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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐฯ 

สหรัฐเผย GDP Q3/64 ขยายตัว 2.1% สูงกว่าประมาณ
การคร้ังแรก กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตัวเลข
ประมาณกา รค รั้ ง ที่  2  ส า ห รับผ ลิตภัณฑ์ม วลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ประจ าไตรมาส 3/2564 ในวันนี ้โดย
ระบุว่า เศรษฐกิจสหรัฐมีการขยายตัว 2.1% โดยสูงกว่า
ตัวเลขประมาณการครั้งแรกที่ระดับ 2.0% แต่ต ่ากว่าที่
นักวิเคราะหค์าดการณท์ี่ระดบั 2.2% ก่อนหนา้นี ้เศรษฐกิจ
กิจสหรฐัเติบโต 6.7% ในไตรมาส 2 และ 6.3% ในไตรมาส 1 
(อินโฟเควสท)์ 

สหรัฐเผยดัชนี PCE พุ่ง 5.0% ในเดือนต.ค. สูงสุดรอบ
กว่า 30 ปี กระทรวงพาณิชยส์หรฐัเปิดเผยว่า ดชันีราคาการ
ใชจ้่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ทั่วไป ซึ่งรวมหมวด
อาหารและพลงังาน พุ่งขึน้ 5.0% ในเดือนต.ค. เมื่อเทียบราย
ปี ซึ่งเป็นการปรับตัวขึน้มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนพ.ย.2533 
ดชันี PCE ไดร้บัแรงหนุนจากการพุ่งขึน้ของราคาอาหารและ
พลังงาน ส่วนดัชนี PCE พืน้ฐาน ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหาร
และพลงังาน และเป็นมาตรวดัอตัราเงินเฟ้อที่ธนาคารกลาง
สหรฐั (เฟด) ใหค้วามส าคญั เพิ่มขึน้ 0.4% ในเดือนต.ค. เมื่อ
เทียบรายเดือน หลังจากเพิ่มขึน้ 0.2% ในเดือนก.ย. (อินโฟ
เควสท)์ 

สหรัฐเผยการใช้จ่ายส่วนบุคคลพุ่งขึ้น 1.3% ในเดือน
ต.ค. กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า การใช้จ่ายส่วน
บุคคลของผูบ้ริโภคสหรฐัพุ่งขึน้ 1.3% ในเดือนต.ค. หลงัจาก
เพิ่มขึน้ 0.6% ในเดือนก.ย. ขณะเดียวกัน รายไดส่้วนบุคคล
เพิ่มขึน้ 0.5% ในเดือนต.ค. หลงัจากลดลง 1.0% ในเดือนก.ย. 
ส่วนอัตราการออมของผูบ้ริโภคลดลงสู่ระดับ 1.32 ลา้นลา้น
ดอลลาร ์หลงัจากแตะระดบั 1.48 ลา้นลา้นดอลลารใ์นเดือน
ก.ย. (อินโฟเควสท)์ 

สหรัฐเผยยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนลดลง 0.5% ในเดือน
ต.ค. กระทรวงพาณิชยส์หรัฐเปิดเผยว่า ยอดสั่งซือ้สินค้า
คงทนของสหรฐั เช่น เครื่องบิน รถยนต ์และเครื่องจกัรขนาด

ใหญ่ที่มีอายุการใชง้านตัง้แต่ 3 ปีขึน้ไป ลดลง 0.5% ในเดือน
ต.ค. หลงัจากลดลง 0.4% ในเดือนก.ย. (อินโฟเควสท)์ 

สหรัฐเผยยอดขายบ้านใหม่ต ่ากว่าคาดในเดือนต.ค. 
กระทรวงพาณิชยส์หรฐัรายงานว่า ยอดขายบา้นใหม่เพิ่มขึน้ 
0.4% สู่ ร ะดับ  745,000 ยูนิต ในเดือนต .ค.  แต่ต ่ ากว่าที่
นักวิเคราะหค์าดการณท์ี่ระดับ 800,000 ยูนิต ขณะเดียวกัน 
กระทรวงพาณิชยย์ังไดป้รับลดยอดขายบา้นใหม่ในเดือน
ก.ย.สู่ระดบั 742,000 ยนูิต จากเดิมรายงานท่ีระดบั 800,000 ยู
นิต อย่างไรก็ดี  เมื่อเทียบรายปี ยอดขายบ้านใหม่ลดลง 
23.1% ในเดือนต.ค. (อินโฟเควสท)์ 

สหรัฐเผยตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานต ่าสุดในรอบ
กว่า 50 ปี กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอ
สวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง  71,000 ราย สู่ระดับ 
199,000 รายในสปัดาหท์ี่แลว้ ซึ่งเป็นระดบัต ่าที่สดุนบัตัง้แต่
วนัท่ี 15 พ.ย.2512 ตวัเลขผูย้ื่นขอสวสัดิการว่างงานดงักล่าว
ต ่ากว่าที่นักวิเคราะหค์าดการณท์ี่ระดับ 260,000 ราย และ
ปรบัตวัลงเป็นสปัดาหท์ี่ 8 ติดต่อกนั (อินโฟเควสท)์ 

สหรัฐเผยจ านวนผู้ขอสินเชื่อจ านองเพิ่มขึ้นสัปดาหท์ี่
แล้ว แม้ดอกเบีย้ปรับตัวขึน้ สมาคมนายธนาคารเพื่อการ
จ านอง (MBA) ของสหรฐั เปิดเผยว่า จ านวนผูย้ื่นขอสินเชื่อ
เพื่อการจ านองเพิ่มขึ ้น  1.8% ในสัปดาห์ที่แล้ว  แม้อัตรา
ดอกเบีย้เงินกูจ้  านองปรบัตวัขึน้ ทัง้นี ้จ านวนผูย้ื่นขอสินเชื่อ
เพื่อการซือ้ที่อยู่อาศยัเพิ่มขึน้ 5% ในสปัดาหท์ี่แลว้ แต่ลดลง 
4% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีที่แลว้ (อินโฟเควสท)์ 

ผลส ารวจม.มิชิแกนชีค้วามเชื่อม่ันผู้บริโภคดิ่งต ่าสุด 10 

ปีในเดือนพ.ย. ผลส ารวจของมหาวิทยาลยัมิชิแกนระบุว่า 
ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐดิ่งลงสู่ระดับ 67.4 ใน
เดือนพ.ย. ซึ่งเป็นระดับต ่าสุดนับตัง้แต่เดือนพ.ย.2554 จาก
ระดับ 71.7 ในเดือนต.ค. นักวิเคราะหค์าดการณก์่อนหนา้นี ้
ว่าดชันีจะอยู่ที่ระดบั 66.8 ในเดือนพ.ย. (อินโฟเควสท)์ 

EIA เผยสต็อกน ้ามันดิบสหรัฐเพิ่มขึ้นสัปดาห์ที่แล้ว 
สวนทางคาดการณ ์ ส านกังานสารสนเทศดา้นการพลงังาน
ของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิดเผยว่า สต็อกน ้ามันดิบสหรัฐ
เพิ่มขึน้ 1 ลา้นบารเ์รลในสปัดาหท์ี่แลว้ สวนทางนกัวิเคราะห์
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 ที่คาดว่าลดลง 481,000 บาร์เรล EIA ยังเปิดเผยว่า สต็อก

น ้ามันดิบที่ เมืองคูชิง  รัฐโอกลาโฮมา ซึ่งเป็นจุดส่งมอบ
สญัญาน า้มนัดิบล่วงหนา้ของสหรฐั เพิ่มขึน้ 787,000 บารเ์รล 

