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ตลาดหุ้นสหรัฐ ฯ เมื่อคืนนี้ปิดทาการเนื่องในวัน
Thanksgiving

ดัชนี Euro Stoxx 50 +0.40% , ดัชนี Dax ของเยอรมนี
+0.25% โดยการเมืองในเยอรมนีเริ่มมีความชัดเจนมาก
ขึ้นหลังเจรจาตั้งรัฐบาลใกล้สาเร็จและนาย Olaf Scholz
น่าจะก้าวขึ้นดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ อย่างไร
ก็ดีประเด็นจานวนผู้ติดเชื้อไวรัสที่เพิ่ มสูงขึ้นในหลาย
ประเทศยังคงเป็นปัจจัยกดดันตลาด

ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ปรับตัวลดลง จากความกังวลเรื่อง
การแพร่ระบาดของไวรัสที่มีการกลายพั นธุ์ ตลาดหุ้น
ญี่ป่น
ุ ดัชนี Nikkei 225 -2.24% ด้านตลาดหุ้นจีน ดัชนี
CSI 300 -0.48%, HSCEI -1.58% และ ตลาดหุ้นเกาหลี
Kospi -0.48%

THAI

ดัชนี SET Index เมื่อวานนี้ปรับตัวลดลง -0.08% ปิด
1,648.46 จุด จากความกังวลประเด็นสถานการณ์การ
แพร่ระบาดในยุโรป โดยหุ้นกลุ่มค้าปลีก -1.04%, กลุ่ม
สื่อสาร -0.54%, กลุ่มปิโตรฯ -0.36% และกลุ่มพลังงาน
-0.29%
นลท.ต่างชาติซื้อสุทธิ 338 ล้านบาท ขณะที่นลท.สถาบัน
ขายสุทธิ 1,159 ล้านบาท
ค่าเงินบาทเช้านี้อ่อนค่าที่ระดับ 33.49 บาท/USD

OIL

ตลาดปิดทาการเนื่องในวัน Thanksgiving

GOLD

ตลาดปิดทาการเนื่องในวัน Thanksgiving
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้ ดารงตาแหน่งนายกฯคนใหม่
เยอรมนีเจรจาตัง้ รัฐบาลสาเร็จ นาย Olaf Scholz จะขึน
 เยอรมนีได้ประกาศการจัดตั้งรัฐบาลผสมครั้งใหม่สาเร็จแล้วโดยเป็นการรวมตัวกันของพรรค SDP พรรค Green
และ พรรค FDP
 โดยการร่วมกันของพรรคดังกล่าว นาย Olaf Scholz จะขึ้นมาดารงตาแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ต่อจาก
นาง Angela Merkel ซึ่งอยู่ในตาแหน่งมานานกว่า 16 ปี ขณะที่แกนนาของพรรค FDP ซึ่งเน้นในเรื่องของการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ นาย Christian Lindner จะขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีคลัง และแกนนาของพรรค Green Annalena
Baerbock และ Robert Habeck จะเข้ามาดูแลเรื่องต่างประเทศเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
 สาหรับการจัดตั้งพรรคร่วมรัฐบาลใหม่นี้หรือที่เรียกกันว่า Traffic Light ตลาดค่อนข้างมองไปในทางบวก เนื่องจาก
เป็นการจับมือกันของกลุ่มใหม่ทาให้คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการดาเนินนโยบาย และน่าจะเห็นมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจและการใช้จ่ายออกมาเพิ่ มเติม

 ขณะที่คณะร่วมรัฐบาลได้กล่าวว่าจะมุ่งผลักดันเศรษฐกิจเยอรมนีให้เป็นประเทศที่มีความทันสมัย เป็น Digitalized
Economy และมีการเร่งลงทุนในโครงสร้างพื้ นฐานต่างๆเพื่ อรองรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคที่ใช้พลังงานสะอาด
และดูและเรื่องสิ่งแวดล้อม
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WHO ติดตามการกลายพั นธุไ์ วรัสระดับสูงในแอฟริกาใต้ ซึง่ อาจหลบภูมค
ิ ม
ุ้ กัน


WHO กาลังเฝ้าติดตามการกลายพั นธุ์ของ COVID ในเขตแอฟริกาใต้ แม้ยังระบาดอยู่ในวงจากัด หลังจากนักวิทยาศาสตร์ได้ตรวจพบการ
กลายพั นธุ์ถึง 30 รูปแบบในส่วนของ spike โปรตีน โดยใช้รหัส B.1.1.529 ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพวัคซีน และ การแพร่ระบาดอาจสูงกว่า

Delta ไวรัส


ผู้เชี่ยวชาญจาก WHO ระบุ ข้อมูลการกลายพั นธุ์ของ B.1.1.529 ยังมีอยู่จากัด แต่สิ่งกังวลเนื่องจากการกลายพั นธุ์ถึง 30 รูปแบบ อาจจะส่งผลให้
ไวรัสมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก



ล่าสุดอังกฤษได้ประกาศห้ามเที่ยวบินจาก 6 ประเทศในกลุ่มทวีปแอฟริกา ได้แก่ South Africa, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho
และ Eswatini นอกจากนี้ รมว.กระทรวงสาธารณสุขแอฟริกาใต้ระบุว่าการระบาดของ B.1.1.529 พบใน Botswana และ ฮ่องกง



การกลับมาระบาดไวรัสยังต้องจับตามากขึ้น จากผลของฤดูหนาว และ การเข้าสู่ช่วงเทศกาลวันหยุดปลายปี

