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สหรัฐฯ
สหรัฐเผย GDP Q3/64 ขยายตัว 2.1% สูงกว่าประมาณ
การครั้ ง แรก กระทรวงพาณิ ช ย์ส หรั ฐ เปิ ดเผยตั ว เลข
ประ ม า ณก า รค รั้ ง ที่ 2 ส า หรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม ว ลรว ม
ภายในประเทศ (GDP) ประจาไตรมาส 3/2564 ในวันนี ้ โดย
ระบุว่ า เศรษฐกิ จ สหรัฐ มี ก ารขยายตัว 2.1% โดยสูง กว่ า
ตัว เลขประมาณการครั้ง แรกที่ ร ะดับ 2.0% แต่ ต่ า กว่ า ที่
นักวิเคราะห์คาดการณ์ท่ีระดับ 2.2% ก่อนหน้านี ้ เศรษฐกิจ
กิจสหรัฐเติบโต 6.7% ในไตรมาส 2 และ 6.3% ในไตรมาส 1
(อินโฟเควสท์)
สหรั ฐเผยดัชนี PCE พุ่ง 5.0% ในเดือนต.ค. สูงสุ ดรอบ
กว่า 30 ปี กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิ ดเผยว่า ดัชนีราคาการ
ใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ทั่วไป ซึ่งรวมหมวด
อาหารและพลังงาน พุ่งขึน้ 5.0% ในเดือนต.ค. เมื่อเทียบราย
ปี ซึ่งเป็ นการปรับตัวขึน้ มากที่สุ ดนับตั้งแต่เดือนพ.ย. 2533
ดัชนี PCE ได้รบั แรงหนุนจากการพุ่งขึน้ ของราคาอาหารและ
พลังงาน ส่วนดัชนี PCE พืน้ ฐาน ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหาร
และพลังงาน และเป็ นมาตรวัดอัตราเงินเฟ้อที่ธนาคารกลาง
สหรัฐ (เฟด) ให้ความสาคัญ เพิ่มขึน้ 0.4% ในเดือนต.ค. เมื่อ
เทียบรายเดือน หลังจากเพิ่มขึน้ 0.2% ในเดือนก.ย. (อินโฟ
เควสท์)
สหรั ฐ เผยการใช้ จ่ า ยส่ ว นบุ คคลพุ่ ง ขึ้น 1.3% ในเดื อน
ต.ค. กระทรวงพาณิ ช ย์สหรัฐ เปิ ด เผยว่ า การใช้จ่ า ยส่ ว น
บุคคลของผูบ้ ริโภคสหรัฐพุ่งขึน้ 1.3% ในเดือนต.ค. หลังจาก
เพิ่มขึน้ 0.6% ในเดือนก.ย. ขณะเดียวกัน รายได้ส่วนบุคคล
เพิ่มขึน้ 0.5% ในเดือนต.ค. หลังจากลดลง 1.0% ในเดือนก.ย.
ส่วนอัตราการออมของผูบ้ ริโภคลดลงสู่ระดับ 1.32 ล้านล้าน
ดอลลาร์ หลังจากแตะระดับ 1.48 ล้านล้านดอลลาร์ในเดือน
ก.ย. (อินโฟเควสท์)
สหรั ฐเผยยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนลดลง 0.5% ในเดือน
ต.ค. กระทรวงพาณิ ชย์สหรัฐเปิ ดเผยว่า ยอดสั่งซือ้ สิน ค้า
คงทนของสหรัฐ เช่น เครื่องบิน รถยนต์ และเครื่องจักรขนาด

ใหญ่ท่ีมีอายุการใช้งานตัง้ แต่ 3 ปี ขึน้ ไป ลดลง 0.5% ในเดือน
ต.ค. หลังจากลดลง 0.4% ในเดือนก.ย. (อินโฟเควสท์)

สหรั ฐ เผยยอดขายบ้า นใหม่ ต่า กว่า คาดในเดือนต.ค.
กระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานว่า ยอดขายบ้านใหม่เพิ่มขึน้
0.4% สู่ ร ะดั บ 745,000 ยู นิ ต ในเดื อ นต.ค. แต่ ต่ า กว่ า ที่
นักวิเคราะห์คาดการณ์ท่ีระดับ 800,000 ยูนิต ขณะเดียวกัน
กระทรวงพาณิ ชย์ยังได้ปรับ ลดยอดขายบ้านใหม่ในเดื อ น
ก.ย.สู่ระดับ 742,000 ยูนิต จากเดิมรายงานที่ระดับ 800,000 ยู
นิ ต อย่ า งไรก็ ดี เมื่ อ เที ย บรายปี ยอดขายบ้า นใหม่ ลดลง
23.1% ในเดือนต.ค. (อินโฟเควสท์)
สหรั ฐเผยตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานต่าสุ ดในรอบ
กว่ า 50 ปี กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิ ดเผยตัวเลขผู้ย่ืนขอ
สวั ส ดิ ก ารว่ า งงานครั้ง แรกลดลง 71,000 ราย สู่ ร ะดั บ
199,000 รายในสัปดาห์ท่ีแล้ว ซึ่งเป็ นระดับต่าที่สดุ นับตัง้ แต่
วันที่ 15 พ.ย.2512 ตัวเลขผูย้ ่ืนขอสวัสดิการว่างงานดังกล่าว
ต่ากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ท่ีระดับ 260,000 ราย และ
ปรับตัวลงเป็ นสัปดาห์ท่ี 8 ติดต่อกัน (อินโฟเควสท์)
สหรั ฐเผยจานวนผู้ขอสินเชื่อจานองเพิ่มขึ้นสัปดาห์ที่
แล้ว แม้ดอกเบีย้ ปรับตัวขึน้ สมาคมนายธนาคารเพื่อการ
จานอง (MBA) ของสหรัฐ เปิ ดเผยว่า จานวนผูย้ ่ืนขอสินเชื่อ
เพื่ อ การจ านองเพิ่ ม ขึ ้น 1.8% ในสั ป ดาห์ท่ี แ ล้ว แม้อั ต รา
ดอกเบีย้ เงินกูจ้ านองปรับตัวขึน้ ทัง้ นี ้ จานวนผูย้ ่ืนขอสินเชื่อ
เพื่อการซือ้ ที่อยู่อาศัยเพิ่มขึน้ 5% ในสัปดาห์ท่ีแล้ว แต่ลดลง
4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ท่แี ล้ว (อินโฟเควสท์)
ผลสารวจม.มิชิแกนชีค้ วามเชื่อมั่นผู้บริโภคดิ่งต่าสุด 10
ปี ในเดือนพ.ย. ผลสารวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกนระบุว่า
ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐดิ่งลงสู่ระดับ 67.4 ใน
เดือนพ.ย. ซึ่งเป็ นระดับต่าสุดนับตัง้ แต่เดือนพ.ย.2554 จาก
ระดับ 71.7 ในเดือนต.ค. นักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี ้
ว่าดัชนีจะอยู่ท่รี ะดับ 66.8 ในเดือนพ.ย. (อินโฟเควสท์)
EIA เผยสต็ อ กน้ า มั น ดิ บ สหรั ฐ เพิ่ ม ขึ้ น สั ป ดาห์ท่ี แ ล้ ว

สวนทางคาดการณ์ สานักงานสารสนเทศด้านการพลังงาน
ของรัฐ บาลสหรัฐ ( EIA) เปิ ด เผยว่ า สต็ อ กน ้า มัน ดิ บ สหรัฐ
เพิ่มขึน้ 1 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ท่แี ล้ว สวนทางนักวิเคราะห์
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ที่ ค าดว่ า ลดลง 481,000 บาร์เ รล EIA ยัง เปิ ด เผยว่ า สต็ อ ก
น ้า มั น ดิ บ ที่ เ มื อ งคู ชิ ง รัฐ โอกลาโฮมา ซึ่ ง เป็ น จุ ด ส่ ง มอบ
สัญญานา้ มันดิบล่วงหน้าของสหรัฐ เพิ่มขึน้ 787,000 บาร์เรล
(อินโฟเควสท์)