(อินโฟเควสท)์ 

สหรัฐหั่นคาดการณ์ยอดส่งออกสินค้าเกษตร เหตุดี
มานดจ์ากจีนลดลง กระทรวงเกษตรสหรฐั  (USDA) ไดป้รบั
ลดคาดการณ์การส่งออกสินคา้เกษตรของสหรัฐส าหรับปี
หน้า โดยระบุถึงอุปสงคข์องจีนที่อ่อนแอลง และราคาถั่ว
เหลืองที่ตกต ่าลง ทัง้นี ้ส านกังานบริการวิจยัเศรษฐกิจสงักดั 
USDA เปิดเผยคาดการณเ์มื่อวานนี ้(23 พ.ย.) ว่า มลูค่าการ
ส่งออกสินค้าเกษตรของสหรัฐจะแตะ 1.755 แสนล้าน
ดอลลารใ์นปีงบประมาณ 2565 ซึ่งเริ่มตน้ขึน้ในวนัที่ 1 ต.ค. 
2564 โดยลดลง 2.0 พันลา้นดอลลารจ์ากตัวเลขประมาณ
การเมื่อเดือนส.ค. (อินโฟเควสท)์ 

"เฟาชี" แนะชาวมะกันที่ได้วัคซีนครบโดสแล้วควรฉีด
เข็มบูสเตอร์ด้วย นายแพทยแ์อนโทนี เฟาชี แพทยใ์หญ่
ประจ าคณะท างานด้านการควบคุมโรคโควิด -19 ของ
ท าเนียบขาว กล่าวว่า ชาวอเมริกันที่ไดร้บัวคัซีนป้องกันโรค
โควิด-19 ครบโดสแลว้ควรฉีดวัคซีนเข็มบูสเตอรด์ว้ย พรอ้ม
กับกล่าวว่า ในวันข้างหน้าวัคซีนบูสเตอร์จะกลายเป็น
มาตรฐานของสหรฐัที่ก าหนดว่าผูไ้ดร้บัเข็มบูสเตอรเ์ท่านัน้ท่ี
ถือว่าฉีดวคัซีนครบโดสแลว้ (อินโฟเควสท)์ 

นักวิทยฯ์พบโควิดสายพันธุ ์"ดือ้" ในสหรัฐ เกิดจาก 2 

สายพันธุ์รวมตัวกัน  หนังสือพิมพ์ดิอินดิเพนเดนท์ของส
หราชอาณาจกัรรายงานว่า คณะนกัวิทยาศาสตรไ์ดต้รวจพบ
เชื ้อไวรัสโควิด-19 ชนิดกลายพันธุ์ซึ่งระบุว่าเป็นสายพันธุ์  
"ดือ้" ในสหรฐั ซึ่งเกิดจากการรวมตวักนัระหว่างเชือ้ไวรสัสอง
สายพันธุ์ที่แตกต่างกัน ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า คณะ
นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยออกซฟ์อรด์สรุปจากผลวิเคราะห์
องคป์ระกอบทางพันธุกรรมของเชือ้ไวรสัชนิดกลายพันธุ์  บี.
1.628 (B.1.628) ว่า เชือ้ไวรสัดังกล่าวเกิดขึน้ หลังการรวมตัว
ครัง้ใหม่ของไวรสัสองสายพันธุ์ไดแ้ก่ บี.1.631 (B.1.631) และ 
บี.1.634 (B.1.634) (อินโฟเควสท)์ 

รมว.พลังงานสหรัฐชีบ้ริษัทพลังงานทีก่ าไรมหาศาลควร
เพิ่มอุปทานน ้ามัน นางเจนนิเฟอร ์แกรนโฮลม์ รัฐมนตรี
กระทรวงพลงังานสหรฐัเรียกรอ้งใหบ้ริษัทพลงังานของสหรฐั
ที่ท  าก าไรมหาศาลเพิ่มอุปทานน า้มัน ขณะที่ประธานาธิบดี
โจ ไบเดน ผู้น าสหรัฐ พยายามที่จะลดราคาน า้มันเบนซิน
ส าหรบัชาวอเมริกัน นางแกรนโฮลม์แถลงต่อส่ือมวลชนว่า 
อตุสาหกรรมน า้มนัและก๊าซมีสมัปทานบนพืน้ท่ีสาธารณะ 23 

ลา้นเอเคอรท์ั้งในและนอกชายฝ่ัง และใบอนุญาตอีกหลาย
พนัฉบบัท่ีไม่ไดใ้ช ้(อินโฟเควสท)์ 

สห 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 รฐับาลสหรฐัภายใต้
การน าของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ไดส่้งเทียบเชิญรฐับาล
ไตห้วันใหเ้ขา้ร่วมการประชุมเพื่อประชาธิปไตย (Summit for 

Democracy) ที่จะเปิดฉากขึน้ในเดือนหน้า ซึ่งส่ือคาดการณ์
กันว่าความเคล่ือนไหวครัง้นีจ้ะสรา้งความไม่พอใจใหก้ับจีน
อย่างแน่นอน การประชุมที่จัดขึน้เป็นครัง้แรกนีถื้อเป็นอีก
หนึ่งบททดสอบของปธน.ไบเดนที่เคยให้ค ามั่นไว้ว่าจะน า
สหรฐัหวนคืนสู่ต  าแหน่งผูน้  าโลกอีกครัง้ เพื่อเอาชนะการแผ่
ขยายอิทธิพลของจีนและรสัเซีย (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก : ดาวโจนส์ปิดลบ 9.42 จุด 
ผิดหวังผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน ดชันีดาวโจนส์
ตลาดหุน้นิวยอรก์ปิดลบเมื่อคืนนี ้ (24 พ.ย.) หลังจากบริษัท
จดทะเบียนรายใหญ่ซึ่งรวมถึงนอรด์สตรอม และแก๊ป อิงค ์
เปิดเผยผลประกอบการที่ต  ่ากว่าคาด อย่างไรก็ดี  ดัชนี 
S&P500 และ Nasdaq ปิดในแดนบวก โดยไดปั้จจัยหนุนจาก
แรงซือ้หุน้กลุ่มกลุ่มอสงัหารมิทรพัย ์และกลุ่มเทคโนโลยี ดชันี
เฉล่ียอุตสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดที่  35,804.38 จุด ลดลง 9.42 

จุด หรือ -0.03%, ดัชนี  S&P500 ปิดที่  4,701.46 จุด เพิ่มขึ ้น 
10.76 จุด หรือ +0.23% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 15,845.23 จุด 
เพิ่มขึน้ 70.09 จดุ หรือ +0.44% (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก :  ดอลล์แข็ งค่า  ขานรับ
เจ้าหน้าทีเ่ฟดหนุนเร่งลด QE ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าขึน้เมื่อ
เทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื ้อขายที่ตลาดปริวรรต
เงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนนี ้ (24 พ.ย.) หลังจากที่เจ้าหน้าที่
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สนับสนุนให้มีการเร่งปรับลด
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 วงเงินในโครงการซือ้พันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิง

ปริมาณ (QE) ซึ่งจะท าใหเ้ฟดปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้เร็วกว่าที่
คาดไว้ ดัชนีดอลลาร ์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคล่ือนไหวของ
ดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก  6 สกุลในตะกร้าเงิน 
เพิ่มขึน้ 0.39% แตะที่ 96.8639 เมื่อคืนนี ้ดอลลารส์หรฐัแข็งค่า
เมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 115.43 เยน จากระดับ 115.06 

