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S50Z21 

แนวตา้น 965 973 982 

แนวรบั 952 945 938 

 
 

 

มุมมอง แนวโน้มดชันี S50Z21 อาจกลบัมาเคลื่อนไหวในกรอบ หลงัจากดชันีอ่อนตัวลงแรงในวนัก่อนหน้า ระยะสัน้หากดัชนีมีแรงซือ้ดนัให้การ
ปรับตวัขึน้ในระดบัจ ากดั อาจมีแรงขายท าก าไรสลบักลบัเข้ามาอีกครัง้ ทัง้นี ้หากดชันีดีดตวัขึน้แตไ่มส่ามารถทรงตวัเหนือแนวต้านโซน 965-973 จดุได้ 
ดชันีอาจอ่อนตวัลงแต่หากแรงขายไม่มาก หรือ ยืนเหนือแนวรับแรกบริเวณ 952 จุด ดชันีจะแกว่งตวัออกด้านข้างเพื่อพยายามสร้างฐาน แนะน าเปิด
สถานะขายเพื่อท าก าไรระยะสัน้ จากการแกวง่ตวั หากดชันีไมผ่า่นแนวต้านโซน 965-973 จดุ(ตดัขาดทนุหากผา่นโซนแนวต้าน 973 จดุ) เข้าซือ้คืนเพื่อ
ท าก าไรหากราคาไม่หลดุแนวรับบริเวณ 952 จุด แต่หากหลดุ มมุมองเชิงลบจะชดัเจนขึน้ แนะน าถือสถานะขายต่อเพื่อรอซือ้คืนที่แนวรับถดัไปโซน 
945 จดุ  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Index Close Change Change (%) 

US 

Dow Jones 34,899.34 -905.04 -2.53% 

Nasdaq 15,491.66 -353.57 -2.23% 

S&P 500 4,594.62 -106.84 -2.27% 

EUR 

DAX 15,257.04 -660.94 -4.15% 

CAC40 6,739.73 -336.14 -4.75% 

FTSE100 7,044.03 -266.34 -3.64% 

ASIA 

Shanghai 3,564.09 -20.09 -0.56% 

Hang Seng 24,740.16 54.66 0.22% 

Nikkei 28,751.62 -747.66 -2.53% 

SET 1,610.61 -37.85 -2.30% 

SET50 961.93 -25.67 -2.60% 

 Source: Aspen 

 

สรุปการเคล่ือนไหวของดัชนีหลักทรัพย์ที่ส าคัญวันก่อนหน้า 

Contact S50Z21 S50H22 S50M22 S50U22 

High 982.60 977.70 977.40 984.90 

Low 958.30 953.80 953.00 980.30 

Open 981.20 976.00 977.40 984.90 

Close 961.10 956.40 955.40 981.70 

Change -26.30 -26.00 -26.30 -26.00 

Basis -0.83 -5.53 -6.53 19.77 

Maturity 31 122 213 305 

                                                                         Source: TFEX 

การเคล่ือนไหวของ SET50 Index Futures 

นกัลงทนุ สถาบนั ตา่งชาต ิ ในประเทศ 

LONG 58,039 83,008 177,434 

SHORT 54,349 138,750 125,382 

NET 3,690 -55,742 52,052 

                                                                        Source: TFEX 

ปริมาณซือ้ขายตามกลุ่มนักลงทุน SET50 Index Futures (สัญญา) 
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นักวเิคราะห์ : วรุต รุ่งข า 
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สรุปมูลค่าการซือ้ขายสิน้วนั SET (หน่วย: ล้านบาท) 

 นกัลงทนุ สถาบนั ตา่งชาต ิ ในประเทศ บญัชบีล. 

ซือ้ 6,087.49 47,953.60 58,735.27 10,695.74 

ขาย 9,549.66 54,044.81 45,943.66 13,933.95 

สทุธ ิ -3,462.18 -6,091.21 12,791.60 -3,238.22 

Source: SET 

Source: Aspen 
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BCHZ21 
แนวตา้น 21.90 23.00 

แนวรบั 20.60 19.60 

 