สหรั ฐ หั่ น คาดการณ์ย อดส่ ง ออกสิ น ค้ า เกษตร เหตุ ดี
มานด์จากจีนลดลง กระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) ได้ปรับ
ลดคาดการณ์การส่งออกสินค้าเกษตรของสหรัฐสาหรับ ปี
หน้า โดยระบุถึ ง อุป สงค์ข องจีน ที่ อ่ อนแอลง และราคาถั่ว
เหลืองที่ตกต่าลง ทัง้ นี ้ สานักงานบริการวิจยั เศรษฐกิจสังกัด
USDA เปิ ดเผยคาดการณ์เมื่อวานนี ้ (23 พ.ย.) ว่า มูลค่าการ
ส่ ง ออกสิ น ค้า เกษตรของสหรัฐ จะแตะ 1.755 แสนล้า น
ดอลลาร์ในปี งบประมาณ 2565 ซึ่งเริ่มต้นขึน้ ในวันที่ 1 ต.ค.
2564 โดยลดลง 2.0 พันล้านดอลลาร์จากตัวเลขประมาณ
การเมื่อเดือนส.ค. (อินโฟเควสท์)
"เฟาชี" แนะชาวมะกันที่ได้วัคซีนครบโดสแล้วควรฉี ด

เข็ ม บู ส เตอร์ด้ วย นายแพทย์แอนโทนี เฟาชี แพทย์ใหญ่
ประจ าคณะท างานด้า นการควบคุ ม โรคโควิ ด - 19 ของ
ทาเนียบขาว กล่าวว่า ชาวอเมริกันที่ได้รบั วัคซีนป้องกันโรค
โควิด-19 ครบโดสแล้วควรฉีดวัคซีนเข็มบูสเตอร์ดว้ ย พร้อม
กั บ กล่ า วว่ า ในวั น ข้า งหน้า วั ค ซี น บู ส เตอร์จ ะกลายเป็ น
มาตรฐานของสหรัฐที่กาหนดว่าผูไ้ ด้รบั เข็มบูสเตอร์เท่านัน้ ที่
ถือว่าฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว (อินโฟเควสท์)
นักวิทย์ฯพบโควิดสายพั นธุ ์ "ดือ้ " ในสหรัฐ เกิดจาก 2
สายพั น ธุ ์ร วมตั ว กั น หนัง สื อ พิ ม พ์ดิ อิ นดิ เพนเดนท์ของส
หราชอาณาจักรรายงานว่า คณะนักวิทยาศาสตร์ได้ตรวจพบ
เชื ้อ ไวรัสโควิ ด -19 ชนิ ด กลายพัน ธุ์ซ่ึงระบุว่าเป็ น สายพันธุ์
"ดือ้ " ในสหรัฐ ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันระหว่างเชือ้ ไวรัสสอง
สายพัน ธุ์ท่ี แ ตกต่ า งกัน สานัก ข่ า วซิ น หัวรายงานว่ า คณะ
นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดสรุ ปจากผลวิเคราะห์
องค์ประกอบทางพันธุกรรมของเชือ้ ไวรัสชนิดกลายพันธุ์ บี.
1.628 (B.1.628) ว่า เชือ้ ไวรัสดังกล่าวเกิดขึน้ หลังการรวมตัว
ครัง้ ใหม่ของไวรัสสองสายพันธุ์ได้แก่ บี.1.631 (B.1.631) และ
บี.1.634 (B.1.634) (อินโฟเควสท์)

รมว.พลังงานสหรัฐชีบ้ ริษัทพลังงานทีก่ าไรมหาศาลควร
เพิ่ ม อุ ป ทานน้า มั น นางเจนนิเฟอร์ แกรนโฮล์ม รัฐมนตรี
กระทรวงพลังงานสหรัฐเรียกร้องให้บริษัทพลังงานของสหรัฐ
ที่ทากาไรมหาศาลเพิ่มอุปทานนา้ มัน ขณะที่ประธานาธิบดี
โจ ไบเดน ผู้นาสหรัฐ พยายามที่จะลดราคานา้ มันเบนซิน
สาหรับชาวอเมริกัน นางแกรนโฮล์มแถลงต่อสื่อมวลชนว่า
อุตสาหกรรมนา้ มันและก๊าซมีสมั ปทานบนพืน้ ที่สาธารณะ 23
ล้านเอเคอร์ทั้งในและนอกชายฝั่ ง และใบอนุญาตอีกหลาย
พันฉบับที่ไม่ได้ใช้ (อินโฟเควสท์)

ส ห รั ฐ ส่ ง เ ที ย บ เ ชิ ญ ไ ต้ ห วั น ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม เ พื่ อ
ประชาธิปไตย แต่ไร้เงาจีน -รัสเซีย รัฐบาลสหรัฐภายใต้
การนาของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ได้ส่งเทียบเชิญรัฐบาล
ไต้หวันให้เข้าร่วมการประชุมเพื่อประชาธิปไตย (Summit for
Democracy) ที่จ ะเปิ ด ฉากขึน้ ในเดือนหน้า ซึ่ง สื่อคาดการณ์
กันว่าความเคลื่อนไหวครัง้ นีจ้ ะสร้างความไม่พอใจให้กับจีน
อย่างแน่นอน การประชุมที่จัดขึน้ เป็ นครัง้ แรกนีถ้ ื อเป็ นอีก
หนึ่งบททดสอบของปธน.ไบเดนที่เคยให้คามั่นไว้ว่าจะนา
สหรัฐหวนคืนสู่ตาแหน่งผูน้ าโลกอีกครัง้ เพื่อเอาชนะการแผ่
ขยายอิทธิพลของจีนและรัสเซีย (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้ น นิ ว ยอร์ ก : ดาวโจนส์ ปิ ดลบ 9.42 จุ ด
ผิดหวังผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน ดัชนีดาวโจนส์
ตลาดหุน้ นิวยอร์กปิ ดลบเมื่อคืนนี ้ (24 พ.ย.) หลังจากบริษัท
จดทะเบียนรายใหญ่ซ่ึงรวมถึงนอร์ดสตรอม และแก๊ป อิงค์
เปิ ดเผยผลประกอบการที่ ต่ า กว่ า คาด อย่ า งไรก็ ดี ดัช นี
S&P500 และ Nasdaq ปิ ดในแดนบวก โดยได้ปัจจัยหนุนจาก
แรงซือ้ หุน้ กลุ่มกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มเทคโนโลยี ดัชนี
เฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 35,804.38 จุด ลดลง 9.42
จุ ด หรื อ - 0.03%, ดั ช นี S&P500 ปิ ดที่ 4,701.46 จุ ด เพิ่ ม ขึ ้น
10.76 จุด หรือ +0.23% และดัชนี Nasdaq ปิ ดที่ 15,845.23 จุด
เพิ่มขึน้ 70.09 จุด หรือ +0.44% (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดเงิ น นิ ว ยอร์ ก : ดอลล์ แ ข็ ง ค่ า ขานรั บ
เจ้าหน้าทีเ่ ฟดหนุนเร่งลด QE ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึน้ เมื่อ
เที ย บกั บ สกุ ล เงิ น หลั ก ๆ ในการซื ้อ ขายที่ ต ลาดปริ ว รรต
เงิ น ตรานิ ว ยอร์กเมื่อ คื นนี ้ ( 24 พ.ย.) หลัง จากที่ เ จ้าหน้าที่
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สนับ สนุน ให้มี ก ารเร่ง ปรับ ลด
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วงเงินในโครงการซือ้ พันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิง
ปริมาณ (QE) ซึ่งจะทาให้เฟดปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ เร็วกว่าที่
คาดไว้ ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็ นดัชนีวัดความเคลื่อ นไหวของ
ดอลลาร์เ มื่ อ เที ย บกั บ สกุ ล เงิ น หลัก 6 สกุ ล ในตะกร้า เงิ น
เพิ่มขึน้ 0.39% แตะที่ 96.8639 เมื่อคืนนี ้ ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า
เมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 115.43 เยน จากระดับ 115.06
เยน และแข็งค่าเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9341 ฟรังก์
จากระดับ 0.9332 ฟรัง ก์ แต่ ด อลลาร์ส หรัฐ อ่ อ นค่ า ลงเมื่ อ
เทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.2671 ดอลลาร์แคนาดา
จากระดับ 1.2682 ดอลลาร์แคนาดา (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดน้ามัน: น้ามัน WTI ปิ ดลบ 11 เซนต์ กังวล
สต็ อ กน้ า มั น ดิ บ สหรั ฐ พุ่ ง สัญญานา้ มันดิบเวสต์เท็ ก ซัส
(WTI) ตลาดนิวยอร์กปิ ดลบเมื่อคืนนี ้ (24 พ.ย.) หลังมีรายงาน
ว่าสต็อกนา้ มันดิบของสหรัฐพุ่งขึน้ สวนทางกับการคาดการณ์
ของนักวิเคราะห์ ขณะที่นกั ลงทุนจับตาท่าทีของกลุ่มประเทศ
ผูส้ ่งออกนา้ มัน (โอเปก) และชาติพันธมิตร หรือโอเปกพลัส
ในการตอบโต้มาตรการของสหรัฐและประเทศพันธมิ ต รที่
ตั ด สิ น ใจระบายน ้า มัน ดิ บ จากคลั ง ส ารอง ทั้ ง นี ้ สั ญ ญา
นา้ มันดิบ WTI ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 11 เซนต์ หรือ 0.1%
ปิ ดที่ 78.39 ดอลลาร์/บาร์เรล
สัญญานา้ มันดิบเบรนท์
( BRENT) ส่ ง มอบเดือ นม.ค. ลดลง 6 เซนต์ หรื อ 0.1% ปิ ดที่
82.25 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดทองค านิ ว ยอร์ก : ทองปิ ดบวก 50 เซนต์
นลท.ช้ อ นซื้อ หลั ง ราคาร่ ว งหนั ก สัญ ญาทองค าตลาด
นิวยอร์กปิ ดบวกเมื่อคืนนี ้ (24 พ.ย.) โดยได้ปัจจัยหนุนจาก
แรงช้อนซือ้ เก็งกาไรหลังสัญญาทองคาร่วงลงติดต่อกัน 4 วัน
ท าการ อย่ า งไรก็ ดี สัญ ญาทองค าขยับ ขึ น้ เพี ย งเล็ ก น้อ ย
เนื่องจากนักลงทุนส่วนใหญ่เทขายทองคาในฐานะสินทรัพย์
ที่ปลอดภัยหลังจากสหรัฐเปิ ดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง
ทัง้ นี ้ สัญญาทองคาตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่ง
มอบเดื อ นธ.ค. เพิ่ ม ขึ น้ 50 เซนต์ หรื อ 0.03% ปิ ด ที่ 1,784.3
ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์)
ยุโรป