เยน และแข็งค่าเมื่อเทียบกบัฟรงักส์วิส ที่ระดบั 0.9341 ฟรงัก ์
จากระดับ 0.9332 ฟรังก์ แต่ดอลลารส์หรัฐอ่อนค่าลงเมื่อ
เทียบกับดอลลารแ์คนาดา ที่ระดบั 1.2671 ดอลลารแ์คนาดา 
จากระดบั 1.2682 ดอลลารแ์คนาดา (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดน ้ามัน: น ้ามัน WTI ปิดลบ 11 เซนต ์กังวล
สต็อกน ้ามันดิบสหรัฐพุ่ง สัญญาน า้มันดิบเวสตเ์ท็กซัส 
(WTI) ตลาดนิวยอรก์ปิดลบเมื่อคืนนี ้(24 พ.ย.) หลงัมีรายงาน
ว่าสต็อกน า้มนัดิบของสหรฐัพุ่งขึน้สวนทางกบัการคาดการณ์
ของนกัวิเคราะห ์ขณะที่นกัลงทนุจบัตาท่าทีของกลุ่มประเทศ
ผูส่้งออกน า้มัน (โอเปก) และชาติพันธมิตร หรือโอเปกพลสั 
ในการตอบโต้มาตรการของสหรัฐและประเทศพันธมิตรที่
ตัดสินใจระบายน ้ามันดิบจากคลังส ารอง  ทั้งนี ้ สัญญา
น า้มันดิบ WTI ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 11 เซนต ์หรือ 0.1% 
ปิดที่ 78.39 ดอลลาร/์บารเ์รล         สัญญาน า้มนัดิบเบรนท ์
(BRENT) ส่งมอบเดือนม.ค. ลดลง 6 เซนต์ หรือ 0.1% ปิดที่  
82.25 ดอลลาร/์บารเ์รล (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก:  ทองปิดบวก 50 เซนต์ 
นลท.ช้อนซื้อหลังราคาร่วงหนัก สัญญาทองค าตลาด
นิวยอรก์ปิดบวกเมื่อคืนนี ้ (24 พ.ย.) โดยไดปั้จจัยหนุนจาก
แรงชอ้นซือ้เก็งก าไรหลงัสญัญาทองค าร่วงลงติดต่อกัน 4 วนั
ท าการ อย่างไรก็ดี สัญญาทองค าขยับขึน้เพียงเล็กน้อย 
เนื่องจากนกัลงทุนส่วนใหญ่เทขายทองค าในฐานะสินทรพัย์
ที่ปลอดภยัหลงัจากสหรฐัเปิดเผยขอ้มลูเศรษฐกิจที่แข็งแกรง่ 
ทัง้นี ้สญัญาทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่ง
มอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึน้ 50 เซนต์ หรือ 0.03% ปิดที่  1,784.3 

ดอลลาร/์ออนซ ์(อินโฟเควสท)์ 

ยุโรป 

ผู้น าพรรคการเมืองเยอรมนีหนุนเร่งฉีดวัคซีน หลัง 
"แมร์เคิล" เรียกหารือรับมือโควิด นางอังเกลา แมรเ์คิล 
นายกรฐัมนตรี ไดเ้ตรียมมอบหมายงานใหร้ฐับาลชดุใหม่ ซึ่ง
ประกอบดว้ยพรรคสงัคมประชาธิปไตยเยอรมนี (SPD), พรรค
กรีน และพรรคเสรีประชาธิปไตย (FDP) พรอ้มทัง้เรียกรอ้งให้
ผูน้  าพรรคดังกล่าวหารือเพื่อรบัมือสถานการณโ์ควิด-19 ใน
ประเทศที่มีผูต้ิดเชือ้เพิ่มสงูขึน้อีกระลอก ดา้นนางแคทริน เก
อริง-เอคคารด์ท์ ผู้น าพรรคกรีนได้สนับสนุนมาตรการฉีด
วคัซีนป้องกนัโควิด-19 โดยในเบือ้งตน้นัน้ นางแคทรนิมองว่า 
จ าเป็นตอ้งบังคับฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ใหผู้ท้ี่พักอยู่ใน
สถานดูแลคนชราเพื่อสร้างภูมิคุ ้มกันให้กลุ่มผู้ที่ร่างกาย
อ่อนแอ  อย่ า ง ไรก็ดี  การใช้มาตรการดังกล่าว ไม่ ได้
หมายความว่าจะตอ้งใชอ้  านาจหนา้ที่ของต ารวจเขา้มาช่วย 

(อินโฟเควสท)์ 

Ifo เผยความเชื่อม่ันภาคธุรกิจเยอรมนีต ่ากว่าคาดใน
เดือนพ.ย. Ifo ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยเศรษฐกิจของเยอรมนี  
เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจของเยอรมนีปรบัตวั
ลงเป็นเดือนที่  5 ติดต่อกัน สู่ระดับ 96.5 ในเดือนพ.ย. จาก
ระดับ 97.7 ในเดือนต.ค. และต ่ากว่าตัวเลขคาดการณข์อง
นกัวิเคราะหท์ี่ระดบั 96.6 (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป:  หุ้นยุโรปปิดบวก กลุ่มเทเลคอม
หนุนตลาด  ตลาดหุน้ยโุรปปิดปรบัตวัขึน้ในวนัพธุ (24 พ.ย.) 
โดยฟ้ืนตวัขึน้หลงัติดลบ 4 วนัติดต่อกัน หลงัไดแ้รงหนุนจาก
หุ้นกลุ่มส่ือสารโทรคมนาคมที่พุ่งขึน้  แต่ตลาดปรับตัวขึน้
เพียงเ ล็กน้อย  เนื่ องจากนักลงทุนยังคงวิตกเ ก่ียวกับ
สถานการณแ์พร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ย  ่าแย่ลงในยุโรป 
และแนวโนม้ที่จะมีการด าเนินมาตรการจ ากัดอย่างรุนแรง
เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ดัชนี  Stoxx Europe 600 ปิดที่  
479.69 จุด เพิ่มขึน้ 0.44 จุด หรือ +0.09% ดชันี CAC-40 ตลาด
หุ้นฝรั่ งเศสปิดที่  7,042.23 จุด ลดลง 2.39 จุด หรือ -0.03%, 

ดัชนี DAX ตลาดหุน้เยอรมนีปิดที่ 15,878.39 จุด ลดลง 58.61 

จุด หรือ -0.37% และ ดชันี FTSE 100 ตลาดหุน้ลอนดอนปิดที่ 
7,286.32 จดุ เพิ่มขึน้ 19.63 จดุ หรือ +0.27% (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซ่ีปิดบวก 19.63 จุด หุ้น
เหมืองแร่-พลังงานหนุนตลาด ตลาดหุน้ลอนดอนปิดบวก
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 ในวนัพุธ (24 พ.ย.) โดยปรบัตวัขึน้เป็นวนัที่ 3 ติดต่อกันแลว้ 

น าโดยหุน้กลุ่มพลงังานและเหมืองแร่ ซึ่งปรบัตวัขึน้ตามราคา
น า้มนัและทองแดง นอกจากนี ้การเปิดเผยผลประกอบการที่
แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนยงัช่วยหนุนตลาดดว้ย ดชันี 
FTSE 100 ตลาดหุน้ลอนดอนปิดที่ 7,286.32 จุด เพิ่มขึน้ 19.63 