มุมมอง ราคาหุ้น BCH ปิดที่ราคา 20.90 บาท ราคาปรับตวัเพิ่มขึน้ +0.90 บาท (+4.50%) จากวนัก่อนหน้า บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) : BCH ด าเนินธุรกิจ
ธุรกิจในรูปแบบกลุม่โรงพยาบาล ซึ่งมีโรงพยาบาลในเครือทัง้หมด 13 แหง่ และโพลีคลินิก 1 แหง่ ตัง้อยูใ่นกรุงเทพฯ และตา่งจงัหวดั BCH ได้แรงหนนุจากความวิตกกงัวลเก่ียวกบั
การพบไวรัสโควิด-19 สายพนัธุ์ใหมท่ี่ชื่อวา่ B.1.1.529 ในแอฟริกาใต้ โดย องค์การอนามยัโลก (WHO) จดัการประชมุวาระพิเศษ ขณะที่การประชมุ ศบค.ชดุใหญ่ว่า มีความเป็น
ห่วงสถานการณ์โควิด-19 ในเดือน ธ.ค.2021เน่ืองจากมีหลายเทศกาล และสถานการณ์ทัง้โลกจะเห็นว่าตัวเลขก าลังเพิ่มขึน้มาก  BCH เปิดเผยการด าเนินงานงวดไตรมาส 
3/2021 มีก าไร 2,896.24 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 600.65 % จากชว่งเดียวกนัของปีก่อนหน้า และ งวด 9 เดือน ก าไร 4,365.73 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 359.02 % จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน
หน้า BCH คาดวา่ปี 2022 รายได้รวมจะเติบโต 104% จากฐานรายได้ที่ไมร่วมโควิด 2020 แบง่เป็นรายได้จากคนไข้ทัว่ไปกลบัมาโต 31% รายได้จากประกนัสงัคมโต 10% รายได้
จากการให้บริการศนูย์การแพทย์เฉพาะทางใหม่ๆ โต 7% รายได้เก่ียวกับโควิดโต 19% และรายได้ให้บริการฉีดวคัซีน Moderna เพิ่มขึน้ 37% ทัง้นี ้วคัซีน Moderna ล็อต แรกที่ 
BCH ได้รับจดัสรร 1.06 ล้านโดส เข้ามาในไตรมาส 4/2021 ราว 50% ที่เหลืออีก 50% เข้ามาในไตรมาส 1/2022 ซึง่ก็รับรู้รายได้ตัง้แตพ่.ย.2021 
กลยุทธ์ เปิดสถานะ Long BCHZ21 เม่ือราคาหุ้น BCH สามารถเคลื่อนไหวแนวรับบริเวณ 20.60-19.60 บาท ตัง้จดุตัดขาดทนุหากราคาทิง้ตวัลงหลดุแนวรับโซน 19.60 บาท 
โดยทยอยปิดสถานะซือ้เพื่อท าก าไรหากราคาหุ้น BCH ปรับตวัขึน้ไม่ผ่านบริเวณแนวต้านแรกโซน 21.90 บาท แตห่ากราคายืนเหนือโซนแนวต้านแรกได้หรือ สามารถชะลอการ
ปิดสถานะซือ้ไปที่โซนแนวต้านถดัไป 23.00 บาท 
 

อตัราสว่นทางการเงนิ (BCH) 

ปี (พ.ศ.) 2017 2018 2019 2020 

P/E (เทา่) 48.25 37.90 36.68 28.45 

P/BV (เทา่) 8.18 7.66 7.09 5.12 

ROE (%) 18.42 20.00 19.00 18.72 

ROA (%) 13.13 13.11 12.82 11.99 

EPS (บาท) 0.37 0.44 0.46 0.49 

BVPS (บาท) 1.98 2.18 2.41 2.66 

Dividend Yield (%) 1.05 1.20 1.35 1.69 

                                                                                                                            Source: SET 

Single Stock Futures 

Source: Aspen 

 

KCE 

Analyst Picks : BCH 
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Contact WHAZ21 SIRIZ21 TTBZ21 IRPCZ21 TRUEZ21 BLANDZ21 GUNKULZ21 BANPUZ21X BTSZ21 STGTZ21 

Open 3.60 1.28 1.24 4.05 4.72 1.12 4.97 11.25 9.30 28.00 

High 3.61 1.28 1.24 4.05 4.72 1.12 4.97 11.40 9.60 29.50 

Low 3.46 1.23 1.20 3.92 4.65 1.05 4.80 10.96 9.30 28.00 

Close 3.51 1.24 1.22 3.95 4.69 1.09 4.80 11.05 9.50 29.40 

Change -0.13 -0.04 -0.02 -0.13 -0.07 -0.02 -0.17 -0.42 -0.17 1.60 

%Change -3.57 -3.13 -1.61 -3.19 -1.47 -1.8 -3.42 -3.66 -1.76 5.76 

Volume 1327 798 764 710 695 637 595 569 387 345 

Expire 
Date 

29/12/2021 

 