ผู้ น าพรรคการเมื อ งเยอรมนี ห นุ น เร่ ง ฉี ด วั ค ซี น หลั ง
"แมร์เคิล" เรียกหารือรั บมือโควิด นางอังเกลา แมร์เคิล
นายกรัฐมนตรี ได้เตรียมมอบหมายงานให้รฐั บาลชุดใหม่ ซึ่ง
ประกอบด้วยพรรคสังคมประชาธิปไตยเยอรมนี (SPD), พรรค
กรีน และพรรคเสรีประชาธิปไตย (FDP) พร้อมทัง้ เรียกร้องให้
ผูน้ าพรรคดังกล่าวหารือเพื่อรับมือสถานการณ์โควิด -19 ใน
ประเทศที่มีผตู้ ิดเชือ้ เพิ่มสูงขึน้ อีกระลอก ด้านนางแคทริน เก
อริง -เอคคาร์ดท์ ผู้น าพรรคกรี น ได้สนับ สนุน มาตรการฉี ด
วัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยในเบือ้ งต้นนัน้ นางแคทรินมองว่า
จาเป็ นต้องบังคับฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้ผูท้ ่ีพักอยู่ใน
สถานดู แ ลคนชราเพื่ อ สร้า งภู มิ คุ้ม กั น ให้ก ลุ่ม ผู้ท่ี ร่า งกาย
อ่ อ นแอ อย่ า งไรก็ ดี การใช้ ม าตรการดั ง กล่ า วไม่ ไ ด้
หมายความว่าจะต้องใช้อานาจหน้าที่ของตารวจเข้ามาช่วย
(อินโฟเควสท์)
Ifo เผยความเชื่ อ มั่ น ภาคธุ รกิ จเยอรมนี ต่ ากว่ าคาดใน

เดื อ นพ.ย. Ifo ซึ่ง เป็ น สถาบัน วิ จัย เศรษฐกิ จของเยอรมนี
เปิ ดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจของเยอรมนีปรับตัว
ลงเป็ นเดือนที่ 5 ติดต่อกัน สู่ระดับ 96.5 ในเดือนพ.ย. จาก
ระดับ 97.7 ในเดือนต.ค. และต่ ากว่าตัวเลขคาดการณ์ของ
นักวิเคราะห์ท่รี ะดับ 96.6 (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิ ดบวก กลุ่มเทเลคอม
หนุนตลาด ตลาดหุน้ ยุโรปปิ ดปรับตัวขึน้ ในวันพุธ (24 พ.ย.)
โดยฟื ้ นตัวขึน้ หลังติดลบ 4 วันติดต่อกัน หลังได้แรงหนุนจาก
หุ้น กลุ่ม สื่ อ สารโทรคมนาคมที่ พุ่ง ขึ น้ แต่ ต ลาดปรับ ตัว ขึ น้
เพี ย งเล็ ก น้ อ ย เนื่ อ งจากนั ก ลงทุ น ยั ง คงวิ ต กเกี่ ย วกั บ
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ย่าแย่ลงในยุโรป
และแนวโน้มที่จะมีการดาเนินมาตรการจากัดอย่างรุ นแรง
เพื่ อ ควบคุ ม การแพร่ ร ะบาด ดั ช นี Stoxx Europe 600 ปิ ดที่
479.69 จุด เพิ่มขึน้ 0.44 จุด หรือ +0.09% ดัชนี CAC-40 ตลาด
หุ้น ฝรั่ง เศสปิ ด ที่ 7,042.23 จุ ด ลดลง 2.39 จุ ด หรื อ - 0.03%,
ดัชนี DAX ตลาดหุน้ เยอรมนีปิดที่ 15,878.39 จุด ลดลง 58.61
จุด หรือ -0.37% และ ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุน้ ลอนดอนปิ ดที่
7,286.32 จุด เพิ่มขึน้ 19.63 จุด หรือ +0.27% (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดบวก 19.63 จุด หุ้น
เหมืองแร่-พลังงานหนุนตลาด ตลาดหุน้ ลอนดอนปิ ดบวก
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ในวันพุธ (24 พ.ย.) โดยปรับตัวขึน้ เป็ นวันที่ 3 ติดต่อกันแล้ว
นาโดยหุน้ กลุ่มพลังงานและเหมืองแร่ ซึ่งปรับตัวขึน้ ตามราคา
นา้ มันและทองแดง นอกจากนี ้ การเปิ ดเผยผลประกอบการที่
แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนยังช่วยหนุนตลาดด้วย ดัชนี
FTSE 100 ตลาดหุน้ ลอนดอนปิ ดที่ 7,286.32 จุด เพิ่มขึน้ 19.63
จุด หรือ +0.27% (อินโฟเควสท์)
ญี่ปุ่น