จดุ หรือ +0.27% (อินโฟเควสท)์ 

ญ่ีปุ่ น 

ญ่ีปุ่ นระบายน ้ามันส ารองฉุกเฉินหลายแสนกิโลลิตร 
ร่วมมือสหรัฐสกัดราคาพุ่ง นายโคอิชิ ฮากิอูดะ รฐัมนตรี
กระทรวงอุตสาหกรรมของญ่ีปุ่ นเปิดเผยในวนันีว้่า ญ่ีปุ่ นจะ
ระบายน า้มันออกจากคลังส ารองฉุกเฉินในปริมาณหลาย
แสนกิโลลิตร โดยมีเป้าหมายที่จะร่วมมือกับสหรัฐและ
ประเทศพนัธมิตรในการสกัดการพุ่งขึน้ของราคาน า้มนั ดา้น
นายฟูมิโอะ คิชิดะ นายกรฐัมนตรีญ่ีปุ่ นเปิดเผยกับผูส่ื้อข่าว
ในวันนีว้่า รัฐบาลญ่ีปุ่ นจะระบายน า้มันบางส่วนออกจาก
คลังส ารอง เพื่อตอบสนองขอ้เรียกรอ้งของสหรฐั โดยญ่ีปุ่ น
จะด าเนินการดังกล่าวในแนวทางที่ ไม่เ ป็นการละเมิด
กฎหมายของประเทศซึ่งก าหนดไวว้่า การระบายน า้มนัจาก
คลังส ารองจะท าไดก้็ต่อเมื่อมีความเส่ียงที่อุปทานน า้มนัจะ
เกิดภาวะชะงกังนั (อินโฟเควสท)์ 

นายกฯญ่ีปุ่ นยืนยันเตรียมระบายน ้ามันจากคลังส ารอง
ตามค าขอของสหรัฐ  นายฟูมิโอะ คิชิดะ นายกรัฐมนตรี
ญ่ีปุ่ นเปิดเผยกับผูส่ื้อข่าวในวนันีว้่า รฐับาลญ่ีปุ่ นจะระบาย
น ้ามันบางส่วนออกจากคลังส ารอง  เพื่อตอบสนองข้อ
เรียกร้องของสหรัฐ โดยญ่ีปุ่ นจะด าเนินการดังกล่าวใน
แนวทางที่ไม่เป็นการละเมิดกฎหมายของประเทศซึ่งก าหนด
ไว้ว่า การระบายน า้มันจากคลังส ารองจะท าไดก้็ต่อเมื่อมี
ความเส่ียงที่อปุทานน า้มนัจะเกิดภาวะชะงกังนั "ที่ผ่านมานัน้ 
เราไดท้ างานร่วมกับสหรัฐเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาด
น า้มันโลก และเราไดต้ัดสินใจที่จะร่วมมือกับสหรัฐในการ
ขายน า้มนับางส่วนในคลงัส ารองของเรา ซึ่งเราจะด าเนินการ
โดยไม่ละเมิดกฎหมายการส ารองน า้มนัในปัจจบุนัของญ่ีปุ่ น" 
นายคิชิดะกล่าว (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดร่วง 471.45 จุด จาก
แรงขายหุ้นเทคโนฯ-กังวลสหรัฐขึ้นดอกเบี้ย ดัชนีนิก
เกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดรว่งในวนันี ้เนื่องจากนกัลงทนุเทขาย
หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีจากความวิตกว่าอาจจะมีการปรับขึน้
อตัราดอกเบีย้ในสหรฐัเร็วขึน้ หลงัจากนายเจอโรม พาวเวล 
ไดร้ับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งประธานธนาคารกลาง
สหรฐั (เฟด) เป็นสมยัที่ 2 ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ดชันี
นิกเกอิปิดตลาดที่ระดบั 29,302.66 จุด ร่วงลง 471.45 จุด หรือ 
-1.58% (อินโฟเควสท)์ 

จีน 

จีนเผยยอดส่งมอบโทรศัพทม์ือถือเดือนต.ค. พุ่งกว่า 
30.6% ขานรับยอดขายไอโฟน ส านักงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของจีน (CAICT) รายงานว่า ยอด
ส่งมอบโทรศพัทม์ือถือของจีนเพิ่มขึน้ 30.6% เมื่อเทียบรายปี 
แตะที่ 32.7 ลา้นเครื่องในเดือนต.ค. บริษัทวิจัยเจฟเฟอรีส์
ระบุว่า หลังจากการปรบัตวัลดลงครัง้ใหญ่ในช่วงครึ่งปีแรก
ของปี 2564 ยอดส่งมอบสมารท์โฟนที่พุ่งขึน้ไดร้บัแรงหนุน
จากยอดขายที่ฟ้ืนตวัของไอโฟนรุน่ล่าสดุ (อินโฟเควสท)์ 

จีนเผยเตรียมระบายน ้ามันส ารองตามนโยบายของ
ประเทศ ปัดไม่เกี่ยวกับค าขอสหรัฐ  นายจ้าว ล่ีเจียน 
โฆษกกระทรวงต่างประเทศจีน เปิดเผยว่า จีนจะระบาย
น า้มันดิบออกจากคลังส ารอง พรอ้มระบุว่า จีนไดห้ารือกับ
บรรดาประเทศผูผ้ลิตและบริโภคน า้มนัอย่างใกลช้ิด อย่างไร
ก็ตาม นายจ้าวปฏิเสธที่จะยืนยันว่าการตัดสินใจของจีน
เกิดขึน้จากความร่วมมือกับสหรฐัหรือไม่  "ทางจีนจะจัดการ
การระบายน า้มนัดิบออกจากคลงัส ารองตามความตอ้งการ
ของประเทศ" นายจา้วกล่าว พรอ้มระบุว่าจะมีการรายงาน
ขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งในเรว็ ๆ นี ้(อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซ่ียงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 3.61 จุด 
รับแรงซื้อหุ้นกลุ่มอาหาร-เหมืองถ่านหิน ดัชนีเซี่ยงไฮ้
คอมโพสิตตลาดหุน้จีนปิดดีดตัวขึน้แตะระดับสูงสุดในรอบ
กว่า 4 สปัดาหใ์นวนันี ้โดยตลาดไดปั้จจยับวกจากการพุ่งขึน้
ของหุ้นกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มเหมืองถ่านหิน 
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 ทัง้นี ้ดชันีเซี่ยงไฮค้อมโพสิตปิดที่ 3,592.70 จุด เพิ่มขึน้ 3.61 

จดุ หรือ +0.10% (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่งเส็งปิดบวก 33.92 จุด ขานรับ
หุ้นพลังงาน ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดปรบัตัวขึน้ใน
วนันี ้โดยไดร้บัแรงหนุนจากหุน้กลุ่มพลงังานหลงัราคาน า้มนั
ปรับตัวขึน้ อย่างไรก็ดี  นักลงทุนยังคงมีความวิตกกังวล
เก่ียวกับเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึน้ ดัชนีฮั่งเส็งปิดที่ 24,685.50 จุด 
เพิ่มขึน้ 33.92 จดุ หรือ +0.14% (อินโฟเควสท)์ 

เอเชีย และอื่นๆ 

WHO เตือนยอดตายโควิดในยุโรป-เอเชียกลางจ่อทะลุ 
2.2 ล้านรายภายในมี.ค.ปีหน้า องคก์ารอนามยัโลก (WHO) 

