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 สรุปข่าวในและต่างประเทศ   

สหรัฐฯ 

ผู้ว่าฯรัฐนิวยอรก์คาดมีผู้ป่วยโควิด-19 รักษาตัวในรพ.พุ่งขึน้กว่า
เท่าตัวใน 3 สัปดาห ์นายแอนดรูว ์ควัโม ผูว้่าการรฐันิวยอรก์ เปิดเผย
ผ่านทางทวิตเตอรว์่า จ านวนผูป่้วยโรคโควิด-19 ที่เขา้รบัการรกัษาตาม
โรงพยาบาลในรัฐนิวยอรก์นั้น อาจเพิ่มขึน้กว่าเท่าตัวจนแตะหลัก 
6,000 คนใน 3 สัปดาหเ์ม่ือประเมินจากแนวโน้มปัจจุบัน แม้ไม่รวม
ยอดที่คาดว่าจะทะยานขึน้ในช่วงวันขอบคุณพระเจ้า  ผู้ว่าการรัฐ
นิวยอรก์ ระบวุ่า "วนัขอบคณุพระเจา้ปีนีท้ี่ไม่ปกติ และตลอดทัง้ปี 2563 
ไม่มีอะไรปกติเลย อย่างไรก็ตาม ขอใหเ้ราแสดงความขอบคณุดว้ยการ
ดูแลกันและกันใหป้ลอดภัย" ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า วันขอบคุณ
พระเจา้เป็นเทศกาลวนัหยุดตามธรรมเนียมของสหรฐั โดยชาวสหรฐั
มักจะเดินทางไปหาครอบครวัและเพื่อนฝูงเพื่อฉลองวันขอบคุณพระ
เจา้ ซึ่งคาดกันว่าจะเป็นปัจจัยกระตุน้การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ผูว้่าการรฐันิวยอรก์ เตือนว่า "หลีกเลี่ยงการชุมนมุ ไปตรวจโรค ลา้งมือ
บ่อยๆ สวมหน้ากาก ช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านีส้  าคัญมาก" พรอ้ม
ประกาศว่ารัฐนิวยอร์กมีผู้ป่วยโรคโควิด -19 เข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาล 2,724 คนเม่ือวนัอาทิตยท์ี่ผ่านมา (อินโฟเควสท)์ 

ปธ.เฟคชิคาโกคาดอัตราดอกเบีย้ในสหรัฐจะไม่ปรับขึ้นจนกว่า
ถึงปลายปี 2567 นายชารล์ส ์อีแวนส ์ประธานธนาคารกลางสหรัฐ 
(เฟด) สาขาชิคาโกเปิดเผยว่า ยงัคงตอ้งใชเ้วลาอีกนานกว่าที่เศรษฐกิจ
สหรฐัจะฟ้ืนตวัจากวิกฤตโควิด-19 และคาดว่าเฟดจะรกัษาระดบัอตัรา
ดอกเบีย้ไว้ที่ใกล้ 0% ในปัจจุบันต่อไปจนถึงปี 2567 ทั้งนี ้หลังการ
ประชุมคณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ซึ่งเสร็จสิน้ลง
เม่ือวนัที่ 5 พ.ย.ที่ผ่านมา คณะกรรมการ FOMC ไดต้ดัสินใจคงอัตรา
ดอกเบีย้ระยะสัน้ที่ระดบั 0.00-0.25% โดยคณะกรรมการเฟดคาดว่า 
เฟดจะยังคงตรึงอัตราดอกเบี ้ยที่ ระดับดังกล่าวไปจนกว่าภาวะ
ตลาดแรงงานจะบรรลุเป้าหมายการจา้งงานอย่างเต็มศัยภาพตามที่
เฟดประเมินไว้ และอัตราเงินเฟ้อดีดตัวขึน้แตะระดับ 2% และอยู่ใน
ทิศทางที่จะปรบัตวัขึน้เหนือระดบั 2% ในบางช่วงเวลา อย่างไรก็ตาม 
นายอีแวนสเ์ชื่อว่า อัตราเงินเฟ้อจะไม่แตะระดับ 2% จนถึงปลายปี 
2565 หรือแมแ้ต่ปี 2566 โดยอาจตอ้งรอไปจนถึงปี 2567 แต่เศรษฐกิจ
จะฟ้ืนตัวเร็วขึน้ไดด้้วยความช่วยเหลือจากรฐับาลกลาง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกับผูท้ี่ตกงานและยังหางานใหม่ไม่ไดใ้นอุตสาหกรรมที่ไดร้บั
ผลกระทบอย่างรุนแรง และส าหรบัรฐับาลกลางและรฐับาลทอ้งถิ่นที่
ไดร้บัผลกระทบจากรายไดภ้าษีที่ลดลง (อินโฟเควสท)์ 

บอนดย์ีลดส์หรัฐดีดตัวสูงสุด 1 สัปดาห ์ตอบรับทรัมป์เร่ิมโอน
อ านาจให้ไบเดน อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอายุ 10 ปี
ดี ดตัวแตะระดับสูงสุด ในรอบ  1 สัปดาห์ในวันนี ้  หลังจากที่
ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์เร่ิมกระบวนการถ่ายโอนอ านาจใหแ้ก่นาย