ญี่ ปุ่ นระบายน้ ามั นส ารองฉุ กเฉินหลายแสนกิโลลิตร
ร่ วมมือสหรั ฐสกัดราคาพุ่ง นายโคอิชิ ฮากิอูดะ รัฐมนตรี
กระทรวงอุตสาหกรรมของญี่ปนเปิ
ุ่ ดเผยในวันนีว้ ่า ญี่ปนจะ
ุ่
ระบายนา้ มันออกจากคลังสารองฉุกเฉิ นในปริมาณหลาย
แสนกิ โ ลลิ ต ร โดยมี เ ป้ า หมายที่ จ ะร่ ว มมื อ กั บ สหรัฐ และ
ประเทศพันธมิตรในการสกัดการพุ่งขึน้ ของราคานา้ มัน ด้าน
นายฟูมิโอะ คิชิดะ นายกรัฐมนตรีญ่ีปนเปิ
ุ่ ดเผยกับผูส้ ื่อข่าว
ในวันนีว้ ่า รัฐบาลญี่ ปุ่นจะระบายนา้ มันบางส่ว นออกจาก
คลังสารอง เพื่อตอบสนองข้อเรียกร้องของสหรัฐ โดยญี่ปนุ่
จะด าเนิ น การดั ง กล่ า วในแนวทางที่ ไ ม่ เ ป็ นการละเมิ ด
กฎหมายของประเทศซึ่งกาหนดไว้ว่า การระบายนา้ มันจาก
คลังสารองจะทาได้ก็ต่อเมื่อมีความเสี่ยงที่อุปทานนา้ มันจะ
เกิดภาวะชะงักงัน (อินโฟเควสท์)
นายกฯญี่ปุ่นยืนยันเตรียมระบายน้ามันจากคลังสารอง
ตามค าขอของสหรั ฐ นายฟูมิโอะ คิชิดะ นายกรัฐมนตรี
ญี่ปนเปิ
ุ่ ดเผยกับผูส้ ื่อข่าวในวันนีว้ ่า รัฐบาลญี่ปนจะระบาย
ุ่
น ้า มั น บางส่ ว นออกจากคลั ง ส ารอง เพื่ อ ตอบสนองข้อ
เรี ย กร้อ งของสหรัฐ โดยญี่ ปุ่ นจะด าเนิ น การดัง กล่ า วใน
แนวทางที่ไม่เป็ นการละเมิดกฎหมายของประเทศซึ่งกาหนด
ไว้ว่า การระบายนา้ มันจากคลังสารองจะทาได้ก็ต่อเมื่อมี
ความเสี่ยงที่อปุ ทานนา้ มันจะเกิดภาวะชะงักงัน "ที่ผ่านมานัน้
เราได้ทางานร่วมกับสหรัฐเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาด
นา้ มันโลก และเราได้ตัดสินใจที่จะร่วมมือกับสหรัฐในการ
ขายนา้ มันบางส่วนในคลังสารองของเรา ซึ่งเราจะดาเนินการ
โดยไม่ละเมิดกฎหมายการสารองนา้ มันในปั จจุบนั ของญี่ปนุ่ "
นายคิชิดะกล่าว (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นโตเกี ยว: นิกเกอิปิดร่วง 471.45 จุด จาก
แรงขายหุ้ น เทคโนฯ-กัง วลสหรั ฐ ขึ้น ดอกเบี้ย ดัชนีนิก
เกอิตลาดหุน้ โตเกียวปิ ดร่วงในวันนี ้ เนื่องจากนักลงทุนเทขาย
หุ้น กลุ่ม เทคโนโลยี จ ากความวิ ตกว่า อาจจะมี การปรับขึน้
อัตราดอกเบีย้ ในสหรัฐเร็วขึน้ หลังจากนายเจอโรม พาวเวล
ได้รับการเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งประธานธนาคารกลาง
สหรัฐ (เฟด) เป็ นสมัยที่ 2 สานักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนี
นิกเกอิปิดตลาดที่ระดับ 29,302.66 จุด ร่วงลง 471.45 จุด หรือ
-1.58% (อินโฟเควสท์)
จีน

จีนเผยยอดส่งมอบโทรศัพท์มือถือเดือนต.ค. พุ่งกว่า
30.6% ขานรั บ ยอดขายไอโฟน สานัก งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของจีน (CAICT) รายงานว่า ยอด
ส่งมอบโทรศัพท์มือถือของจีนเพิ่มขึน้ 30.6% เมื่อเทียบรายปี
แตะที่ 32.7 ล้านเครื่องในเดือนต.ค. บริษัทวิจัยเจฟเฟอรีส์
ระบุว่า หลังจากการปรับตัวลดลงครัง้ ใหญ่ในช่วงครึ่งปี แรก
ของปี 2564 ยอดส่งมอบสมาร์ทโฟนที่พุ่งขึน้ ได้รบั แรงหนุน
จากยอดขายที่ฟื้นตัวของไอโฟนรุน่ ล่าสุด (อินโฟเควสท์)
จี น เผยเตรี ย มระบายน้ า มั น ส ารองตามนโยบายของ
ประเทศ ปั ด ไม่ เ กี่ ย วกั บ ค าขอสหรั ฐ นายจ้า ว ลี่ เ จี ย น
โฆษกกระทรวงต่ า งประเทศจี น เปิ ด เผยว่ า จี น จะระบาย
นา้ มันดิบออกจากคลังสารอง พร้อมระบุว่า จีนได้หารือกับ
บรรดาประเทศผูผ้ ลิตและบริโภคนา้ มันอย่างใกล้ชิด อย่างไร
ก็ ต าม นายจ้า วปฏิ เ สธที่ จ ะยื น ยัน ว่ า การตัด สิ น ใจของจีน
เกิดขึน้ จากความร่วมมือกับสหรัฐหรือไม่ "ทางจีนจะจัดการ
การระบายนา้ มันดิบออกจากคลังสารองตามความต้องการ
ของประเทศ" นายจ้าวกล่าว พร้อมระบุว่าจะมีการรายงาน
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเร็ว ๆ นี ้ (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิ ดบวก 3.61 จุด
รั บแรงซื้อหุ้นกลุ่มอาหาร-เหมืองถ่านหิน ดัชนีเซี่ยงไฮ้
คอมโพสิตตลาดหุน้ จีนปิ ดดีดตัวขึน้ แตะระดับสูงสุดในรอบ
กว่า 4 สัปดาห์ในวันนี ้ โดยตลาดได้ปัจจัยบวกจากการพุ่งขึน้
ของหุ้นกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มเหมืองถ่านหิน
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ทัง้ นี ้ ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิ ดที่ 3,592.70 จุด เพิ่มขึน้ 3.61
จุด หรือ +0.10% (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่งเส็งปิ ดบวก 33.92 จุด ขานรับ
หุ้นพลังงาน ดัชนีฮ่ ังเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิ ดปรับตัวขึน้ ใน
วันนี ้ โดยได้รบั แรงหนุนจากหุน้ กลุ่มพลังงานหลังราคานา้ มัน
ปรับ ตัว ขึ น้ อย่ า งไรก็ ดี นัก ลงทุ น ยัง คงมี ค วามวิ ต กกัง วล
เกี่ยวกับเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึน้ ดัชนีฮ่ งั เส็งปิ ดที่ 24,685.50 จุด
เพิ่มขึน้ 33.92 จุด หรือ +0.14% (อินโฟเควสท์)
เอเชีย และอื่นๆ
WHO เตือนยอดตายโควิดในยุโรป-เอเชียกลางจ่อทะลุ