คาดการณ์ว่า ยอดผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ในภูมิภาค
ยุโรปและเอเชียกลางอาจจะพุ่งแตะระดบัมากกว่า 2.2 ลา้น
รายภายในเดือนมี.ค.ปีหนา้ ขณะที่หลายประเทศยงัคงต่อสู้
กับการแพร่ระบาดที่เพิ่มขึน้ของไวรสัโควิด-19 สายพนัธเ์ดล
ตา ส านกัข่าวซีเอ็นบีซีรายงานว่า ส านกังานของ WHO ประจ า
ยุโรปไดเ้ผยแพร่ตวัเลขคาดการณล่์าสดุเมื่อวานนี ้ (23 พ.ย.) 
ในช่วงเวลาที่  53 ประเทศของภูมิภาคดังกล่าวมียอด
ผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ทะลุ 1.5 ลา้นรายแลว้ โดยขณะนี ้
ไวรัสเดลตาไดก้ลายมาเป็นสาเหตุหลักที่ท  าให้มีผู้เสียชีวิต
จ านวนมากทั้งในยุโรปและเอเชียกลาง ซึ่งปัจจุบันภูมิภาค
แห่งนีม้ียอดผูเ้สียชีวิตรายวันเกือบ 4,200 ราย เพิ่มขึน้เป็น
สองเท่าจากจ านวนผูเ้สียชีวิตรายวนั ณ สิน้เดือนก.ย. (อินโฟ
เควสท)์ 

รัฐบาลอินเดียเรียกร้องให้รัฐท้องถ่ินตรวจโควิดมากขึน้ 
หวั่นระบาดรอบใหม่ กระทรวงสาธารณสุขของอินเดียส่ง
จดหมายถึงรฐับาลทอ้งถิ่นต่าง ๆ ในวันนี ้โดยระบุว่า ระดับ
การตรวจหาเชือ้โควิด-19 ที่ลดลงอย่างน่าตกใจนัน้ ส่อเคา้ว่า
จะเป็นอุปสรรคต่อการควบคุมการแพร่ระบาดในอินเดีย 
ขณะที่การติดเชือ้โควิด-19 ระลอกใหม่จากต่างประเทศก็ได้
สรา้งความวิตกกังวลใหก้ับรฐับาลอินเดียเช่นกัน ส านักข่าว
รอยเตอรร์ายงานว่า อินเดียรายงานตวัเลขผูต้ิดเชือ้โควิด-19 
รายใหม่ 9,283 รายในวนันี ้หลงัจากที่เมื่อวาน (23 พ.ย.) มีผู้
ติดเชือ้ 7,579 ราย ซึ่งต ่าสดุในรอบ 543 วนั ทว่าการตรวจหา

เชื ้อยังคงอยู่ที่ระดับราว 1 ล้านครั้งต่อวันตลอดช่วงไม่ก่ี
สัปดาหท์ี่ผ่านมา หรือเท่ากับว่ามีการใชศ้กัยภาพการตรวจ
ไดไ้ม่ถึงครึง่ (อินโฟเควสท)์ 

แผนหา้มท าธุรกรรมครปิโตของรฐับาลอินเดียจดุชนวนการเท
ขายอย่างหนักหน่วง ส านักข่าวรอยเตอรร์ายงานว่า บรรดา
เทรดเดอรแ์ละนักลงทุนได้ออกมาให้ความเห็นถึงกรณีที่
รัฐบาลอินเดียวางแผนออกกฎหมายฉบับใหม่เพื่อสั่งห้าม
การท าธุรกรรมสกุลเงินคริปโตเกือบทัง้หมด โดยระบุว่า เป็น
ส่ิงที่จุดชนวนใหเ้กิดแรงเทขายอย่างหนกัหน่วงในตลาดสกลุ
เงินดิจิทัลของประเทศ เนื่องจากนักลงทุนพยายามถอนตัว
จากภาคดงักล่าวแมต้อ้งประสบกบัการขาดทนุก็ตาม ขอ้มลู
จากวาระการบญัญัติกฎหมายที่เผยแพรเ่มื่อวานนี ้(23 พ.ย.) 
ส าหรบัสมัยประชุมสภาที่มีก าหนดเริ่มตน้ขึน้ในเดือนนีร้ะบุ
ว่า รฐับาลอินเดียจะอนุญาตใหม้ีการใชง้านสกุลเงินคริปโต
ส าคญั ๆ เท่านัน้ เพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีและการใชง้านสกุล
เงินครปิโต (อินโฟเควสท)์ 

สิงคโปรเ์ผยเศรษฐกิจ Q3/64 ขยายตัวเกินคาด ม่ันใจ 
GDP เติบโตตามเป้าสูงสุด 7% กระทรวงการคา้และอตุสา
หรรม (MTI) ของสิงคโปร์เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ของสิงคโปรใ์นไตรมาสที่  3/2564 
ขยายตัว  7.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี  ซึ่ งสูงกว่าตัวเลข
คาดการณเ์ดิมของรฐับาลสิงคโปรแ์ละบรรดานกัวิเคราะหท์ี่
ระดบั 6.5% และมีการขยายตวั 1.3% เมื่อเทียบเป็นรายไตร
มาส   ตวัเลขเศรษฐกิจที่แข็งแกรง่เกินคาดนี ้ไดท้  าใหร้ฐับาล
สิงคโปรป์ระกาศตัวเลขคาดการณ์ GDP ปี 2564 ที่ระดับ
สูงสุด 7% จากการคาดการณก์่อนหนา้ที่ระดบั 6-7% ก่อน
จะเตรียมทบทวนอีกครัง้ในปีหน้า อย่างไรก็ดี MTI คาดว่า 
เศรษฐกิจสิงคโปรน์่าจะขยายตัว 3-5% ในปี 2565 (อินโฟ
เควสท)์ 

แบงก์ชาตินิวซีแลนดข์ึ้นดอกเบี้ย 0.25% หลังเงินเฟ้อ
พุ่ง-ศก.ส่งสัญญาณฟ้ืนตัว  ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ 
(RBNZ) ประกาศขึน้อัตราดอกเบีย้นโยบาย 0.25% สู่ระดับ 
0.75% ในการประชมุวนันี ้ซึ่งเป็นการปรบัขึน้ดอกเบีย้ครัง้ที่ 2 
ในรอบหลายเดือน เนื่องจากแรงกดดนัเงินเฟ้อที่สูงขึน้ และ
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กิจกรรมเศรษฐกิจใหฟ้ื้นตวัขึน้ดว้ย ทัง้นี ้RBNZ แถลงว่า การ
ตัดสินใจปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้ในการประชุมวนันีเ้นื่องจาก
คณะกรรมการ RBNZ เล็งเห็นว่าเป็นเรื่องเหมาะสมที่จะลด
การกระตุน้ดา้นการเงินอย่างต่อเนื่อง เพื่อรกัษาเสถียรภาพ
ของเงินเฟ้อ และสนบัสนุนการจา้งงานใหข้ยายตวัอย่างเต็ม
ศกัยภาพและยั่งยืน (อินโฟเควสท)์ 

เกาหลีใต้เผยดัชนีความเชื่อม่ันภาคธุรกิจทรงตัวใน
เดือนพ.ย. ธนาคารกลางเกาหลีใต ้(BOK) เปิดเผยในวนันีว้่า 
ดชันีความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจเกาหลีใต ้(BSI) อยู่ที่ระดบั 86 
ในเดือนพ.ย. ซึ่งไม่เปล่ียนแปลงจากเดือนต.ค. โดยดชันีที่อยู่
ระดับต ่ากว่า 100 บ่งชีว้่า ผูป้ระกอบการที่มีมุมมองเป็นลบ
ต่อสถานการณเ์ศรษฐกิจมีจ านวนมากกว่าผูท้ี่มีมมุมองเป็น
บวก ทั้งนี ้ข้อมูลดังกล่าวได้จากการส ารวจความเห็นของ
ผู้ประกอบการภาคการผลิตจ านวน  1,623 ราย  และ
ผูป้ระกอบการภาคบริการจ านวน 1,139 ราย ในระหว่างวนัท่ี 
9-16 พ.ย. (อินโฟเควสท)์ 