         

 

                                                                                                                                                                                          

 

 

 

Most Active Single Stock Futures by Volume (26-November-21) 

 

Source: Aspen 

 

KCE 

หมายเหต:ุ กราฟทัง้หมดอา้งองิจากหุน้สามัญ 
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Calendar Spread Trading 

Idea 
SET50 Index Futures 

*กลยุทธ์การลงทุน  อาจสามารถใช้กลยทุธ์ Long Calendar Spread ได้โดยเปิดสถานะ Short S50Z21และ Long S50H22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*หมายเหตุ 
Spread Trading Idea เป็นเพียงแนวคิดการลงทนุรูปแบบหนึ่งซึง่ผู้ลงทนุควรศกึษากลยุทธ์การลงทนุ ข้อจ ากดั , ความเส่ียง, ผลตอบแทนของกลยุทธ์นีใ้ห้ดี
ก่อนการตดัสินใจลงทนุทกุครัง้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Aspen 
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 Inter Commodity Spread Trading Idea 

Single Stock Futures 

*หมายเหตุ 
1. Spread Trading Idea เป็นเพียงแนวคิดการลงทนุรูปแบบหนึ่งซึง่ผู้ลงทนุควรศกึษากลยทุธ์การลงทนุ ข้อจ ากดั, ความเสี่ยง, ผลตอบแทนของกลยทุธ์นีใ้ห้ดีก่อนการตดัสินใจ
ลงทนุทกุครัง้ 
2. การเปิดสถานะใช้หุ้นอ้างอิงในมลูคา่ที่เทา่กนัทัง้ฝ่ัง Long และ ฝ่ัง Short 

 
 
 

*กลยุทธ์การลงทุน  
แนะน าเปิดสถานะ Long CPALLZ21 และ Short BJCZ21 ซึ่งอยู่ในกลุ่มอตุสาหกรรม บริการ, หมวดธุรกิจ พาณิชย์ เหมือนกัน โดย CPALL ได้ประโยชน์จาก ศบค.ชดุใหญ่ 
พิจารณา ยกเลิกประกาศใช้เคอร์ฟิวทกุพืน้ที่ และให้เพิ่มพืน้ที่น าร่องท่องเที่ยวเป็น 7 จงัหวดั ส าหรับกิจการสถานบนัเทิงให้เปิดด าเนินการตัง้แต่วนัที่ 16 มกราคม 2022 ดื่ม
สรุาไม่เกิน 23.00 น. ซึ่งเพิ่มโอกาสผู้ ใช้บริการ  7-Eleven เพ่ิมขึน้หนนุแนวโน้มก าไรฟืน้ตวัในไตรมาส 4/2021 นอกจากนี ้การปรับโครงสร้างธุรกิจค้าปลีกโดยโอน"โลตสัส์"ไป
อยู่ภายใต้ MAKRO จะช่วยเพิ่มกระแสเงินสด พร้อมกับ PO ไปลดภาระหนีส้ิน  มลูค่าของ MAKRO ที่จะเพ่ิมขึน้หลังร่วมกับ Lotus’s ทัง้นี ้CPALL มุ่งสู่การให้บริการผ่าน
ออนไลน์ด้วยกลยทุธ์แบบ O2O ที่ผสมผสานชอ่งทาง Omni-Channel หากสงัเกตผลตอบแทนจากราคาหุ้นย้อนหลงั 1 ปี CPALL ให้ผลตอบแทนประมาณ -3.6% ขณะที่ BJC 
ให้ผลตอบแทนย้อนหลงั 1 ปี ประมาณ -9.2% 

 
 
 
 
 
 
 

อตัราสว่นทางการเงนิ (CPALL) 

ปี (พ.ศ.) 2017 2018 2019 2020 

P/E (เทา่) 37.02 29.55 29.87 27.99 

P/BV (เทา่) 9.87 7.76 7.35 5.62 

ROE (%) 30.50 26.14 25.02 16.91 

ROA (%) 8.84 8.81 8.94 6.18 

EPS (บาท) 2.14 2.22 2.38 1.68 

BVPS (บาท) 7.81 8.86 9.83 10.36 

Dividend 
Yield (%) 