2.2 ล้านรายภายในมี.ค.ปี หน้า องค์การอนามัยโลก (WHO)
คาดการณ์ว่า ยอดผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด -19 ในภูมิภาค
ยุโรปและเอเชียกลางอาจจะพุ่งแตะระดับมากกว่า 2.2 ล้าน
รายภายในเดือนมี.ค.ปี หน้า ขณะที่หลายประเทศยังคงต่อสู้
กับการแพร่ระบาดที่เพิ่มขึน้ ของไวรัสโควิด -19 สายพันธ์เดล
ตา สานักข่าวซีเอ็นบีซีรายงานว่า สานักงานของ WHO ประจา
ยุโรปได้เผยแพร่ตวั เลขคาดการณ์ล่าสุดเมื่อวานนี ้ (23 พ.ย.)
ในช่ ว งเวลาที่ 53 ประเทศของภู มิ ภ าคดั ง กล่ า วมี ย อด
ผู้เสียชีวิตจากโควิ ด-19 ทะลุ 1.5 ล้านรายแล้ว โดยขณะนี ้
ไวรัสเดลตาได้กลายมาเป็ นสาเหตุหลักที่ทาให้มีผู้เสียชีวิต
จานวนมากทั้งในยุโรปและเอเชียกลาง ซึ่งปั จจุบันภูมิภาค
แห่งนีม้ ียอดผูเ้ สียชีวิตรายวันเกือบ 4,200 ราย เพิ่มขึน้ เป็ น
สองเท่าจากจานวนผูเ้ สียชีวิตรายวัน ณ สิน้ เดือนก.ย. (อินโฟ
เควสท์)
รัฐบาลอินเดียเรียกร้องให้รัฐท้องถิ่นตรวจโควิดมากขึน้
หวั่นระบาดรอบใหม่ กระทรวงสาธารณสุขของอินเดียส่ง
จดหมายถึงรัฐบาลท้องถิ่นต่าง ๆ ในวันนี ้ โดยระบุว่า ระดับ
การตรวจหาเชือ้ โควิด-19 ที่ลดลงอย่างน่าตกใจนัน้ ส่อเค้าว่า
จะเป็ น อุป สรรคต่ อ การควบคุม การแพร่ ร ะบาดในอิ น เดี ย
ขณะที่การติดเชือ้ โควิด-19 ระลอกใหม่จากต่างประเทศก็ได้
สร้างความวิตกกังวลให้กับรัฐบาลอินเดียเช่นกัน สานักข่าว
รอยเตอร์รายงานว่า อินเดียรายงานตัวเลขผูต้ ิดเชือ้ โควิด-19
รายใหม่ 9,283 รายในวันนี ้ หลังจากที่เมื่อวาน (23 พ.ย.) มีผู้
ติดเชือ้ 7,579 ราย ซึ่งต่าสุดในรอบ 543 วัน ทว่าการตรวจหา

เชื ้อ ยัง คงอยู่ท่ี ร ะดับ ราว 1 ล้า นครั้ง ต่ อ วัน ตลอดช่ ว งไม่ กี่
สัปดาห์ท่ีผ่านมา หรือเท่ากับว่ามีการใช้ศกั ยภาพการตรวจ
ได้ไม่ถึงครึง่ (อินโฟเควสท์)

แผนห้ามทาธุรกรรมคริปโตของรัฐบาลอินเดียจุดชนวนการเท
ขายอย่างหนักหน่วง สานักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า บรรดา
เทรดเดอร์แ ละนัก ลงทุน ได้อ อกมาให้ค วามเห็ น ถึ ง กรณี ท่ี
รัฐบาลอินเดียวางแผนออกกฎหมายฉบับใหม่เพื่อสั่งห้าม
การทาธุรกรรมสกุลเงินคริปโตเกือบทัง้ หมด โดยระบุว่า เป็ น
สิ่งที่จุดชนวนให้เกิดแรงเทขายอย่างหนักหน่วงในตลาดสกุล
เงินดิจิทัลของประเทศ เนื่องจากนักลงทุนพยายามถอนตัว
จากภาคดังกล่าวแม้ตอ้ งประสบกับการขาดทุนก็ตาม ข้อมูล
จากวาระการบัญญัติกฎหมายที่เผยแพร่เมื่อวานนี ้ (23 พ.ย.)
สาหรับสมัยประชุมสภาที่มีกาหนดเริ่มต้นขึน้ ในเดือนนีร้ ะบุ
ว่า รัฐบาลอินเดียจะอนุญาตให้มีการใช้งานสกุลเงินคริปโต
สาคัญ ๆ เท่านัน้ เพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีและการใช้งานสกุล
เงินคริปโต (อินโฟเควสท์)
สิงคโปร์เผยเศรษฐกิจ Q3/64 ขยายตัวเกินคาด มั่นใจ
GDP เติบโตตามเป้ าสูงสุด 7% กระทรวงการค้าและอุตสา
หรรม ( MTI) ของสิ ง คโปร์เ ปิ ดเผยว่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ม วลรวม
ภายในประเทศ ( GDP) ของสิ ง คโปร์ใ นไตรมาสที่ 3/2564
ขยายตั ว 7.1% เมื่ อ เที ย บเป็ นรายปี ซึ่ ง สู ง กว่ า ตั ว เลข
คาดการณ์เดิมของรัฐบาลสิงคโปร์และบรรดานักวิเคราะห์ท่ี
ระดับ 6.5% และมีการขยายตัว 1.3% เมื่อเทียบเป็ นรายไตร
มาส ตัวเลขเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเกินคาดนี ้ ได้ทาให้รฐั บาล
สิ ง คโปร์ป ระกาศตัว เลขคาดการณ์ GDP ปี 2564 ที่ ร ะดับ
สูงสุด 7% จากการคาดการณ์ก่อนหน้าที่ระดับ 6-7% ก่อน
จะเตรียมทบทวนอีกครัง้ ในปี ห น้า อย่างไรก็ดี MTI คาดว่า
เศรษฐกิจสิงคโปร์น่าจะขยายตัว 3-5% ในปี 2565 (อินโฟ
เควสท์)
แบงก์ช าตินิว ซีแ ลนด์ขึ้นดอกเบี้ย 0.25% หลั ง เงินเฟ้ อ
พุ่ ง -ศก.ส่ ง สั ญ ญาณฟื้ นตั ว ธนาคารกลางนิ ว ซี แ ลนด์
( RBNZ) ประกาศขึ น้ อัต ราดอกเบีย้ นโยบาย 0.25% สู่ร ะดับ
0.75% ในการประชุมวันนี ้ ซึ่งเป็ นการปรับขึน้ ดอกเบีย้ ครัง้ ที่ 2
ในรอบหลายเดือน เนื่องจากแรงกดดันเงินเฟ้อที่สูงขึน้ และ
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การผ่ อ นคลายมาตรการควบคุ ม โควิ ด - 19 ได้ช่ ว ยหนุ น
กิจกรรมเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวขึน้ ด้วย ทัง้ นี ้ RBNZ แถลงว่า การ
ตัดสินใจปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ในการประชุมวันนีเ้ นื่องจาก
คณะกรรมการ RBNZ เล็งเห็นว่าเป็ นเรื่องเหมาะสมที่จะลด
การกระตุน้ ด้านการเงินอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาเสถียรภาพ
ของเงินเฟ้อ และสนับสนุนการจ้างงานให้ขยายตัวอย่างเต็ม
ศักยภาพและยั่งยืน (อินโฟเควสท์)