นักวิเคราะห์คาดคาดเศรษฐกิจเกาหลีใต้แนวโน้ม
ขยายตัว 3.2% ในปี 2565 สถาบนัตลาดทุนแห่งเกาหลีใต ้
(The Korea Capital Market Institute –KCMI) เ ปิด เผยรายงาน
คาดการณใ์นวนันีว้่า เศรษฐกิจของเกาหลีใตซ้ึ่งเป็นประเทศ
เศรษฐกิจขนาดใหญ่อนัดบั 4 ของเอเชีย มีแนวโนม้ขยายตวั 
3.2% ในปี 2565 เมื่อเทียบรายปี โดยไดแ้รงหนุนจากของ
การฟ้ืนตัวของการอุปโภคบริโภคในภาคเอกชนและการ
ส่งออกที่แข็งแกร่ง นอกจากนี ้ KCMI ยังคาดการณ์ดว้ยว่า 
ตวัเลขผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ของเกาหลี
ใตจ้ะขยายตวั 4% ในปี 2564 จากระดบัของปี 2563 (อินโฟ
เควสท)์ 

ฟิลิปปินสร์ะงับน าเข้าข้าวจากเวียดนามชั่วคราว หลัง
อุปทานล้นตลาด ฟิลิปปินสซ์ึ่งเป็นหนึ่งในประเทศผูน้  าเขา้
ข้าวรายใหญ่ที่สุดในโลก เตรียมใช้มาตราการจ ากัดการ
น าเขา้ขา้วจากเวียดนามเป็นการชั่วคราว เนื่องจากผลผลิตที่
เก็บเก่ียวไดใ้นประเทศมีปริมาณมาก ทั้งนี ้กระทรวงเกษตร
ของฟิลิปปินส์ได้สั่ งระงับขั้นตอนการออกใบอนุญาต
สุขอนามัยในการน าเข้า  (Sanitary and Phytosanitary Import 

Clearance: SPSIC) ส าหรับข้าวที่มาจากเวียดนาม (อินโฟ
เควสท)์ 

อินโดฯเล็งเลิกส่งออกแร่ทองแดง,ดีบุกภายในปี 67 มุ่ง
ดึงดูดการลงทุนในภาคการผลิต  นายโจโก วิโดโด 
ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ประกาศในวันนีว้่า อินโดนีเซียมี
แผนที่จะหยุดส่งออกแร่ดีบุกทัง้หมดภายในปี 2567 เพื่อเป็น
ส่วนหนึ่งของแผนดึงดูดการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมแปร
รูปทรัพยากร รวมถึงเพิ่มเสถียรภาพภายนอกของประเทศ 
ส านกัข่าวรอยเตอรร์ายงานว่า ก่อนหนา้นีน้ายวิโดโดไดแ้ถลง
ข่าวในลักษณะเดียวกันหลายครั้ง  โดยระบุว่า ที่ ผ่านมา
อินโดนีเซียเนน้การขายสินคา้ที่เป็นวตัถดุิบมากเกินไป จนท า
ใหอ้ินโดนีเซียพลาดโอกาสในการท ารายไดจ้ากการส่งออก
เพิ่มเติม รวมถึงโอกาสในการจ้างงานในอุตสาหกรรมการ
ผลิตดว้ย (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ร่วงกว่า 300 จุด ซือ้
ขายผันผวน ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียร่วงลงกว่า 300 
จดุในวนันี ้ท่ามกลางการซือ้ขายที่ผนัผวน หลงัจากที่ดชันีดีด
ตัวขึ ้นในช่วงแรก ทั้งนี ้ ดัชนี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่  
58,340.99 ลบ 323.34 จดุ หรือ 0.55% (อินโฟเควสท)์ 

ไทย 

ศบค.ชุดใหญ่ศุกรนี์้หารือผ่อนคลายมาตรการเพิ่มเติม
รวมสถานบันเทงิ พญ.สมุณี วชัรสินธุ ์ผูช้่วยรองโฆษกศนูย์
บริหารสถานการณโ์ควิด-19 (ศบค.) และผูอ้  านวยการส านกั
ส่ือสารความเส่ียงฯ กรมควบคมุโรค กล่าวว่า ในวนัศกุรน์ี ้(26 

พ.ย.) จะมีการประชมุคณะกรรมการบริหารสถานการณก์าร
แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ 
ศบค.ชดุใหญ่ เพื่อประเมินสถานการณห์ลงัเปิดประเทศวา่จะ
มีมาตรการผ่อนคลายอย่างไรต่อไป ทัง้ในเรื่องการปรบัพืน้ท่ี
สี การปรบัมาตรการต่างๆ ความคืบหนา้การน าเขา้แรงงาน
ต่างดา้ว 3 สญัชาติ รวมไปถึงมาตรการส าหรบักิจการสถาน
บนัเทิง (อินโฟเควสท)์ 

ผู้ว่า ธปท.มองนโยบายการเงิน-การคลังต้องสอด
ประสานกันเพื่อปลดล็อกข้อจ ากัด นายเศรษฐพุฒิ สทุธิ
วาทนฤพุฒิ ผูว้่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าว
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ใหม่ไรข้ีดจ ากัด ว่า ในช่วงที่เศรษฐกิจก าลงัเผชิญภาวะการ
ระบาดของโควิด-19 การด าเนินนโยบายต่าง ๆ แบบไร้
ขีดจ ากัดจ ามีผลขา้งเคียง ดงันัน้มองว่าการประสานระหว่าง
นโยบายดา้นการเงินและดา้นการคลังเป็นเรื่องส าคัญ โดย
นโยบายด้านการคลังมีจุดแข็งในเรื่องให้ผลเร็ว ตรงจุด 
ขณะที่นโยบายดา้นการเงิน ตอ้งใชเ้วลาในการส่งผ่านไปยงั
ระบบ และให้ผลไม่ตรงจุด ซึ่งการใช้จุดแข็งของแต่ละ
นโยบายมาด าเนินการจะท าใหเ้กิดประสิทธิภาพเต็มที่ที่สดุ 

นอกจากนี ้ การท านโยบายตอ้งมีความยืดหยุ่น ไม่ยึดติด 
สามารถปรบัเปล่ียนไดต้ามสถานการณ์ แต่ตอ้งท าแลว้เห็น
ผลไดจ้ริง ส่วนมาตรการท ามาตรการ QE นัน้ ตอ้งยอมรบัว่า
ไม่ เหมาะกับบริบทและไม่ตอบโจทย์กับประเทศไทย 
เนื่องจากมาตรการจะส่งผลดีกบัผูป้ระกอบการรายใหญ่เป็น
หลกั ขณะที่ผูป้ระกอบการรายย่อย โดยเฉพาะผูป้ระกอบการ 
SME ที่ไดร้ับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างหนักจะไม่ได้รับ
ประโยชนจ์ากการท า QE (อินโฟเควสท)์ 

รมว.คลัง เผยพร้อมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่ง
รัฐรอบใหม่ต้นปี 65 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง 
เปิดเผยว่า รฐับาลจะเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
รอบใหม่ในตน้ปี 65 เพื่อบรรเทาผลกระทบจากค่าครองชีพท่ี
สงูขึน้ และเพิ่มก าลงัซือ้ของประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยมอง
ว่าการด าเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบเร่งด่วนผ่านการใชเ้ม็ด
เงินเพื่อเขา้มาช่วยเหลือเยียวยาภาคประชาชนและภาคธุรกจิ
ที่ไดร้บัผลกระทบจากวิกฤติการระบาดของโควิด-19 ถือเป็น
เรื่องจ าเป็น เพื่อพยุง และประคองให้เศรษฐกิจไทยยังพอ
เติบโตไดบ้า้ง แมว้่าจะเติบโตไม่ไดเ้ต็มที่ก็ตาม (อินโฟเควสท)์ 

