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Key Insight

● ปธน.Trump ขู่ว่จะขึนภาษีหากจีนไม่ยอมลงนามข้อตกลง
● สภาบนของสหรัฐฯ มีมติเปนเอกฉันท์ผ่านร่างกฎหมายสนับสนุนการประท้วงใน
ฮ่องกง
● ผลการดําเนินงานของบริษัทค้าปลีกกดดันหุ้นสหรัฐฯเมือคืนนี
● กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ขยายระยะเวลาดําเนินธุรกิจกับ Huawei อีก 90 วัน
ตามติดตลาดโลก
สหรัฐฯ
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เมือคืนนี ดัชนี Dow Jones
-0.36% Nasdaq+0.24% และ ดัชนี S&P
500 -0.06% โดยทัง 3 ดัชนีปรับตัวเพิ มขึนไปทําจุด
สูงสุดระหว่างวัน(Intra day all time high) ก่อนที
จะย่อลงและมีเพี ยงดัชนี Nasdaq ทีปดได้ในแดน
บวก ซึงผลการดํานเนินงานของ Home Depot
บริษัทค้าปลีกยักษ์ใหญ่ออกมาไม่ดีเปนปจจัยกดดัน
ตลาด โดยหุ้นในกลุ่ม Energy(-1.47%)ยังคงเปน
กลุ่มทีปรับตัวลดลงมากทีสุดตามทิศทางของราคา
นํามัน ส่วนหุ้นในกลุ่ม Healthcare (+0.65%),Tech
(+0.24%),Real Estate (+0.18%)และ Financials
(+0.16%)เปนหุ้นเพี ยง 4 กลุ่มทีปรับตัวเพิ มขึนเมือ
คืนนี

ยุโรป
ตลาดหุ้นยุโรปเมือคืนทีผ่านมา ดัชนี Euro
stoxx 50 -0.23% ดัชนี DAX ของเยอรมนี
+0.11% ประเด็นความไม่แน่นอนของสงคราม การค้า
ยังคงเปนปจจัยกดดันตลาด โดยนักลงทุนยังคงรอ
ความชัดเจนของผลการเจรจา

ไทย
ตลาดหุ้นไทยเมือวานนีปรับตัวลดลงตามตลาด
หุ้นภูมิภาค -0.05% ปด 1,607.25 จุด จาก
ความไม่แน่นอนประเด็นสงครามทางการค้า ฉุดตลาด
โดยหุ้นกลุ่มสือสาร -1.27%
นักลงทุนต่างชาติซือสุทธิที 43 ล้านบาท ขณะทีนัก
ลงทุนสถาบันขายสุทธิที 307 ล้านบาท
ค่าเงินบาท เช้านีแข็งค่าเล็กน้อยอยู่ทีระดับ
30.18บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ

เอเชีย
ตลาดหุ้นเอเชียเช้านีโดยรวม
ปรับตัวลดลง หลังสหรัฐฯ
ออกมากล่าวว่าหากไม่มีการทําข้อตกลงจะเรียกเก็บ
ภาษีเพิ มขึนจากจีน ตลาดหุ้นญีปุน ดัชนี Nikkei
225 -0.30% ตลาดหุ้นจีนดัชนี HSCEI -0.91% และ
CSI300 -0.21% ขณะทีตลาดหุ้นเกาหลี ดัชนี Kospi
-0.80%

สินค้าโภคภัณฑ์ – นํามัน
นํามัน ปด -3.20% ทีระดับ 55.21 ดอลลาร์/
บาร์เรล จากความกังวลเกียวกับสภาวะนํามันล้น
ตลาด ประกอบกับสต็อกนํามันดิบของสหรัฐฯ มีแนว
โน้มเพิ มขึนติดต่อกันเปนสัปดาห์ที 4 รวมถึงรายงาน
ทีว่ารัสเซียอาจไม่ปรับลดกําลังการผลิตนํามันลงอีก
ในการประชุมกลุ่มโอเปกและประเทศพั นธมิตรในเดือน
หน้า

สินค้าโภคภัณฑ์ – ทองคํา
ทองคํา ปด +0.16% ทีระดับ 1,474.30
ดอลลาร์/ออนซ์ นลท.กลับเข้าซือทองคําซึง
เปนสินทรัพย์ปลอดภัย หลังจากตลาดหุ้นนิวยอร์ก
ปรับตัวลดลงอย่างหนัก อย่างไรก็ตามราคาทองคํา
ยังคงถูกกดดันจากค่าเงินดอลลาร์ทียังคงแข็งค่า