โจ ไบเดน ว่าที่ประธานาธิบดีสหรฐั  ณ เวลา 00.38 น.ตามเวลาไทย 
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ  10 ปี ดีดตัวสู่ระดับ 
0.885% ซึ่ งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่  18 พ.ย. ขณะที่อัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 30 ปี ปรับตัวขึน้สู่ระดับ 1.605% 
(อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนสพ์ุ่งทะลุแนว 30,000 จุด รับ
การเมืองสหรัฐชัดเจน-วัคซีนคืบหน้า ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้น
นิวยอรก์ปิดพุ่งขึน้ทะลแุนว 30,000 จุดเป็นครัง้แรกเม่ือคืนนี ้(24 พ.ย.) 
ขานรบัความชัดเจนของทิศทางการเมืองสหรฐั หลงัจากประธานาธิบดี
โดนลัด ์ทรมัป์เร่ิมกระบวนการถ่ายโอนอ านาจใหแ้ก่นายโจ ไบเดน ว่าที่
ประธานาธิบดีสหรฐัคนใหม่ นอกจากนี ้ตลาดยงัไดแ้รงหนุนจากความ
คืบหนา้ในการพัฒนาวคัซีนตา้นไวรสัโควิด-19 รวมทั้งการคาดการณ์
ที่ว่า นางเจเน็ต เยลเลน อดีตประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) จะเขา้
ด ารงต าแหน่งรฐัมนตรีคลงัคนใหม่ดชันีเฉลี่ยอตุสาหกรรมดาวโจนสปิ์ด
ที่  30,046.24 จุด  เพิ่มขึ ้น  454.97 จุด  หรือ +1.54% ขณะที่ดัชนี  
S&P500 ปิดที่ 3,635.41 จดุ เพ่ิมขึน้ 57.82 จดุ หรือ +1.62% ส่วนดชันี 
Nasdaq ปิดที่ 12,036.79 จุด เพิ่มขึน้ 156.16 จุด หรือ +1.31% (อิน
โฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก : ดอลล์อ่อน นลท.ขายสินทรัพย์
ปลอดภัยหลังการเมืองสหรัฐชัดเจน ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเม่ือ
เทียบสกลุเงินหลกัๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอรก์เม่ือ
คืนนี ้(24 พ.ย.) เนื่องจากนักลงทุนเทขายดอลลารซ์ึ่งเป็นสินทรพัยท์ี่
ปลอดภัย หลังมีความคืบหนา้ในการพัฒนาวัคซีนตา้นไวรสัโควิด-19 
และการถ่ายโอนอ านาจประธานาธิบดีสหรฐัเป็นไปอย่างราบรื่น  ดชันี
ดอลลาร ์ซึ่งเป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์ม่ือเทียบกับสกุล
เงินหลกั 6 สกลุในตะกรา้เงิน ลดลง 0.31% สู่ระดบั 92.2249 เม่ือคืนนี ้
ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับฟรงักส์วิส ที่ระดบั 0.9119 ฟรงัก ์
จากระดบั 0.9122 ฟรงัก ์และอ่อนค่าเม่ือเทียบกับดอลลารแ์คนาดา ที่
ระดบั 1.3004 ดอลลารแ์คนาดา จากระดบั 1.3079 ดอลลารแ์คนาดา 
แต่เม่ือเทียบกับเงินเยน ดอลลารแ์ข็งค่าขึน้แตะที่ระดับ 104.56 เยน 
จากระดบั 104.49 เยน ยูโรแข็งค่าเม่ือเทียบกับดอลลารส์หรฐั ที่ระดบั 
1.1883 ดอลลาร ์จากระดบั 1.1840 ดอลลาร ์ขณะที่เงินปอนดแ์ข็งค่า
ขึน้แตะที่ระดับ 1.3352 ดอลลาร์ จากระดับ 1.3323 ดอลลาร์ ส่วน
ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็ งค่ าขึ ้นแตะที่ ระดับ  0.7354 ดอลลาร์
ออสเตรเลีย จากระดบั 0.7289 ดอลลารอ์อสเตรเลีย (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดน ้ามัน: น ้ามัน WTI ปิดพุ่ง $1.85 ขานรับการเมือง
สหรัฐ-วัคซีนคืบหน้า สัญญาน ้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาด
นิวยอรก์ปิดพุ่งขึน้แตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 8 เดือนเม่ือคืนนี ้ (24 
พ.ย.) ขานรบัความคืบหนา้ในการพฒันาวคัซีนตา้นไวรสัโควิด-19 ซึ่ง
จะช่วยหนุนการฟ้ืนตัวของอุปสงคน์ า้มัน รวมทั้งการที่ประธานาธิบดี
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 โดนลัด ์ทรมัป์เร่ิมกระบวนการถ่ายโอนอ านาจใหก้บันายโจ ไบเดน ว่าที่

ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรฐัสัญญาน า้มันดิบ WTI ส่งมอบเดือน
ม.ค. พุ่งขึน้ 1.85 ดอลลาร ์หรือ 4.3% ปิดที่ 44.91 ดอลลาร/์บารเ์รล ซึ่ง
เป็นระดบัปิดสงูสดุนับตัง้แต่วนัที่ 5 มี.ค. 2563สญัญาน า้มนัดิบเบรนท ์
(BRENT) ส่งมอบเดือนม.ค. พุ่งขึน้ 1.80 ดอลลาร ์หรือ 3.9% ปิดที่  
47.86 ดอลลาร/์บารเ์รล ซึ่งเป็นระดับปิดสูงสุดนับตั้งแต่วันที่  5 มี.ค. 
2563 (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดร่วง $33.2 ข่าววัคซีน-
การเมืองสหรัฐทุบตลาด สญัญาทองค าตลาดนิวยอรก์ปิดรว่งลงเม่ือ
คืนนี ้(24 พ.ย.) เนื่องจากนกัลงทนุแห่เทขายทองค าในฐานะสินทรพัยท์ี่
ปลอดภัย หลงัมีข่าวความคืบหนา้ในการพฒันาวคัซีนตา้นไวรสัโควิด-
19 รวมทัง้ความราบรื่นในการถ่ายโอนอ านาจประธานาธิบดีของสหรฐั
สญัญาทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือน
ธ.ค. รว่งลง 33.2 ดอลลาร ์หรือ 1.81% ปิดที่ 1,804.6 ดอลลาร/์ออนซ ์