คลัง เล็งชงครม.ขยายกรอบวงเงินชดเชยปีงบฯ 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
คณะกรรมการนโยบายการคลังของรัฐครัง้ที่  2 ปี 64 โดยมี 
พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรี และ รมว.กลาโหม 
เป็นประธาน ไดม้ีการพิจารณาเรื่องการก าหนดอตัรายอดคง
ค้างของภาระที่รัฐตอ้งชดเชยตามมาตรา 28 ซึ่งนายกฯ มี
ความเป็นห่วงเรื่องงบประมาณขาดตอนอาจส่งผลกระทบต่อ

กลุ่มเกษตรกรที่รอรบัเงินประกันรายไดต้ามนโยบายของรฐั 
ประกอบดว้ยการประกันรายได้ และการลดตน้ทุนการผลิต
ของการปลูกข้าว โดยก่อนหน้านี ้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  
(ครม.) ไดอ้นมุตัิงบประกนัรายไดร้อบที่ 1 เมื่อวนัท่ี 25 ต.ค. ที่
ผ่านมา ดว้ยวงเงิน 18,000 ลา้นบาท แบ่งเป็นประกันรายได้ 
13,000 ลา้นบาท และมาตรการคู่ขนาน 5,000 ลา้นบาท (อิน
โฟเควสท)์ 

พาณิชย ์เดินหน้าอ านวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ
ไทย รองรับ RCEP ต้นปี 65 นายชุตินันท ์สิริยานนท ์รอง
อธิบดีกรมการคา้ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์เปิดเผยว่า 
จากความคืบหน้าของความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
ระดับภูมิภาค (RCEP) ว่า ตามที่ประเทศอาเซียน 6 ประเทศ 
ไดแ้ก่ สิงคโปร ์บรูไนฯ สปป.ลาว กมัพชูา เวียดนาม และไทย 
พร้อมทั้งประเทศคู่ เจรจา  4 ประเทศ ได้แก่  จีน ญ่ีปุ่ น 
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ์ได้ยื่นสัตยาบันสารต่อส านัก
เลขาธิการอาเซียนเรียบรอ้ยแลว้ ส่งผลใหค้วามตกลง RCEP 

จะมีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไปอย่าง
แน่นอนนั้น กรมการคา้ต่างประเทศ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
การออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (Form RCEP) และ
ก ากับดูแลการรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าด้วยตนเองโดยผู้
ส่ ง อ อ กที่ ไ ด้ รั บ อ นุญ าต  ( Self-Certification by approved 

exporter) ไดเ้ตรียมการส าหรบัการบงัคบัใชค้วามตกลง RCEP 

เพื่อใหผู้ส่้งออกสามารถใชสิ้ทธิประโยชนภ์ายใตค้วามตกลง
ดงักล่าวไดท้นัทีเมื่อความตกลงมีผลบงัคบัใช ้ (อินโฟเควสท)์ 

กบง.ลดผสม B100 เหลือ 7% พร้อมตรึงค่าการตลาด
หวังกดดีเซลไว้ที่ 28 บ./ลิตร  คณะกรรมการบริหาร
นโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทา
ผลกระทบเพิ่มเติมของน า้มันดีเซลหมุนเร็วที่ปรับตัวสูงขึน้
ของกระทรวงพลังงาน โดยมีแนวทางด าเนินการในเดือน 
ธ.ค.64-มี.ค.65 คือ ปรบัลดสดัส่วนผสมไบโอดีเซลในน า้มัน
ดีเซลหมนุเร็วใหม้ีสดัส่วนผสมเดียว คือ 7% (บี7) จากเดิมมี
การผสมอยู่ 3 สดัส่วน คือ 7% (บี7) 10% (บี10) และ% 20 
(บี20) พรอ้มกันนั้นจะขอใหผู้ค้า้น า้มันคงค่าการตลาดกลุ่ม
น า้มนัดีเซลหมนุเรว็ไม่เกิน 1.40 บาท/ลิตร โดยคาดว่าจะท า
ใหร้าคาดีเซลคงอยู่ที่ 28 บาท/ลิตร (อินโฟเควสท)์ 
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 ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดบวก 3.40 จุด ลดช่วงบวกจาก

แรงขายท าก าไรหลังกลุ่มพลังงาน-แบงกด์ีดขึน้ SET ปิด
วันนี ้ที่ระดับ 1,649.82 จุด เพิ่มขึน้ 3.40 จุด (+0.21%) มูลค่า
การซือ้ขาย 86,134.74 ลา้นบาท นักวิเคราะหฯ์เผยตลาดหุน้
ไทยช่วงบ่ายยังปรับตัวขึน้ไดต้่อ จากแรงซือ้เก็งก าไรกลุ่ม
น า้มนัและปิโตรเคมี และกลุ่มแบงกท์ี่โบรกเกอรต์่างประเทศ
เชียรล์งทนุ โดยมองว่าตลาดสปัดาหน์ีเ้ผชิญแรงขายท าก าไร
หลังดัชนีขึน้มากว่า 3% รับปัจจัยบวกในประเทศแต่ยังมี
ปัจจัยภายนอกกดดัน ส่วนแนวโน้มวันพรุ่งนีค้าดตลาดยัง
แกว่งตวัไซดเ์วย ์บวก/ลบ 3 จุด ใหก้รอบพรุ่งนีท้ี่ 1,645-1,655 

จดุ (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 
74,667 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) 

สรุปภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าวันนีม้ีมูลค่าการซือ้
ขายรวมทั้งวันอยู่ที่  74,667 ล้านบาท ด้านประเภทของนัก
ลงทุน ที่มีมลูค่าการซือ้ขายสงูที่สดุ 2 อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่ม
บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน (บลจ.) ซือ้สทุธิ 11,710 ลา้น
บาท  2. กลุ่มบริษัทประกันภัย  ซื ้อสุทธิ  1,432 ล้านบาท 
ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซือ้สุทธิ 3,702 ล้านบาท Yield 

พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 1.23% ปรับตัวเพิ่มขึน้จากเมื่อวาน 
+0.01% (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 33.32 อ่อนสุดในภูมิภาคจาก 
flow ทองค า คาดกรอบพรุ่งนี ้33.25-33.45 นกับริหารเงิน

จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเย็นนีอ้ยู่ที่
ระดบั 33.32 บาท/ดอลลาร ์อ่อนค่าจากเปิดตลาดเมื่อเชา้อยู่
ที่ระดับ 33.14 บาท/ดอลลาร ์วันนีเ้งินบาทปิดอ่อนค่า และ
อ่อนค่ามากที่สดุในภูมิภาค จากปัจจยัดอลลารใ์นตลาดโลก
ที่แข็งค่าขึน้ ประกอบกับ flow จากทองค า ส่งผลใหว้นันีบ้าท
อ่อนค่าอย่างรวดเร็ว โดยระหว่างวันเงินบาทเคล่ือนไหวใน
กรอบ 33.08 - 33.38 บาท/ดอลลาร ์"วันนีบ้าทขึน้ไปอยู่ที่
ระดบั 33.38 บาท/ดอลลาร ์ซึ่งถือเป็นระดบัอ่อนค่ามากที่สดุ
ในรอบเกือบ 3 สปัดาห ์ขณะที่สกุลเงินยูโรวนันีอ้ยู่ที่  1.1221 
ดอลลาร/์ยูโร ซึ่งถือว่าอ่อนค่าสุดตั้งแต่เดือนก.ค. 63 จาก
ดอลลารแ์ข็งค่า และจ านวนผูต้ิดเชือ้โควิด-19 ของฝ่ังยุโรปท่ี
ก าลังเพิ่มขึน้เรื่อยๆ" นักบริหารเงิน กล่าว  นักบริหารเงิน 
ประเมินกรอบการเคล่ือนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนีไ้ว้ที่  
33.25 - 33.45 บาท/ดอลลาร ์(อินโฟเควสท)์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ปัจจัยทีต่้องติดตาม               