เกาหลี ใ ต้ เ ผยดั ช นี ค วามเชื่ อ มั่ น ภาคธุ ร กิ จ ทรงตั ว ใน
เดือนพ.ย. ธนาคารกลางเกาหลีใต้ (BOK) เปิ ดเผยในวันนีว้ ่า
ดัชนีความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจเกาหลีใต้ (BSI) อยู่ท่รี ะดับ 86
ในเดือนพ.ย. ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนต.ค. โดยดัชนีท่อี ยู่
ระดับต่ากว่า 100 บ่งชีว้ ่า ผูป้ ระกอบการที่มีมุมมองเป็ นลบ
ต่อสถานการณ์เศรษฐกิจมีจานวนมากกว่าผูท้ ่ีมีมมุ มองเป็ น
บวก ทั้งนี ้ ข้อมูลดังกล่าวได้จากการสารวจความเห็นของ
ผู้ ป ระกอบการภาคการผลิ ต จ านวน 1,623 ราย และ
ผูป้ ระกอบการภาคบริการจานวน 1,139 ราย ในระหว่างวันที่
9-16 พ.ย. (อินโฟเควสท์)
นั ก วิ เ คราะห์ค าดคาดเศรษฐกิ จ เกาหลี ใ ต้ แ นวโน้ ม
ขยายตัว 3.2% ในปี 2565 สถาบันตลาดทุนแห่งเกาหลีใต้
( The Korea Capital Market Institute –KCMI) เปิ ดเผยรายงาน
คาดการณ์ในวันนีว้ ่า เศรษฐกิจของเกาหลีใต้ซ่งึ เป็ นประเทศ
เศรษฐกิจขนาดใหญ่อนั ดับ 4 ของเอเชีย มีแนวโน้มขยายตัว
3.2% ในปี 2565 เมื่อเทียบรายปี โดยได้แรงหนุนจากของ
การฟื ้ น ตัว ของการอุ ป โภคบริ โ ภคในภาคเอกชนและการ
ส่ ง ออกที่ แ ข็ งแกร่ง นอกจากนี ้ KCMI ยัง คาดการณ์ดว้ ยว่า
ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของเกาหลี
ใต้จะขยายตัว 4% ในปี 2564 จากระดับของปี 2563 (อินโฟ
เควสท์)
ฟิ ลิปปิ นส์ระงับนาเข้าข้าวจากเวียดนามชั่วคราว หลัง
อุปทานล้นตลาด ฟิ ลิปปิ นส์ซ่งึ เป็ นหนึ่งในประเทศผูน้ าเข้า
ข้า วรายใหญ่ ท่ี สุด ในโลก เตรี ย มใช้ม าตราการจ ากัด การ
นาเข้าข้าวจากเวียดนามเป็ นการชั่วคราว เนื่องจากผลผลิตที่
เก็บเกี่ยวได้ในประเทศมีปริมาณมาก ทั้งนี ้ กระทรวงเกษตร
ของฟิ ลิ ป ปิ นส์ ไ ด้ ส่ ั ง ระงั บ ขั้ น ตอนการออกใบอนุ ญ าต
สุ ข อนามั ย ในการน าเข้า ( Sanitary and Phytosanitary Import

Clearance: SPSIC) ส าหรับ ข้า วที่ ม าจากเวี ย ดนาม (อิ น โฟ

เควสท์)
อินโดฯเล็งเลิกส่งออกแร่ทองแดง,ดีบุกภายในปี 67 มุ่ง
ดึ ง ดู ด การลงทุ น ในภาคการผลิ ต นายโจโก วิ โ ดโด
ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ประกาศในวันนีว้ ่า อินโดนีเซียมี
แผนที่จะหยุดส่งออกแร่ดีบุกทัง้ หมดภายในปี 2567 เพื่อเป็ น
ส่วนหนึ่งของแผนดึงดูดการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมแปร
รู ปทรัพยากร รวมถึงเพิ่มเสถียรภาพภายนอกของประเทศ
สานักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ก่อนหน้านีน้ ายวิโดโดได้แถลง
ข่ า วในลัก ษณะเดี ย วกัน หลายครั้ง โดยระบุ ว่ า ที่ ผ่ า นมา
อินโดนีเซียเน้นการขายสินค้าที่เป็ นวัตถุดิบมากเกินไป จนทา
ให้อินโดนีเซียพลาดโอกาสในการทารายได้จากการส่งออก
เพิ่มเติม รวมถึงโอกาสในการจ้างงานในอุตสาหกรรมการ
ผลิตด้วย (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ร่วงกว่า 300 จุด ซือ้
ขายผันผวน ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียร่วงลงกว่า 300
จุดในวันนี ้ ท่ามกลางการซือ้ ขายที่ผนั ผวน หลังจากที่ดชั นีดีด
ตั ว ขึ ้น ในช่ ว งแรก ทั้ ง นี ้ ดั ช นี S&P BSE Sensex ปิ ดตลาดที่
58,340.99 ลบ 323.34 จุด หรือ 0.55% (อินโฟเควสท์)
ไทย
ศบค.ชุดใหญ่ศุกร์นี้หารือผ่อนคลายมาตรการเพิ่มเติม
รวมสถานบันเทิง พญ.สุมณี วัชรสินธุ์ ผูช้ ่วยรองโฆษกศูนย์
บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) และผูอ้ านวยการสานัก
สื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในวันศุกร์นี ้ (26
พ.ย.) จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ
ศบค.ชุดใหญ่ เพื่อประเมินสถานการณ์หลังเปิ ดประเทศว่าจะ
มีมาตรการผ่อนคลายอย่างไรต่อไป ทัง้ ในเรื่องการปรับพืน้ ที่
สี การปรับมาตรการต่างๆ ความคืบหน้าการนาเข้าแรงงาน
ต่างด้าว 3 สัญชาติ รวมไปถึงมาตรการสาหรับกิจการสถาน
บันเทิง (อินโฟเควสท์)
ผู้ ว่ า ธปท.มองนโยบายการเงิ น -การคลั ง ต้ อ งสอด
ประสานกันเพื่อปลดล็อกข้อจากัด นายเศรษฐพุฒิ สุทธิ
วาทนฤพุฒิ ผูว้ ่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าว
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ในงานสัมมนา Thailand 2022 UNLOCK VALUE ก้าวสู่เส้นทาง
ใหม่ไร้ขีดจากัด ว่า ในช่วงที่เศรษฐกิจกาลังเผชิญภาวะการ
ระบาดของโควิ ด - 19 การด าเนิ น นโยบายต่ า ง ๆ แบบไร้
ขีดจากัดจามีผลข้างเคียง ดังนัน้ มองว่าการประสานระหว่าง
นโยบายด้านการเงินและด้านการคลังเป็ นเรื่องสาคัญ โดย
นโยบายด้า นการคลัง มี จุ ด แข็ ง ในเรื่ อ งให้ผ ลเร็ ว ตรงจุ ด
ขณะที่นโยบายด้านการเงิน ต้องใช้เวลาในการส่งผ่านไปยัง
ระบบ และให้ผ ลไม่ ต รงจุ ด ซึ่ ง การใช้จุ ด แข็ ง ของแต่ ล ะ
นโยบายมาดาเนินการจะทาให้เกิดประสิทธิภาพเต็มที่ท่ีสดุ
นอกจากนี ้ การท านโยบายต้อ งมี ค วามยืด หยุ่น ไม่ ยึ ดติด
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ แต่ตอ้ งทาแล้วเห็น
ผลได้จริง ส่วนมาตรการทามาตรการ QE นัน้ ต้องยอมรับว่า
ไม่ เ หมาะกั บ บริ บ ทและไม่ ต อบโจทย์ กั บ ประเทศไทย
เนื่องจากมาตรการจะส่งผลดีกบั ผูป้ ระกอบการรายใหญ่เป็ น
หลัก ขณะที่ผปู้ ระกอบการรายย่อย โดยเฉพาะผูป้ ระกอบการ
SME ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด - 19 อย่ า งหนัก จะไม่ ไ ด้รับ
ประโยชน์จากการทา QE (อินโฟเควสท์)
รมว.คลัง เผยพร้อมเปิ ดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่ง
รัฐรอบใหม่ต้นปี 65 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง
เปิ ดเผยว่า รัฐบาลจะเปิ ดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
รอบใหม่ในต้นปี 65 เพื่อบรรเทาผลกระทบจากค่าครองชีพที่
สูงขึน้ และเพิ่มกาลังซือ้ ของประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยมอง
ว่าการดาเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบเร่งด่วนผ่านการใช้เม็ด
เงินเพื่อเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาภาคประชาชนและภาคธุรกิจ
ที่ได้รบั ผลกระทบจากวิกฤติการระบาดของโควิด -19 ถือเป็ น
เรื่องจาเป็ น เพื่อพยุง และประคองให้เศรษฐกิจไทยยังพอ
เติบโตได้บา้ ง แม้ว่าจะเติบโตไม่ได้เต็มที่ก็ตาม (อินโฟเควสท์)
คลัง เล็งชงครม.ขยายกรอบวงเงินชดเชยปี งบฯ 65 ให้
ครอบคลุมประกันรายได้เกษตรกร นายอาคม เติมพิทยา
ไ พ สิ ฐ ร ม ว . ค ลั ง เ ปิ ด เ ผ ย ว่ า ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการนโยบายการคลังของรัฐครัง้ ที่ 2 ปี 64 โดยมี
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม
เป็ นประธาน ได้มีการพิจารณาเรื่องการกาหนดอัตรายอดคง
ค้า งของภาระที่ รัฐต้อ งชดเชยตามมาตรา 28 ซึ่ง นายกฯ มี
ความเป็ นห่วงเรื่องงบประมาณขาดตอนอาจส่งผลกระทบต่อ