ยุโรป 

GDP เยอรมนีขยายตัว 8.5% ใน Q3 หลังการบริโภคภาค
ครัวเรือนแข็งแกร่ง ส านักงานสถิติแห่งชาติเยอรมนีรายงานในวันนี ้
ว่า ผลิตภัณฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3/2563 ของ
เยอรมนี  ขยายตัว 8.5% เม่ือเทียบกับไตรมาส 2 ซึ่งดีกว่าตัวเลข
ประมาณการเบื ้องต้นที่ขยายตัว  8.2% และแข็งแกร่งกว่าที่นัก
เศรษฐศาสตรใ์นโพลส ารวจของวอลลส์ตรีท เจอรน์ัลคาดการณว์่า จะ
ขยายตวั 8.2% ส านกังานสถิติยงัระบดุว้ยว่า การอปุโภคบริโภคในภาค
ครวัเรือน ปรบัตวัขึน้ 10.8% ในไตรมาส 3/2563 ซึ่งเป็นปัจจัยส าคญัที่
ช่วยหนนุตวัเลข GDP ใหข้ยายตวัอย่างแข็งแกรง่ ขณะที่การใชจ้่ายของ
รฐับาลดีดตวัขึน้ 0.8% ในไตรมาส 3 หลงัจากที่พุ่งขึน้ 2.2% ในไตรมาส 
2 ซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยให้การขยายตัวของเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ
ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปีนี ้(อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก ขานรับแนวโน้มคลายล็
อกดาวน์ ตลาดหุน้ยุโรปปิดปรบัตวัขึน้เม่ือคืนนี ้ (24 พ.ย.) เนื่องจาก
นักลงทุนขานรับแนวโน้มการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์เพื่อ
ควบคุมโรคโควิด-19 ในยุโรป และตลาดยังได้แรงหนุนจากความ
เช่ือมั่นเกี่ยวกบัการมีวคัซีนตา้นโรคโควิด-19 อย่างเรว็ที่สดุในตน้ปีหนา้ 
ซึ่งเพิ่มความหวังเกี่ยวกับการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว  ดัชนี 
Stoxx Europe 600 ปรบัตวัขึน้ 0.91% ปิดที่ 392.39 จดุ ดชันี CAC 40 
ตลาดหุน้ฝรั่งเศสปิดที่ 5,558.42 จุด เพิ่มขึน้ 66.27 จุด หรือ +1.21%, 
ดัชนี DAX ตลาดหุน้เยอรมนีปิดที่ 13,292.44 จุด เพิ่มขึน้ 165.47 จุด 
หรือ +1.26%  (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดบวก 98.33 จุด นลท.หวัง
วัคซีนเร่งเศรษฐกิจฟ้ืนตัวเร็วขึ้น ตลาดหุน้ลอนดอนปิดปรบัตวัขึน้
เม่ือคืนนี ้(24 พ.ย.) เนื่องจากนักลงทุนขานรบัแนวโนม้การฟ้ืนตัวทาง

เศรษฐกิจที่เร็วขึน้  หลังจากมีความคืบหน้าอย่างมากเกี่ยวกับการ
พัฒนาวัคซีนตา้นโรคโควิด-19 และการปรบัตัวขึน้ของหุน้กลุ่มสินคา้
โภคภณัฑช์่วยหนนุตลาดดว้ย ดชัน ีFTSE 100 ตลาดหุน้ลอนดอนปิดที่ 
6,432.17 จดุ เพ่ิมขึน้ 98.33 จดุ หรือ +1.55% (อินโฟเควสท)์ 

ญี่ปุ่ น 

ญี่ปุ่ น-จีนเตรียมถกประเด็นผ่อนปรนข้อจ ากัดการเดินทาง
ระหว่างสองประเทศ ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า รฐัมนตรีกระทรวง
ต่างประเทศของญ่ีปุ่ นและจีน เตรียมหารือในการประชุมวันนี ้ เพื่อ
พูดคุยเกี่ยวกับการผ่อนปรนข้อจ ากัดในการเดินทางระหว่างสอง
ประเทศอันเป็นผลจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และประเด็น
อ่ืนๆ ซึ่งคาดว่าจะรวมถึงกรณีที่จีนไดส้่งเรือรุกล า้น่านน า้ญ่ีปุ่ นในทะเล
จีนตะวนัออกดว้ย นายโตชิมิตส ึโมเตกิ รฐัมนตรีต่างประเทศของญ่ีปุ่ น 
แถลงต่อสื่อมวลชนก่อนหารือกับนายหวัง อี ้รัฐมนตรีกระทรวงการ
ต่างประเทศของจีนว่า "ญ่ีปุ่ นและจีนมีหลายประเด็นที่ตอ้งหารือ และ
จ าเป็นตอ้งแกไ้ขไปทีละประเด็นดว้ยการประชุมระดบัสูง" นายโมเตกิ 
กล่าวว่า "ผมอยากแลกเปลี่ยนมุมมองอย่างตรงไปตรงมาในประเด็น
ระดบัภูมิภาคและระดบัโลก รวมถึงความร่วมมือเกี่ยวกบัโรคโควิด-19" 
ทั้งนี ้ญ่ีปุ่ นและจีนไดพ้ยายามมองหาแนวทางร่วมมือเพื่อกระตุ้นให้
เศรษฐกิจของประเทศตวัเองฟ้ืนตวั หลงัไดร้บัผลกระทบอย่างหนักจาก
โรคโควิด-19 (อินโฟเควสท)์ 