− ธนาคารกลางเกาหลีใตป้ระชมุนโยบายการเงินและแถลงมติอตัราดอกเบีย้   เกาหลีใต ้

− ดชันีชีน้  าเศรษฐกิจเดือนก.ย.    ญ่ีปุ่ น 

− ความเชื่อมั่นผูบ้รโิภคเดือนธ.ค.จากสถาบนั GfK    เยอรมนี 

− ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3/2564 (ประมาณการครัง้สดุทา้ย)   เยอรมนี  
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ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 

 

As of

     Monday 22 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

US Existing Home Sales Oct 6.34m 6.20m 6.29m SET50

Existing Home Sales MoM Oct 0.80% -1.40% 7.00% SET100

EC Consumer Confidence Nov A -6.8 -5.5 -4.8 MAI

CN 1-Year Loan Prime Rate Nov-22 3.85% 3.85% 3.85% Institution Net Position

5-Year Loan Prime Rate Nov-22 4.65% 4.65% 4.65% Proprietary Net Position

Foreign Net Position

 Tuesday 23 Individual Net Position

Release Actual Cons. Prior Total Trading Value

US Markit US Manufacturing PMI Nov P 59.1 59 58.4

Markit US Services PMI Nov P 57 59 58.7 Major Indices

Markit US Composite PMI Nov P 56.5 -- 57.6 Dow Jones

EC Markit Eurozone Manufacturing PMI Nov P 58.6 57.1 58.3 S&P 500

Markit Eurozone Services PMI Nov P 56.6 53.5 54.6 Nasdaq

Markit Eurozone Composite PMI Nov P 55.8 53 54.2 STOXX Europe 50

FTSE 100

 Wednesday 24 DAX

Release Actual Cons. Prior Nikkei 225

US MBA Mortgage Applications Nov-19 1.80% -- -2.80% Shanghai Composite

Initial Jobless Claims Nov-20 199k -- 268k Hang Seng

Continuing Claims Nov-13 2049k -- 2080k KOSPI

Wholesale Inventories MoM Oct P 2.20% -- 1.40% BES Sensex

Retail Inventories MoM Oct 0.10% -- -0.20% Jakarta Composite

GDP Annualized QoQ 3Q S 2.10% 2.20% 2.00% Philippines Composite

Personal Consumption 3Q S 1.70% 1.60% 1.60% Ho Chi Minh

GDP Price Index 3Q S 5.90% 5.70% 5.70%

Core PCE QoQ 3Q S 4.50% -- 4.50% Crude Commodities

Durable Goods Orders Oct P -0.50% 0.20% -0.30% WTI ($/bl)

Durables Ex Transportation Oct P 0.50% 0.50% 0.50% Dubai ($/bl)

Cap Goods Orders Nondef Ex Air Oct P 0.60% 0.50% 0.80% Brent ($/bl)

Cap Goods Ship Nondef Ex Air Oct P 0.30% -- 1.40% NYMEX ($/bl)

Personal Income Oct 0.50% 0.20% -1.00% COMEX Gold 

Personal Spending Oct 1.30% 1.00% 0.60% Batic Dry Index

Real Personal Spending Oct 0.70% 0.50% 0.30%

PCE Deflator MoM Oct 0.60% 0.70% 0.30% Exchange Rate

PCE Deflator YoY Oct 5.00% 5.10% 4.40% USD/THB

PCE Core Deflator MoM Oct 0.40% 0.40% 0.20% EUR/USD

PCE Core Deflator YoY Oct 4.10% 4.10% 3.60% USD/JNY

New Home Sales Oct 745k 800k 800k GBP/USD

New Home Sales MoM Oct 0.40% 0.00% 14.00% USD/CHY

JN Jibun Bank Japan PMI Mfg Nov P 53.5 -- 53.2 USD/KRW

Jibun Bank Japan PMI Services Nov P 52.1 -- 50.7 Dollar Index

Jibun Bank Japan PMI Composite Nov P 52.5 -- 50.7

Thai Bond Market

 Thursday 25 Total Return Index

Release Actual Cons. Prior Outright/ Cash Trading

JN PPI Services YoY Oct -- 0.90% 0.90% Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

Leading Index CI Sep F -- -- 99.7 24-Nov-21 0.473 0.496 0.503 0.524 0.666 0.839

Coincident Index Sep F -- -- 87.5 Change (bps) +0.06 +0.01 +0.08 -0.04 -0.17 +1.76

Nationwide Dept Sales YoY Oct -- -- -4.30% 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

Tokyo Dept Store Sales YoY Oct -- -- 0.70% 1.228 1.621 1.959 2.587 2.817 2.927

Machine Tool Orders YoY Oct F -- -- 81.50% +0.41 +1.48 -0.72 -0.66 -1.15 -0.62

 Friday 26 US Bond Market

Release Actual Cons. Prior Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

JN Tokyo CPI YoY Nov -- 0.40% 0.10% 24-Nov-21 0.05 0.64 0.96 1.34 1.63 1.96

Tokyo CPI Ex-Fresh Food YoY Nov -- 0.30% 0.10% Change (bps) +1.26 +2.56 +2.18 +0.33 -3.10 -6.35

Tokyo CPI Ex-Fresh Food, Energy YoY Nov -- -0.30% -0.40%

74,667.22          70,604.48          +5.75%

24-Nov-21 23-Nov-21 %Chg.

314.37               314.34               +0.01%

1,186.25 1,189.65 -0.29%

96.875 96.491 +0.40%

1.3328 1.3378 -0.37%

6.3924 6.3920 +0.01%

1.1199 1.1248 -0.44%

115.43 115.14 +0.25%

24-Nov-21 23-Nov-21 %Chg.

33.33 33.11 +0.69%

1,784.30 +0.50 +0.03%

2,715.00 +0.00 +0.00%

82.25 -0.06 -0.07%

78.39 -0.11 -0.14%

78.39 -0.11 -0.14%

81.20 -0.02 -0.02%

1,488.87 +25.24 +1.72%

24-Nov-21 Chg %Chg.

6,683.28 +5.40 +0.08%

7,419.10 +17.94 +0.24%

2,994.29 -3.04 -0.10%

58,340.99 -323.34 -0.55%

3,592.70 +3.61 +0.10%

24,685.50 +33.92 +0.14%

15,878.39 -58.61 -0.37%

29,302.66 -471.45 -1.58%

4,276.25 -7.57 -0.18%

7,286.32 +19.63 +0.27%

4,701.46 +10.76 +0.23%

15,845.23 +70.09 +0.44%

24-Nov-21 Chg %Chg.

35,804.38 -9.42 -0.03%

-1,270.49

86,134.74

411.71

2,307.07

568.23 +6.29 +1.12%

-1,448.30

989.19 +1.93 +0.20%

2,258.84 +4.16 +0.18%

25-Nov-21

24-Nov-21 Chg %Chg.

1,649.82 +3.40 +0.21%


