหลีใต้ปรับขึน


เช้านี้ธนาคารกลางเกาหลีใต้ (BOK) ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25bps สู่ระดับ 1% เป็นไปตามที่นักวิเคราะห์คาด และนับเป็นการ
ขึ้นดอกเบี้ยครั้งที่ 2 หลังจากที่ปรับขึ้นดอกเบี้ยแล้ว 25bps เมื่อเดือนส.ค.ที่ผ่านมา นอกจากนี้ BOK ยังคงการเติบโตของ GDP ปีนี้ที่ +4%
และปีหน้าอยู่ที่ระดับ 3% และปรับเพิ่ มประมาณการณ์เงินเฟ้อปีน้ี และปีหน้าเป็น +2.3% และ +2% ตามลําดับ



นักวิเคราะห์มองว่าสาเหตุหลักที่ BOK ปรับขึ้นดอกเบี้ยมาจากราคาบ้านและหนี้ครัวเรือนที่เพิ่ มสูงขึ้นมาก โดยตัวเลขหนี้ครัวเรือนปรับตัว
เพิ่ มขึ้นอย่างต่อเนื่องทําสถิติสูงสุดในไตรมาส 2 ที่ผ่านมา หรือเพิ่ มราว 6% เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่ตัวเลขเงินเฟ้อปรับเพิ่ มขึ้นต่อเนื่อง
เช่นกัน ล่าสุดเดือนต.ค.อยู่ที่ระดับ +3.2%



Consensus มองว่า BOK จะปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นสู่ระดับ 1.25% ในปี 2022 ซึ่งน้อยกว่าที่ตลาดตราสารหนี้ได้สะท้อนถึงการปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยถึงระดับ 1.75% ไปแล้วในปีหน้า
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้ blacklist บริษัทเทคจีนเพิ่ มจากความกังวลเรือ
่ งความมัง่ คง
สหรัฐประกาศขึน


รัฐบาลสหรัฐสั่งให้มีการเพิ่ มรายชื่อบริษัทจีนกว่า 12 แห่งใน Blacklist เมื่อวานนี้โดยให้เหตุผลเดิมเรื่องกังวลความมั่นคงของประเทศ



โดยทางการของสหรัฐได้กล่าวว่าบริษัทเทคโนโลยีของจีนกว่า 8 แห่งที่ถูกขึ้นรายชื่อ Blacklist เป็นบริษัทที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือกองทัพ
จีนในการพั ฒนาระบบ quantum computing ซึ่งมีการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีของสหรัฐในการพั ฒนาระบบดังกล่าว



โดยในครั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐได้มีการขึ้นรายชื่อ Blacklist หน่วยงานและบริษัทต่างๆเพิ่ มรวมกว่า 27 แห่ง ซึ่งนอกจากบริษัทที่ตั้ง
ในจีนแล้ว ยังมีบริษัทในปากีสถาน ซึ่งสหรัฐระบุว่าเป็นบริษัทที่มีส่วนร่วมในการพั ฒนาอาวุธนิวเคลียร์ รวมถึงยังมีบริษัทที่ตั้งในรัสเซีย ญี่ปุ่น
และสิงคโปร์



ทั้งนี้หน่วยงานทางด้านพาณิชน์ของสหรัฐได้ระบุว่า สหรัฐยังมุ่งมั่นในการดูแลเรื่องของการค้าและการออกกฎควบคุมการค้าที่ไม่เหมาะสมซึ่งจะ
นํามาซึ่งภัยคุมคามต่อความมั่นคงของสหรัฐ ขณะที่ทางการจีนยังคงไม่ได้มีการออกมาตอบโต้ในประเด็นดังกล่าว

Elon Musk ขายหุ้น Tesla ออกมาอีก $1 พั นล้านเหรียญ แต่ราคาหุน
้ +0.6% เมื่อคืนนี้


เมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมามีรายงานว่า Elon Musk ได้มีการขายหุ้นบริษัทออกมาอีก $1.05 พั นล้านเหรียญ โดยในเดือนนี้มีการขายหุ้นออก
มาแล้วจํานวน 4 ครั้ง รวมทั้งสิ้นเป็นมูลค่า $9.85 พั นล้านเหรียญ



ทั้งนี้การขายหุ้นของ Elon Musk มีจุดประสงค์ที่ค่อนข้างชัดเจนว่าจะต้องนําเงินไปชําระภาษีจากการใช้สิทธิ Option ในหุ้นTesla ที่จะ
หมดอายุในปีหน้า ซึ่งตนเคยได้รับมาตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นรับตําแหน่ง CEO โดยคาดว่าจะต้องจ่ายภาษีในอัตรารวมแล้วกว่า 54.1% หรือ คิดเป็น
ราวๆ $1.5 หมื่นล้านเหรียญ แต่อย่างไรก็ตามนาย Elon Musk ก็ยังคงถือหุ้นบริษัทไว้อยู่ 169 ล้านหุ้น ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่ยังสูง



หลังจากมีการขายหุ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 พ.ย. ราคาหุ้นมีการปรับตัวลงชั่วคราว และ รีบาวด์กลับขึ้นมา +3.8% จนถึงวันที่มีการขายล่าสุด
ตรงนี้สะท้อนว่านักลงทุนมองว่าการขายหุ้นนั้นเป็นประเด็นส่วนตัวของนาย Elon Musk ไม่มีผลต่อปัจจัยพื้ นฐานของธุรกิจแต่อย่างใด
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