ญี่ปุ่ นวางแผนตั้งสถานกงสุลในอู่ฮั่นของจีนภายใน 2 ปี แหล่งข่าว
การทูตเปิดเผยว่า ญ่ีปุ่ นก าลงัพิจารณาจัดตัง้สถานกงสุลในนครอู่ฮั่น 
มณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของจีนภายใน 2 ปีข้างหน้า ซึ่งเคยเป็น
เมืองตน้ตอของการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ส านักข่าวเกียวโดรายงาน
ว่า มีการเรียกรอ้งใหร้ฐับาลญ่ีปุ่ นเปิดสถานกงสุลในนครอู่ฮั่น ซึ่งเป็น
ศูนยก์ลางธุรกิจและการขนส่งที่มีประชากรอาศยัอยู่ประมาณ 11 ลา้น
คน หลังจากการแพร่ะระบาดใหญ่เริ่มตน้เม่ือตน้ปีนี ้ เม่ือเดือนม.ค.ที่
ผ่านมา รฐับาลญ่ีปุ่ นภายใตก้ารน าของอดีตนายกรฐัมนตรีชินโซ อา
เบะไดส้่งเครื่องบินเช่าเหมาล าเพื่ออพยพชาวญ่ีปุ่ นออกจากเมืองอู่ฮั่น  
ซึ่งญ่ีปุ่ นเป็นประเทศแรกที่ด  าเนินการดงักล่าว ส่วนในเดือนก.ค.ที่ผ่าน
มา สหรัฐได้สั่ งให้จีนปิดสถานกงสุลในเมืองฮิวสตันของรัฐเท็กซัส 
หลงัจากจีนถูกกล่าวหาว่าท าการสอดแนมสหรฐั ขณะที่จีนก็บงัคบัให้
สหรฐัปิดสถานกงสลุในนครอู่ฮั่นเช่นเดียวกนั (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดพุ่ง 638.22 จุด รับข่าวการถ่าย
โอนอ านาจรัฐบาลสหรัฐ ดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดวนันีพุ้่งขึน้
แตะระดับสูงสุดนับตัง้แต่เดือนพ.ค. 2534 ขานรบัความหวงัที่เพิ่มขึน้
เกี่ยวกับการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจสหรัฐ หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ 
ทรมัป์ไดเ้ริ่มถ่ายโอนอ านาจใหก้ับนายโจ ไบเดน ว่าที่ประธานาธิบดี
สหรฐัคนใหม่แลว้ ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดชันีนิกเกอิปิดตลาดที่
ระดบั 26,165.59 จดุ เพ่ิมขึน้ 638.22 จดุ หรือ +2.50% (อินโฟเควสท)์ 
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 จีน 

ฮ่องกงเตรียมส่ังปิดสถาบันเทิงเพิ่มเติม หลังโควิด-19 ระบาด
รอบใหม่ นางแครร์ี ลมั ผูบ้ริหารสูงสุดของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
เปิดเผยว่า ฮ่องกงจะเดินหนา้ปิดสถานบนัเทิงเพิ่มเติม ท่ามกลางการ
แพร่ระบาดรอบใหม่ของโรคโควิด-19 นางลมัระบุในการแถลงข่าวต่อ
สื่อมวลชนในวันนีว้่า "ทิศทางก็คือการควบคุมสถานที่ตามที่องคก์าร
อนามัยโลก (WHO) ก าหนด เราตอ้งหลีกเลี่ยง 3 สิ่ง ซึ่งประกอบดว้ย 
การหลีกเลี่ยงพืน้ที่ปิด หลีกเลี่ยงฝงูชน และหลีกเลี่ยงการสมัผสัใกลช้ดิ" 
นอกจากนี ้นางลมักล่าวเสริมว่า จะมีการประกาศในภายหลงัเกี่ยวกบั
ค าสั่ งใหม่ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 โดยไม่ได้ระบุเวลาหรือ
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสั่งปิดสถานบันเทิงดังกล่าว  (อินโฟ
เควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 11.67 จุด จากแรง
ขายท าก าไร ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดลบในวันนี ้  
เนื่องจากนักลงทุนเทขายท าก าไรหลงัจากตลาดพุ่งขึน้อย่างแข็งแกร่ง
ในช่วงที่ ผ่ านมา  ขณะที่นักลงทุนปรับตัวรับรายงานข่าวที่ ว่ า 
ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์แห่งสหรฐั ไดเ้ร่ิมถ่ายโอนอ านาจใหก้ับกับ
คณะบริหารของนายโจ ไบเดน ว่าที่ประธานาธิบดีสหรฐัคนใหม่แลว้ 
ส านักข่าวซินหวัรายงานว่า ดชันีเซี่ยงไฮค้อมโพสิตปิดที่ 3,402.82 จุด 
ลดลง 11.67 จดุ หรือ -0.34% (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่งเส็งปิดบวก 102.00 จุด ขานรับทรัมป์
เร่ิมโอนอ านาจให้ไบเดน ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงปิดปรบัตวัขึน้
ในวนันี ้เนื่องจากนกัลงทนุขานรบัข่าวที่ว่า ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์
ของสหรฐัยินยอมที่จะเร่ิมการถ่ายโอนอ านาจใหก้บันายโจ ไบเดน ว่าที่
ประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ ดัชนีฮั่ งเส็งปิดวันนี ้ที่  26,588.20 จุด 
เพ่ิมขึน้ 102.00 จดุ หรือ +0.39% (อินโฟเควสท)์ 