กลุ่มเกษตรกรที่รอรับเงินประกันรายได้ตามนโยบายของรัฐ
ประกอบด้วยการประกันรายได้ และการลดต้นทุนการผลิต
ของการปลูก ข้า ว โดยก่ อ นหน้า นี ้ท่ี ป ระชุม คณะรัฐ มนตรี
(ครม.) ได้อนุมตั ิงบประกันรายได้รอบที่ 1 เมื่อวันที่ 25 ต.ค. ที่
ผ่านมา ด้วยวงเงิน 18,000 ล้านบาท แบ่งเป็ นประกันรายได้
13,000 ล้านบาท และมาตรการคู่ขนาน 5,000 ล้านบาท (อิน
โฟเควสท์)
พาณิชย์ เดินหน้าอานวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ
ไทย รองรับ RCEP ต้นปี 65 นายชุตินันท์ สิริยานนท์ รอง
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิ ดเผยว่า
จากความคื บ หน้า ของความตกลงหุ้น ส่ ว นทางเศรษฐกิ จ
ระดับภูมิภาค (RCEP) ว่า ตามที่ประเทศอาเซียน 6 ประเทศ
ได้แก่ สิงคโปร์ บรูไนฯ สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม และไทย
พร้อ มทั้ ง ประเทศคู่ เ จรจา 4 ประเทศ ได้แ ก่ จี น ญี่ ปุ่ น
ออสเตรเลี ย และนิ ว ซี แลนด์ ได้ย่ื น สัต ยาบันสารต่ อสานัก
เลขาธิการอาเซียนเรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้ความตกลง RCEP
จะมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2565 เป็ นต้นไปอย่าง
แน่นอนนั้น กรมการค้าต่างประเทศ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
การออกหนัง สื อ รับ รองถิ่ น ก าเนิ ด สิ น ค้า ( Form RCEP) และ
ก ากั บ ดู แ ลการรับ รองถิ่ น ก าเนิ ด สิ น ค้า ด้ว ยตนเองโดยผู้
ส่ ง อ อ ก ที่ ไ ด้ รั บ อ นุ ญ า ต ( Self-Certification by approved
exporter) ได้เตรียมการสาหรับการบังคับใช้ความตกลง RCEP
เพื่อให้ผสู้ ่งออกสามารถใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ความตกลง
ดังกล่าวได้ทนั ทีเมื่อความตกลงมีผลบังคับใช้ (อินโฟเควสท์)

กบง.ลดผสม B100 เหลือ 7% พร้อมตรึงค่าการตลาด
หวั ง กดดี เ ซลไว้ ที่ 28 บ./ลิ ต ร คณะกรรมการบริ ห าร
นโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทา
ผลกระทบเพิ่มเติมของนา้ มันดีเซลหมุนเร็วที่ปรับตัวสูงขึน้
ของกระทรวงพลัง งาน โดยมี แ นวทางด าเนิ น การในเดือน
ธ.ค.64-มี.ค.65 คือ ปรับลดสัดส่วนผสมไบโอดีเซลในนา้ มัน
ดีเซลหมุนเร็วให้มีสดั ส่วนผสมเดียว คือ 7% (บี7) จากเดิมมี
การผสมอยู่ 3 สัดส่วน คือ 7% (บี7) 10% (บี10) และ% 20
(บี20) พร้อมกันนั้นจะขอให้ผูค้ า้ นา้ มันคงค่าการตลาดกลุ่ม
นา้ มันดีเซลหมุนเร็วไม่เกิน 1.40 บาท/ลิตร โดยคาดว่าจะทา
ให้ราคาดีเซลคงอยู่ท่ี 28 บาท/ลิตร (อินโฟเควสท์)
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ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิ ดบวก 3.40 จุด ลดช่วงบวกจาก
แรงขายทากาไรหลังกลุ่มพลังงาน-แบงก์ดีดขึน้ SET ปิ ด
วัน นี ้ท่ี ร ะดับ 1,649.82 จุด เพิ่ ม ขึ น้ 3.40 จุด (+ 0.21%) มูลค่ า
การซือ้ ขาย 86,134.74 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุน้
ไทยช่วงบ่ายยังปรับตัวขึน้ ได้ต่ อ จากแรงซือ้ เก็งกาไรกลุ่ม
นา้ มันและปิ โตรเคมี และกลุ่มแบงก์ท่ีโบรกเกอร์ต่างประเทศ
เชียร์ลงทุน โดยมองว่าตลาดสัปดาห์นีเ้ ผชิญแรงขายทากาไร
หลัง ดัช นี ขึ น้ มากว่ า 3% รับ ปั จ จัย บวกในประเทศแต่ ยัง มี
ปั จจัยภายนอกกดดัน ส่วนแนวโน้มวันพรุ่งนีค้ าดตลาดยัง
แกว่งตัวไซด์เวย์ บวก/ลบ 3 จุด ให้กรอบพรุ่งนีท้ ่ี 1,645-1,655
จุด (อินโฟเควสท์)
ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม
74,667 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย(ThaiBMA)
สรุ ปภาวะตลาดตราสารหนีไ้ ทยประจาวันนีม้ ีมูลค่าการซือ้
ขายรวมทั้งวัน อยู่ท่ี 74,667 ล้า นบาท ด้า นประเภทของนัก
ลงทุน ที่มีมลู ค่าการซือ้ ขายสูงที่สดุ 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่ม
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน (บลจ.) ซือ้ สุทธิ 11,710 ล้าน
บาท 2. กลุ่ ม บริ ษั ท ประกั น ภั ย ซื ้อ สุ ท ธิ 1,432 ล้ า นบาท
ในขณะที่ นัก ลงทุน ต่ า งชาติ ซื อ้ สุท ธิ 3,702 ล้า นบาท Yield
พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิ ดที่ 1.23% ปรับตัวเพิ่มขึน้ จากเมื่อวาน
+0.01% (อินโฟเควสท์)

จากธนาคารกรุ งศรีอยุธยา เปิ ดเผยว่า เงินบาทเย็นนีอ้ ยู่ท่ี
ระดับ 33.32 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าจากเปิ ดตลาดเมื่อเช้าอยู่
ที่ระดับ 33.14 บาท/ดอลลาร์ วันนีเ้ งินบาทปิ ดอ่อนค่า และ
อ่อนค่ามากที่สดุ ในภูมิภาค จากปั จจัยดอลลาร์ในตลาดโลก
ที่แข็งค่าขึน้ ประกอบกับ flow จากทองคา ส่งผลให้วนั นีบ้ าท
อ่อนค่าอย่างรวดเร็ว โดยระหว่างวันเงินบาทเคลื่อนไหวใน
กรอบ 33.08 - 33.38 บาท/ดอลลาร์ "วันนีบ้ าทขึน้ ไปอยู่ท่ี
ระดับ 33.38 บาท/ดอลลาร์ ซึ่งถือเป็ นระดับอ่อนค่ามากที่สดุ
ในรอบเกือบ 3 สัปดาห์ ขณะที่สกุลเงินยูโรวันนีอ้ ยู่ท่ี 1.1221
ดอลลาร์/ยูโร ซึ่งถื อว่าอ่อนค่าสุดตั้งแต่เดือนก.ค. 63 จาก
ดอลลาร์แข็งค่า และจานวนผูต้ ิดเชือ้ โควิด-19 ของฝั่ งยุโรปที่
ก าลัง เพิ่ ม ขึ น้ เรื่ อ ยๆ" นัก บริ ห ารเงิ น กล่ า ว นัก บริ ห ารเงิ น
ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนีไ้ ว้ท่ี
33.25 - 33.45 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิ ด 33.32 อ่อนสุดในภูมิภาคจาก
flow ทองคา คาดกรอบพรุ่งนี้ 33.25-33.45 นักบริหารเงิน