ตามติดสถานการณ์โลก
ความคืบหน้าการเจรจาการค้า - ปธน.Trump ขู่ว่จะขึนภาษีหากจีนไม่ยอมลงนามข้อตกลง
● เมือวานนี (19 พ.ย.) ในระหว่างการประชุมครม.ของสหรัฐฯ ปธน.Trump ได้กล่าวว่า การเจรจาทางการค้าระหว่าง
จีนและสหรัฐฯ ไม่มีความคืบหน้ามาเปนระยะเวลาเกือบ 2 ปแล้ว ถ้าหากว่าไม่มีการลงนามทางการค้ากันในครังนี
ปธน.Trump จะปรับเพิ มภาษีสินค้านําเข้าจากจีนเพิ มขึนอีก
● ในขณะนีทางการสหรัฐฯ กําลังถกเถียงกันถึงประเด็นการลดภาษีบนสินค้านําเข้าจากจีนทีเก็บไปก่อนหน้านี ถ้าหาก
มีการลงนามข้อตกลงทางการค้า Phase 1 โดยจํานวนภาษีทีจะลดอยู่ระหว่าง 35-60% ของภาษีทีเก็บไปก่อนหน้า
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สภาบนของสหรัฐฯ มีมติเปนเอกฉันท์ผ่านร่างกฎหมายสนับสนุนการประท้วงในฮ่องกง
● เมือวานนีสภาบน (Senate) ของสหรัฐฯ มีมติเปนเอกฉันท์ โหวตผ่านร่างกฎหมายทีสนับสนุนผู้ชุมนุมเพื อเรียก
ร้องประชาธิปไตยในฮ่องกง และเปนการส่งสัญญาณแก่รัฐบาลจีนว่า สหรัฐฯ ต่อต้านความรุนแรงทีทางการจีน
ทําต่อผู้ชุมนุม
● โดยร่างกฎหมายนีมีผลบังคับให้ทางสหรัฐฯ แบนการส่งออกอาวุธ เช่น แก๊สนําตา สเปรย์พริกไทย และกระสุนยาง
ให้แก่ตํารวจฮ่องกง รวมถึงให้สหรัฐฯทบทวนสถานะของฮ่องกงในทุกๆป โดยในตอนนีฮ่องกงมีสถานะทางการค้าที
ไม่เหมือนจีนแผ่นดินใหญ่
● นาย Mike Pence รองนายกฯ สหรัฐฯ ได้กล่าวว่า การผ่านร่างกฎหมายครังนีอาจจะเปนความท้าทายต่อการลง
นามข้อตกลงทางการค้า Phase 1 ระหว่างจีนและสหรัฐฯ โดยทัง 2 ฝายอาจจะลงนามกันยากขึน ถ้าหากรัฐบาล
จีนได้ดําเนินการทีมีความรุนแรง และไร้มนุษยธรรมแก่ผู้ชุมนุมในฮ่องกง
ผลการดําเนินงานของบริษัทค้าปลีกกดดันหุ้นสหรัฐฯเมือคืนนี
● เมือคืนนีราคาหุ้นของบริษัท Home Depot ปรับตัวลดลง -5.44% (ราคาหุ้นปรับตัวขึนเร็วหลังประกาศผลดําเนิน
งานใน Q2/2019 +16%) หลังประกาศผลการดําเนินงานใน Q3/2019 ออกมาดีกว่าทีคาดแต่การเติบโตของยอด
ขายสาขาเดิม (same-store sales) เติบโต 3.6% ตํากว่าทีตลาดคาดที +4.7%
● ส่วนราคาหุ้นของบริษัท Kohl’s Corp -19.49% ซึงเปนการปรับตัวลดลงมากทีสุดใน 1 วันมากทีสุดเปน
ประวัติการณ์ หลังจากการเติบโตของยอดขายสาขาเดิม (same-store sales) ออกมาตํากว่าทีตลาดคาดเช่นกัน
รวมถึงบริษัทมีการปรับประมาณการณ์กําไรของทังป 2019 ลดลง
● อย่างไรก็ดีผลการดําเนินงานของ Walmart บริษัทค้าปลีกทีใหญ่ทีสุดของสหรัฐฯ ทีประกาศออกมาเมือสัปดาห์ที
แล้วยังคงออกมาดี และยอดค้าปลีก(Retail Sales) ยังคงขยายตัวได้ในเดือนตุลาคม (ยอดขายธุรกิจ
E-Commerce ปรับตัวเพิ มขึน 41%) สะท้อนว่าการบริโภคในประเทศสหรัฐฯ ยังคงเติบโตได้
กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯขยายระยะเวลาดําเนินธุรกิจกับ Huawei อีก 90 วัน
● กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ขยายระยะเวลาอีก 90 วัน ให้บริษัทสหรัฐฯ ยังสามารถดําเนินธุรกิจกับ บริษัท Huawei
● โดยนาย Wilbur Ross รมว.กระทรวงพาณิชย์ระบุการขยายระยะเวลาเพื อต้องการให้บริษัทโทรคมนาคมมีเวลา
เตรียมตัวโดยเฉพาะประชาชนบางส่วนในพื นทีห่างไกลอาจได้รับผลกระทบจากบ.สือสารทียังใช้ระบบสือสาร
Huawei อย่างไรก็ดี กระทรวงพาณิชย์จะยังคงใช้ความระมัดระวังกับการรัวไหลของข้อมูลทางด้านเทคโนโลยี
● เรามองว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวถือว่าเปนเรืองดี ในช่วงทีสหรัฐฯ-จีน กําลังอยู่ในช่วงการเจรจาการค้า
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