เอเชีย และอ่ืนๆ 

เกาหลีใต้เผยหนี้ภาคครัวเรือน Q3/63 พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ 
ธนาคารกลางเกาหลีใต ้(BOK) เปิดเผยว่า หนีภ้าคครวัเรือนในช่วงไตร
มาสที่ 3 ของปี 2563 พุ่งขึน้สูงสุดเป็นประวตัิการณ์ เนื่องจากการแพร่
ระบาดของโควิด-19 ท าใหป้ระชาชนตอ้งการสินเชื่อเพ่ิมขึน้ ท่ามกลาง
อตัราดอกเบีย้นโยบายที่ต  ่าเป็นประวตัิการณ์BOK ระบุว่า หนีข้องภาค
ครวัเรือนแตะ 1,682.1 ลา้นลา้นวอน (1.5 ลา้นลา้นดอลลารส์หรฐั) ณ 
สิน้เดือนก.ย. ซึ่งเป็นตวัเลขที่สงูที่สดุนบัตัง้แตเ่ร่ิมมีการเก็บขอ้มลูในไตร
มาสที่ 4 ของปี 2545นอกจากนี ้หนีภ้าคครวัเรือนเพิ่มขึน้ 44.9 ล้าน
ลา้นวอนจากสามเดือนก่อนหนา้ ซึ่งท าสถิติเพิ่มขึน้มากเป็นอันดับ 2 
เม่ือเทียบเป็นรายไตรมาส ส่วนสินเชื่อจ านองของภาคครวัเรือนเพ่ิมขึน้ 
17.4 ลา้นลา้นวอนจากสามเดือนก่อนหนา้ แตะที่ 890.4 ลา้นลา้นวอน 
ณ สิ ้นเดือนก.ย. ซึ่งนับเป็นการขยายตัวรายไตรมาสที่มากที่สุด
นับตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ของปี 2559 เนื่องจากตน้ทุนการกู้ยืมที่ต  ่าเป็น

ประวัติการณ์ทั้งนี ้BOK ปรบัลดอัตราดอกเบีย้นโยบายลง 0.25% สู่
ระดับต ่าสุดเป็นประวัติการณ์ที่  0.50% ในเดือนพ.ค. หลังจากที่หั่น
ดอกเบีย้ลงถึง 0.50% ในเดือนมี.ค. (อินโฟเควสท)์ 

WHO ขานรับวัคซีนคืบหน้า ม่ันใจช่วยขจัดโควิดหมดไปจากโลก 
นายแพทยท์ีโดรส อดัฮานอม กีบรีเยซุส ผูอ้  านวยการใหญ่ขององคก์าร
อนามัยโลก (WHO) ได้ออกมาขานรับความคืบหน้าในการพัฒนา
วคัซีนของบริษัทต่างๆ โดยกล่าวว่า "ขณะนีมี้ความหวงัที่แทจ้ริงเกิดขึน้
แล้วว่า วัคซีน และความพยายามด้านสาธารณสุขอ่ืนๆ ที่ผ่านการ
ทดสอบและทดลองนั้น จะช่วยให้การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
สิน้สดุลง" ทการแสดงความเห็นของนายแพทยก์ีบรีเยซุสมีขึน้ หลงัจาก
บริษัทแอสตรา้เซนเนกา้ซึ่งถือเป็นบริษัทเวชภณัฑร์ายที่ 3 ที่เปิดเผยว่า 
วคัซีนตา้นโรคโควิด-19 ซึ่งทางบริษัทพฒันารว่มกบัมหาวิทยาลยัออกซ์
ฟอรด์มีประสิทธิภาพ 90% ในการป้องกันไวรัสโควิด-19 หลังจากที่
ก่อนหนา้นี ้ไฟเซอรไ์ดป้ระกาศว่าวัคซีนของบริษัทมีประสิทธิภาพใน
การป้องกันโควิด-19 ไดสู้งถึง 95% และโมเดอรน์าประกาศว่า วัคซีน
ของบริษัทมีประสิทธิภาพสงูถึง 94.5% (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex พุ่งกว่า 400 จุดท านิวไฮ 
ขานรับคืบหน้าวัคซีน ดชันี Sensex ตลาดหุน้อินเดียพุ่งขึน้กว่า 400 
จุด แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในวันนี ้ หลังมีความคืบหนา้ใน
การพฒันาวคัซีนตา้นไวรสัโควิด-19 รวมทัง้การที่ประธานาธิบดีโดนัลด ์
ทรัมป์เริ่มกระบวนการถ่ายโอนอ านาจให้กับนายโจ  ไบเดน ว่าที่
ประธานา ธิบดีสหรัฐ  ทั้งนี ้  ดัชนี  S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่  
44,523.02 บวก 445.87 จุด หรือ 1.01% หุ้นกลุ่มการเงินพุ่งขึ ้นน า
ตลาดวนันี ้(อินโฟเควสท)์ 

ไทย 

ตร.ออกหมายเรียก 12 แกนน าม็อบราษฎรรับทราบข้อหาม.112 
รายงานข่าวจากส านกังานต ารวจแห่งชาติ (สตช.) เปิดเผยว่า พนกังาน
สอบสวนของพืน้ที่ต่างๆ ไดอ้อกหมายเรียก 12 แกนน าม็อบราษฎร ให้
ไปรบัทราบขอ้กล่าวหาในฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 112  ทั้งนี ้นักงานสอบสวนของแต่ละที่ไดข้ออนุมัติหมายจับ
จากศาล เขตพืน้ที่รบัผิดชอบต่างๆ แต่ปรากฏว่าศาลไม่อนมุตัิหมายจับ 
โดยใหเ้หตวุ่าผูต้อ้งหาเป็นบคุคลสาธารณะและส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษา
มีที่อยู่ เป็นหลักแหล่ง จึงให้ออกหมายเรียกแทนในขณะเดียวกัน
พนักงานสอบสวน ของแต่ละพืน้ที่ก าลงัจะแจง้ขอ้หาเพื่อด าเนินคดี ใน
ฐานความผิด ตาม มาตรา 112 อีก 3-5 ราย (อินโฟเควสท)์ 

ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ใหม่ 2 ราย เดินทางมาจากอินเดีย-
ปากีสถาน ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 (ศบค.) รายงาน
สถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 ในประเทศวนันีว้่า พบ
ผู้ป่วยยืนยันติดเชื ้อรายใหม่เพิ่ม 2 ราย โดยเป็นผู้เดินทางมาจาก
ต่างประเทศและเขา้สถานกกักนั (Quarantine Facilities) ประกอบดว้ย 
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 อินเดีย 1 ราย และปากีสถาน 1 ราย ส าหรบัจ านวนผูป่้วยยืนยนัสะสม