ปั จจัยทีต่ ้องติดตาม
−
−
−
−

ธนาคารกลางเกาหลีใต้ประชุมนโยบายการเงินและแถลงมติอตั ราดอกเบีย้ เกาหลีใต้
ดัชนีชนี ้ าเศรษฐกิจเดือนก.ย. ญี่ปนุ่
ความเชื่อมั่นผูบ้ ริโภคเดือนธ.ค.จากสถาบัน GfK เยอรมนี
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3/2564 (ประมาณการครัง้ สุดท้าย) เยอรมนี
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22

Monday
US Existing Home Sales

Prior

Release
Oct

Actual
6.34m

Cons.
6.20m

6.29m
7.00%

Oct

0.80%

-1.40%

Nov A

-6.8

-5.5

-4.8

CN 1-Year Loan Prime Rate

Nov-22

3.85%

3.85%

3.85%

5-Year Loan Prime Rate

Nov-22

4.65%

4.65%

4.65%

Release
Nov P

Actual
59.1

Cons.
59

Prior
58.4

Existing Home Sales MoM
EC Consumer Confidence

23

Tuesday
US Markit US Manufacturing PMI
Markit US Services PMI

Nov P

57

59

58.7

Markit US Composite PMI

Nov P

56.5

--

57.6

Nov P
Nov P

58.6

57.1

58.3

56.6

53.5

54.6

Nov P

55.8

53

54.2

Release
Nov-19

Actual
1.80%

Cons.
--

Prior

Initial Jobless Claims

Nov-20

199k

--

268k

Continuing Claims

Nov-13

2049k

--

2080k

Oct P

2.20%

--

1.40%

Oct

0.10%

--

-0.20%

GDP Annualized QoQ

3Q S

2.10%

2.20%

2.00%

Personal Consumption

3Q S

1.70%

1.60%

1.60%

GDP Price Index

3Q S

5.90%

5.70%

5.70%

Core PCE QoQ

3Q S

4.50%

--

4.50%

Durable Goods Orders

Oct P

-0.50%

0.20%

-0.30%

Durables Ex Transportation

Oct P

0.50%

0.50%

0.50%

Cap Goods Orders Nondef Ex Air

Oct P

0.60%

0.50%

0.80%

Cap Goods Ship Nondef Ex Air

Oct P

0.30%

--

1.40%

Personal Income

Oct

0.50%

0.20%

-1.00%

Personal Spending

Oct

1.30%

1.00%

0.60%

Real Personal Spending

Oct

0.70%

0.50%

0.30%

PCE Deflator MoM

Oct

0.60%

0.70%

0.30%

PCE Deflator YoY

Oct

5.00%

5.10%

4.40%

PCE Core Deflator MoM

Oct

0.40%

0.40%

0.20%

PCE Core Deflator YoY

Oct

4.10%

4.10%

3.60%

New Home Sales

Oct

745k

800k

800k

New Home Sales MoM

Oct

0.40%

0.00%

14.00%

Jibun Bank Japan PMI Mfg

Nov P

53.5

--

53.2

Jibun Bank Japan PMI Services

Nov P

52.1

--

50.7

Jibun Bank Japan PMI Composite

Nov P

52.5

--

50.7

EC Markit Eurozone Manufacturing PMI
Markit Eurozone Services PMI
Markit Eurozone Composite PMI

24

Wednesday
US MBA Mortgage Applications

Wholesale Inventories MoM
Retail Inventories MoM

JN

25

Thursday
JN

Release

Actual

Cons.

Prior

Oct

--

0.90%

0.90%

Leading Index CI

Sep F

--

--

99.7

Coincident Index

Sep F

--

--

87.5

Oct
Oct

---

---

-4.30%
0.70%

Oct F

--

--

81.50%

Release

Actual

Cons.

Prior

Nov
Nov
Nov

----

0.40%
0.30%
-0.30%

0.10%
0.10%
-0.40%

PPI Services YoY

Nationwide Dept Sales YoY
Tokyo Dept Store Sales YoY
Machine Tool Orders YoY

26

Friday
JN

-2.80%

Tokyo CPI YoY
Tokyo CPI Ex-Fresh Food YoY
Tokyo CPI Ex-Fresh Food, Energy YoY

Thai Stock Market

As of 25-Nov-21
%Chg.
Chg

24-Nov-21

SET
SET50
SET100
MAI
Institution Net Position
Proprietary Net Position
Foreign Net Position
Individual Net Position

1,649.82
989.19
2,258.84
568.23
-1,448.30
411.71
2,307.07
-1,270.49

Total Trading Value

86,134.74

+3.40
+1.93
+4.16
+6.29

+0.21%
+0.20%
+0.18%
+1.12%

Major Indices
Dow Jones
S&P 500
Nasdaq
STOXX Europe 50
FTSE 100
DAX
Nikkei 225
Shanghai Composite
Hang Seng
KOSPI
BES Sensex
Jakarta Composite
Philippines Composite
Ho Chi Minh

24-Nov-21

Chg

%Chg.

35,804.38
4,701.46
15,845.23
4,276.25
7,286.32
15,878.39
29,302.66
3,592.70
24,685.50
2,994.29
58,340.99
6,683.28
7,419.10
1,488.87

-9.42
+10.76
+70.09
-7.57
+19.63
-58.61
-471.45
+3.61
+33.92
-3.04
-323.34
+5.40
+17.94
+25.24

-0.03%
+0.23%
+0.44%
-0.18%
+0.27%
-0.37%
-1.58%
+0.10%
+0.14%
-0.10%
-0.55%
+0.08%
+0.24%
+1.72%

Crude Commodities
WTI ($/bl)
Dubai ($/bl)
Brent ($/bl)
NYMEX ($/bl)
COMEX Gold
Batic Dry Index

24-Nov-21
78.39
81.20
82.25
78.39
1,784.30

Chg
-0.11
-0.02
-0.06
-0.11
+0.50

2,715.00

+0.00

%Chg.
-0.14%
-0.02%
-0.07%
-0.14%
+0.03%
+0.00%

Exchange Rate
USD/THB
EUR/USD
USD/JNY
GBP/USD
USD/CHY
USD/KRW
Dollar Index

24-Nov-21
33.33

23-Nov-21
33.11

1.1199
115.43
1.3328
6.3924
1,186.25
96.875

1.1248
115.14
1.3378
6.3920
1,189.65
96.491

Thai Bond Market
Total Return Index
Outright/ Cash Trading
Bond Yield
24-Nov-21
Change (bps)

US Bond Market
Bond Yield
24-Nov-21
Change (bps)

%Chg.
+0.69%
-0.44%
+0.25%
-0.37%
+0.01%
-0.29%
+0.40%

0.473
+0.06
5Y
1.228
+0.41

0.496
+0.01
7Y
1.621
+1.48

0.503
+0.08
10Y
1.959
-0.72

0.524
-0.04
15Y
2.587
-0.66

%Chg.
+0.01%
+5.75%
3Y
2Y
0.839
0.666
-0.17 +1.76
30Y
20Y
2.927
2.817
-0.62
-1.15

3M
0.05
+1.26

2Y
0.64
+2.56

3Y
0.96
+2.18

5Y
1.34
+0.33

10Y
1.63
-3.10

24-Nov-21
314.37
74,667.22
3M
1M

23-Nov-21
314.34
70,604.48
1Y
6M

30Y
1.96
-6.35

9