่ ุ่นปรับเพิ่มประมาณการการบริโภคครัง้ แรกในรอบ 13 เดือน
ญีป


รัฐบาลญี่ป่น
ุ ระบุในรายงานเศรษฐกิจประจาเดือนพ.ย. ว่า ได้คงประมาณการทางเศรษฐกิจในปีนี้ไว้คงเดิมต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 โดยมองว่า

เศรษฐกิจญี่ป่น
ุ ยังคงมีการฟื้ นตัวอย่างอ่อนแอ ถึงแม้ว่าผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศจะค่อยๆลดลง


้ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ต.ค. 2020 จากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ดีขึ้น รวมถึงการใช้
โดยมีการปรับเพิ่ มตัวเลขคาดการณ์บริโภคขึน
จ่ายภาคบริการ อาทิเช่น ร้านอาหารและโรงแรมที่ปรับตัวดีขึ้น หลังจากการคลาย lockdown ตั้งแต่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา



อย่างไรก็ตาม มีการปรับลดคาดการณ์การส่งออกลง จากผลกระทบจากปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบที่ส่งผลอย่างรุนแรงในอุตสาหกรรม

การผลิตรถยนต์ รวมถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ที่ทาให้การส่งออกปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 นอกจากนี้ ยังปรับลด
คาดการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรม โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดการผลิตรถกระบะเพื่ อการส่งออกไปยังตลาดเอเชียที่ซบเซา


ทั้งนี้ รัฐบาลญี่ป่น
ุ มีมุมมองว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจญี่ป่น
ุ กาลังจะเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยปัจจัยที่ต้องติดตามใกล้ชิดยังคงเป็นการขาด
แคลนห่วงโซ่อุปทาน และราคาวัตถุดิบ
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รัฐบาลจีนอนุมต
ั ใิ ห้ Baidu เรียกเก็บค่าบริการ Taxi ไร้คนขับได้เป็นครัง้ แรก


บริษัท Baidu เปิดให้บริการ Robotaxi บริการ Taxi ไร้คนขับในกรุง Beijing อย่างเป็นทางการหลังได้รับการอนุมัติการจัดเก็บค่าบริการ

จากรัฐบาลท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นการอนุมัติให้สามารถจัดเก็บค่าบริการกับบริการ Taxi ไร้คนขับเป็นครั้งแรก โดยคาดว่าเมืองใหญ่ ๆ อย่าง
Shanghai, Guangzhou และ Shenzhen จะอนุมัติให้เก็บค่าบริการได้เช่นกัน


สัปดาห์ที่ผ่านมา Robin Li CEO ของ Baidu ระบุว่าบริษัทมีแผนที่จะขยายบริการ robotaxi ของบริษัทจากที่มีอยู่ 5 เมืองเป็น 65 เมืองภายใน
ปี 2025 และ 100 เมืองภายในปี 2030



นอกจากนี้บริษัทยังได้ประกาศว่า Robotaxi ในรุ่นต่อไปของบริษัทจะมีต้นทุนในการผลิตทีร่ าคาต่าลง โดยเป็นการร่วมธุรกิจกับบริษัทผลิต
รถยนต์ 3 บริษัท คือ WM Motor, Aion และ Arcfox โดยในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา Baidu ระบุว่าสามารถผลิตรถยนต์ไร้คนขับได้ 1,000
คัน ในราคา 480,000 yuan เทียบกับค่าเฉลี่ยทั่วไปของการผลิตรถยนต์ไร้คนขับที่อยูร่ าว 1 ล้านหยวน

่ อกใหม่และ Update ต้องได้รบ
หน่วยงานกากับจีนเรียกให้ Apps ต่างๆทีอ
ั อนุมต
ั ก
ิ อ
่ นใช้


สื่อจากรัฐรายงานว่าหน่วยงานกากับของจีนสั่งให้ Tencent ต้องได้รับการอนุมัติจากทางการก่อนที่จะมีการ Update การใช้ apps



่ งการดูแลข้อมูล
โดยการเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่หน่วยงานกากับพบว่าหลายผู้ให้บริการ apps ต่างๆในจีนมีการละเมิดกฎเรือ

้ โดยการให้บริการ apps ใหม่ๆ หรือจะมีการ update การใช้ apps เดิม
ส่วนบุคคลของผู้ใช้ ทาให้ทางการต้องเข้ามากากับดูแลมากขึน
จาเป็นต้องได้รับการตรวจสอบและการอนุมัติจากหน่วยงานกากับหลังจากนี้


่ งดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องในการที่จะปกป้องข้อมูลของผู้บริโภคทีม
่ ีการใช้
ด้านของบริษัท Tencent ได้เปิดเผยว่าบริษัทได้มีการทางานในเรือ
apps และบริษัทพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐเพื่ อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฎิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆทีไ่ ด้กาหนด ขณะที่ปัจจุบัน apps

ของบริษัทยังถูกอนุญาตให้ Download ได้ตามปกติ


ราคาหุ้น Tencent ไม่ได้ตอบรับในทางลบกับข่าวดังกล่าวเท่าไหร่ โดยราคาหุ้นยังปรับตัวบวกได้เมื่อวานี้และเคลื่อนไหวลงเล็กน้อยเมื่อเช้า

TISCOASSET
WWW.TISCOASSET.COM
02 633 6000 กด 4 , 02 080 6000 กด 4
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