ในประเทศ ล่าสุดอยู่ที่ 3,922 ราย เป็นผูป่้วยที่ติดเชือ้ภายในประเทศ 
2,454 ราย และผูป่้วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 1,468 ราย ส่วน
ผู้ป่วยรักษาหายแล้วเพิ่มอีก 6 ราย รวมเป็น 3,772 ราย ยังมีผู้ป่วย
รกัษาตวัอยู่ในโรงพยาบาล 90 ราย ยอดผูเ้สียชีวิตสะสมคงที่ 60 ราย 
(อินโฟเควสท)์ 

สบน.ปัดข่าวรัฐบาลเล็งกู้เพิ่ม 3 ล้านลบ.ในปี 64 ยันหนี้
สาธารณะยังไม่เกิน 60% นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผูอ้  านวยการ
ส านักงานบริหารหนีส้าธารณะ (สบน.) ชีแ้จงว่า ตามที่มีสื่อโซเชียล
เผยแพร่ข่าวว่า "ปี 2564 รฐับาลเตรียมกู้เงินเพิ่มจ านวน 3 ลา้นลา้น
บาทมากสดุในประวตัิศาสตร ์ท าใหห้นีส้าธารณะทะลุ 9 ลา้นลา้นบาท" 
นั้น ไม่เป็นความจริงทั้งนี ้ ในแผนการบริหารหนีส้าธารณะประจ าปี
งบประมาณ 2564 จะมีรายการก่อหนีใ้หม่จ านวน 1.47 ลา้นลา้นบาท 
ประกอบด้วย การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณจ านวน 
623,000 ลา้นบาท, การกูเ้งินเพ่ือกระตุน้เศรษฐกิจภายใตแ้ผนงานตาม
พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา 
เยียวยา และฟ้ืนฟเูศรษฐกิจและสงัคมที่ไดร้บัผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 จ านวน 550,000 ลา้น
บาท, การกู้เงินเพื่อสนับสนุนการลงทุนด้านโครงสรา้งพืน้ฐานของ
รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจเพื่อให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 
จ านวน 133,657 ลา้นบาท และการกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องใหแ้ก่
รัฐบาล และรัฐวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID-19 จ านวน 158,782 ลา้นบาท ส าหรบัแผนการ
บริหารหนีเ้ดิมจ านวน 1.28 ลา้นลา้นบาทเป็นการปรบัโครงสรา้งหนีเ้กา่
ที่ครบอาย ุเพ่ือใหก้ารบริหารหนีส้าธารณะอยู่ในกรอบตน้ทุนและความ
เสี่ยงที่เหมาะสม โดยไม่ไดเ้ป็นการเพิ่มยอดหนีใ้หม่แต่อย่างใด (อินโฟ
เควสท)์ 

พาณิชยเ์ผยธุรกิจตั้งใหม่ ต.ค. 5,396 ราย ลดลง 6% เลิกกิจการ 
2,057 ราย นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงยอดการจดทะเบียนธุรกิจว่า ใน
เดือนต.ค.63 มีผูป้ระกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนจดัตัง้หา้งหุน้ส่วนและ
บริษัทใหม่ทั่วประเทศ 5,396 ราย ลดลง 6% จากเดือนต.ค.62 ที่มียอด
การยื่นขอจดทะเบียนจัดตัง้ธุรกิจใหม่ที่ 5,751 ราย โดยมีมูลค่าทุนจด
ทะเบียน 43,746 ลา้นบาท ลดลง 56% จากเดือนต.ค.62 ที่มีมูลค่าทนุ
จดทะเบียนรวม 98,509 ลา้นบาท (อินโฟเควสท)์ 

สธ.เผยผลทดลองวัคซีนโควิดที่ไทยจองซื้อประสบความส าเร็จ
หวังได้รับกลางปีหน้า นพ.โอภาส การยก์วินพงศ ์รกัษาราชการแทน
อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงความ
คืบหนา้การจัดหาวัคซีนโควิด-19 ว่า หลังจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล 
รองนายกรฐัมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ไดเ้สนอของบประมาณและ

ไดร้บัการอนุมัติจากคณะรฐัมนตรี จ านวน 3,700 ลา้นบาท เพื่อการ
จัดหาวัคซีนด้วยวิธีการจองล่วงหน้ากับบริษัท  แอสตร้าเซเนก้า 
บริษัทผูผ้ลิตชีวภัณฑช์ั้นน าสญัชาติอังกฤษ-สวีเดน นับเป็นที่น่ายินดี
เป็นอย่างยิ่งที่ผลทดลองในเบือ้งต้นพบว่า วัคซีนวิจัย AZD1222 ที่
มหาวิทยาลยัอ็อกฟอรด์ และบริษัท แอสตรา้เซนเนกา้ รว่มกนัพฒันามี
ประสิทธิผลเกินขอ้ก าหนดขององคก์ารอนามยัโลก (WHO) โดยการให้
วคัซีนแบบแรก คือ ฉีดครึ่งโดสแลว้ฉีดตามดว้ยอีก 1 โดสหลงัจากฉีด
ครัง้แรก 1 เดือน พบว่าประสิทธิผลในการป้องกันโรคโควิด-19 สูงถึง 
90% และการใหว้คัซีนแบบที่สอง คือ การฉีดวคัซีน 1 โดสแลว้ฉีดตาม
อีก 1 โดสหลังจากฉีดครั้งแรก 1 เดือน พบว่ามีประสิทธิผลในการ
ป้องกันโรคโควิด-19 ที่ 62% จากการใหว้คัซีนทัง้ 2 แบบค่าเฉลี่ยของ
ประสิทธิผลโดยรวมอยู่ที่ 70.4% ทัง้นี ้WHO ไดก้ าหนดมาตรฐานการ
รบัรองวคัซีนป้องกนัโควิด-19 ตอ้งมีประสิทธิผลไม่ต ่ากว่า 50% (อินโฟ
เควสท)์ 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดลบ 18.80 จุด พักช่วงส้ันหลังดีดขึน้แรง-
เกาะติดชุมนุมการเมืองพรุ่งนี้ SET ปิดวันนีท้ี่ระดับ 1,401.63 จุด 
ลดลง 18.80 จุด (-1.32%) มูลค่าการซือ้ขาย 102,837.88 ล้านบาท 
นักวิเคราะหฯ์ เผยตลาดหุน้ไทยดีดตัวขึน้ดีช่วงแรกของภาคเชา้ตาม 
Sentiment ต่างประเทศ ก่อนเผชิญแรงขายท าก าไร ส่วนหนึ่งเป็นผล
จากดชันีดีดตวัขึน้แรง 20% ตัง้แต่ตน้ พ.ย.จนถึงปัจจุบนัจึงพกัตวับา้ง
เป็นปกติ ขณะที่ยงัตอ้งจบัตาการชมุนมุใหญ่พรุง่นี ้แมย้งัทิศทาง Fund 
Flow ยงัไหลเขา้แต่อาจสลบัพกัตวับา้ง ส่วนการซือ้ขายวนัพรุง่นีย้งัตอ้ง
เกาะติดสถานการณช์ุมนุมเป็นหลกั ใหแ้นวรบั 1,400 และ 1,390 จุด 
ส่วนแนวต้าน 1,435-1,450 จุดตลาดหลักทรัพย์ปิดวันนี ้ที่ ระดับ 
1,401.63 จดุ ลดลง 18.80 จดุ (-1.32%) มลูค่าการซือ้ขาย 102,837.88 
ลา้นบาท (อินโฟเควสท)์ 

ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 
104,561 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย(ThaiBMA) สรุป
ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าวนันี  ้มีมูลค่าการซือ้ขายรวมทัง้วนั
อยู่ที่ 104,561 ลา้นบาท ดา้นประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซือ้
ขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุน 
(บลจ.) ซือ้สุทธิ 29,518 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทประกันภัย ซือ้สุทธิ 
1,283 ลา้นบาทในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 4,109 ลา้นบาท 
Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 0.84% ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเม่ือ
วาน ภาพรวมของตลาดในวนันี  ้Yield Curve ปรบัตัวขึน้เล็กนอ้ยจาก
วันก่อนหนา้ ประมาณ 1 bps. ส าหรบักระแสเงินลงทุนของนักลงทุน
ต่างชาติวันนี ้ NET OUTFLOW 5,209 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET 
SELL 4,109 ล้านบาท และมีตราสารหนี ้ที่ถือครองโดยนักลงทุน
ต่างชาติหมดอาย ุ(Expired) 1,100 ลา้นบาท  (อินโฟเควสท)์ 
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 ภาวะตลาดเงินบาท: บาทปิดตลาด 30.34/35 ตลาดจับตา

การเมืองในปท. คาดกรอบพรุ่งนี้ 30.30-30.45 นักบริหารเงินจาก
ธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนีอ้ยู่ที่  30.34/35 
บาท/ดอลลาร ์ทรงตัวจากช่วงเช้าที่เปิดตลาดที่ระดับ 30.34 บาท/
ดอลลาร ์โดยระหว่างวันเงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบ 30.34-30.44 
บาท/ดอลลาร"์บาทปิดตลาดทรงตัวจากช่วงเชา้ เงินบาทเริ่มอ่อนค่า 
เพราะมีเงินทุนต่างประเทศไหลออก แต่ตกบ่ายมีข่าวความคืบหนา้

เรื่องวัคซีนท าใหมี้แรงเทขายดอลลารเ์พื่อไปลงทุนในสินทรัพยเ์สี่ยง 
ส่งผลให้บาทกลับมาแข็งค่า" นักบริหารเงิน กล่าวนักบริหารเงิน 
ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวนัพรุ่งนีไ้วท้ี่ 30.30-30.45 
บาท/ดอลลาร ์โดยตลาดจับตาดูสถานการณท์างการเมืองในประเทศ
อย่างใกลช้ิด ถึงแมจ้ะยงัไม่มีผลต่ออตัราแลกเปลี่ยนในขณะนี ้ (อินโฟ
เควสท)์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยทีต่้องติดตาม  
- จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห ์สหรฐั 

- ยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนเดือนต.ค. สหรฐั 

- ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3/2563 (ประมาณการครัง้ที่ 2) สหรฐั 

- รายไดแ้ละการใชจ้่ายสว่นบคุคลเดือนต.ค. สหรฐั 

- ดชันีราคาการใชจ้่ายเพ่ือการบริโภคสว่นบคุคล (PCE) เดือนต.ค. สหรฐั 

- ยอดขายบา้นใหม่เดือนต.ค. สหรฐั 

- ดชันีความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคเดือนพ. ย.จากมหาวิทยาลยัมิชิแกน สหรฐั 

- สต็อกน า้มนัรายสปัดาหจ์ากส านกังานสารสนเทศดา้นพลงังานสหรฐั (EIA)  

- คณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรฐั (FOMC) (เชา้วนัที่ 26 พ.ย.)   เปิดเผยรายงานการประชมุวนัที่ 

4-5 พ.ย. 
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ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 

 

As of

 Monday 23 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

TH Customs Exports YoY Oct -6.71% -5.00% -3.86% SET50

Customs Imports YoY Oct -14.32% -13.00% -9.08% SET100

Customs Trade Balance Oct $2047m $2000m $2230m MAI

EU Markit Eurozone Manufacturing PMI Nov P 53.60 53.20 54.80 Institution Net Position

Markit Eurozone Services PMI Nov P 41.30 42.00 46.90 Proprietary Net Position

Markit Eurozone Composite PMI Nov P 45.10 45.60 50.00 Foreign Net Position

US Chicago Fed Nat Activity Index Oct 0.83 0.27 0.27 Individual Net Position

Markit US Manufacturing PMI Nov P 56.70 53.00 53.40 Total Trading Value

Markit US Services PMI Nov P 57.70 55.00 56.90

Markit US Composite PMI Nov P 57.90 -- 56.30 Major Indices

Dow Jones

 Tuesday 24 S&P 500

Release Actual Cons. Prior Nasdaq

JP Tokyo Dept Store Sales YoY Oct -4.30% -- -35.00% STOXX Europe 50

Nationw ide Dept Sales YoY Oct -1.70% -- -33.60% FTSE 100

US FHFA House Price Index MoM Sep 1.70% 0.80% 1.50% DAX

Conf. Board Consumer Confidence Nov 96.10 98.00 101.40 Nikkei 225

Richmond Fed Manufact. Index Nov 15.00 20.00 29.00 Shanghai Composite

Hang Seng

     Wednesday 25 KOSPI

Release Actual Cons. Prior BES Sensex

JN PPI Services YoY Oct -0.60% -0.50% 1.40% Jakarta Composite

US MBA Mortgage Applications 20-Nov -- -- -0.30% Philippines Composite

Initial Jobless Claims 21-Nov -- 733k 742k Ho Chi Minh

Continuing Claims 14-Nov -- 6010k 6372k

Wholesale Inventories MoM Oct P -- 0.40% 0.40% Crude Commodities

GDP Annualized QoQ 3Q S -- 33.10% 33.10% WTI ($/bl)

Personal Consumption 3Q S -- 40.80% 40.70% Dubai ($/bl)

GDP Price Index 3Q S -- 3.60% 3.60% Brent ($/bl)

Core PCE QoQ 3Q S -- 0.04 0.04 NYMEX ($/bl)

Durable Goods Orders Oct P -- 0.90% 1.90% COMEX Gold 

Durables Ex Transportation Oct P -- 0.50% 0.90% Batic Dry Index

Cap Goods Orders Nondef Ex Air Oct P -- 0.50% 1.00%

Cap Goods Ship Nondef Ex Air Oct P -- 0.30% 0.50% Exchange Rate

Bloomberg Consumer Comfort 21-Nov -- -- 49.80 USD/THB

Personal Income Oct -- 0.00% 0.90% EUR/USD

Personal Spending Oct -- 0.40% 1.40% USD/JNY

PCE Deflator YoY Oct -- 1.20% 1.40% GBP/USD

PCE Core Deflator MoM Oct -- 0.00% 0.20% USD/CHY

PCE Core Deflator YoY Oct -- 1.40% 1.50% USD/KRW

U. of Mich. Sentiment Nov F -- 77.00 77.00 Dollar Index

New  Home Sales Oct -- 973k 959k

Thai Bond Market

 Thursday 26 Total Return Index

Release Actual Cons. Prior Outright/ Cash Trading

JP Leading Index CI Sep F -- -- 92.90 Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

Machine Tool Orders YoY Oct F -- -- -5.90% 24-Nov-20 0.451 0.464 0.483 0.502 0.552 0.644

EU M3 Money Supply YoY Oct -- 10.30% 10.40% Change (bps) -0.16 -0.14 -0.25 -0.24 -0.27 -0.17

5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

 Friday 27 0.842 1.089 1.412 1.647 1.863 2.164

Release Actual Cons. Prior +0.05 +0.43 +0.69 +1.08 +1.34 +0.30

JN Tokyo CPI YoY Nov -- -0.50% -0.30%

Tokyo CPI Ex-Fresh Food YoY Nov -- -0.60% -0.50% US Bond Market

Foreign Buying Japan Stocks 20-Nov -- -- ¥422.5b Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

Japan Buying Foreign Bonds 20-Nov -- -- ¥1009.1b 24-Nov-20 0.09 0.16 0.22 0.39 0.88 1.60

Foreign Buying Japan Bonds 20-Nov -- -- ¥736.4b Change (bps) +1.00 +0.00 +0.00 +0.00 +2.00 +4.00

CH Industrial Profits YoY Oct -- -- 10.10%

Foreign Reserves 20-Nov -- -- $252.5b

TH Consumer Confidence Nov F -- -- -17.60

104,561.05       70,433.21         +48.45%

24-Nov-20 23-Nov-20 %Chg.

327.03               326.76               +0.08%

1,109.66 1,113.02 -0.30%

92.161 92.519 -0.39%

1.3359 1.3315 +0.33%

6.5909 6.5849 +0.09%

1.1891 1.1835 +0.47%

104.45 104.46 -0.01%

24-Nov-20 23-Nov-20 %Chg.

30.34 30.32 +0.07%

1,804.60 -33.20 -1.81%

1,178.00 +9.00 +0.77%

47.90 +2.07 +4.52%

44.91 +1.85 +4.30%

44.79 +1.96 +4.58%

43.40 +0.32 +0.74%

1,000.02 +4.26 +0.43%

24-Nov-20 Chg %Chg.

5,701.03 +48.27 +0.85%

7,108.67 -69.95 -0.97%

2,617.76 +15.17 +0.58%

44,523.02 +445.87 +1.01%

3,402.82 -11.67 -0.34%

26,588.20 +102.00 +0.39%

13,292.44 +165.47 +1.26%

26,165.59 +638.22 +2.50%

3,505.00 +35.00 +1.01%

6,432.17 +98.33 +1.55%

3,635.41 +57.82 +1.62%

12,036.79 +156.16 +1.31%

24-Nov-20 Chg %Chg.

30,046.24 +454.97 +1.54%

3,514.14

102,837.88

101.12

393.47

321.84 -1.61 -0.50%

-4,008.74

912.85 -14.78 -1.59%

2,030.61 -32.17 -1.56%

25-Nov-20

24-Nov-20 Chg %Chg.

1,401.63 -18.80 -1.32%