1.30 1.60 1.66 2.15 

                                                                                        Source: SET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราสว่นทางการเงนิ (BJC) 

ปี (พ.ศ.) 2017 2018 2019 2020 

P/E (เทา่) 57.63   31.80   24.28   27.20  

P/BV (เทา่) 2.52   1.87   1.50   1.23 

ROE (%) 4.96   6.13   6.45   3.48  

ROA (%) 4.14   4.28   4.18   3.26  

EPS (บาท) 1.31   1.66   1.82   1.00  

BVPS (บาท) 26.18   27.21   27.99   28.29 

Dividend 
Yield (%) 

0.76   1.12   1.74   2.62  

                                                                                        Source: SET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Aspen 
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CPALL, BJC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ปัจจัยในประเทศ 
 

 ศบค.ขยายพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ,ยกเลิกพืน้ที่ สีแดงเข้ม-ขยาย จ.น าร่องท่องเที่ยว นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การโควิด -19 
(ศบค.) เปิดเผยว่า ที่ประชมุคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.ชดุใหญ่) ได้มีมติเห็นชอบเร่ืองส าคญั 
ได้แก่  - ขยายเวลาประกาศใช้สถานการณ์ฉกุเฉินตอ่ไปอีก 2 เดือนถึง 31 ม.ค.65  - ปรับระดบัพืน้ที่ ยกเลิกสีแดงเข้มจงึท าให้มีผลยกเลิกประกาศใช้เคอร์ฟิว
ทกุพืน้ที่ และให้เพ่ิมพืน้ที่น าร่องท่องเที่ยวเป็น 7 จังหวดั   - อาจผ่อนผันเปิดสถานบนัเทิงก่อน 16 ม.ค.65 หากเตรียมความพร้อมได้ เร็ว - ให้ผู้ เดินทางเข้า
ประเทศทกุช่องทางตรวจ ATK แทน RT-PCR พร้อมลดกักตวั และเห็นชอบให้ออกวคัซีนพาสปอร์ตแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน่ "หมอพร้อม" - ไฟ
เขียว MOU น าเข้าแรงงานตา่งด้าว 1 ธ.ค.เป้าหมาย 4.2 แสนคนของกระทรวงแรงงาน ก าหนดสถานที่กกัตวัใน 5 จงัหวดั 

 หมอยง ชีโ้ควิด B.1.1.529 พบในแอฟริกาใต้มีแนวโน้มแพร่เร็ว-ดือ้วัคซีน แนะไทยยกระดับมาตรการควบคุมนักท่องเที่ยวแอฟริกาใต้ หวั่น
ระบาดในประเทศ  ศ.นพ.ยง ภูว่รวรรณ หวัหน้าศนูย์เช่ียวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั โพสต์เฟซบุ๊กถึง กรณีการแพร่ระบาดของโควิดสายพนัธุ์ B.1.1.529 ซึ่งมีข้อกงัวลด้านการแพร่เชือ้ได้เร็วกวา่สายพนัธุ์เดลตา และมีแนวโน้มดือ้
วคัซีนมากสดุ โดยระบุวา่ ไวรัสสายพนัธุ์ B.1.1.529 ที่พบใหมนี่ ้เป็นสายพนัธุ์ที่พบในแอฟริกาใต้ และมีการพบนอกแอฟริกาใต้แต่สว่นใหญ่เป็นการเดินทาง
มาจากแอฟริกาใต้ เช่น ฮอ่งกง เป็นต้น โดยสายพนัธุ์ดงักล่าวมีการเปลี่ยนแปลงพนัธุกรรมประมาณ 50 ต าแหน่ง และมากกว่า 30 ต าแหน่งเกิดขึน้บนหนาม
แหลมหรือสไปรท์โปรตีน ซึง่เป็นการเปลี่ยนแปลงในต าแหน่งที่ภมิูต้านทานแอนติบอดีจะจบั เป็นที่เกรงวา่จะท าให้ไวรัสนีด้ือ้ต่อวคัซีน และที่ส าคญัไวรัสนีย้งั
มีการเปลี่ยนแปลงในต าแหน่งที่เอนไซม์จะตดั cleavage site โดยเฉพาะเปลี่ยนเป็นกรดอะมิโนที่เป็นด่าง (K = lysine) ท าให้ง่ายต่อการ ตดัด้วยเอนไซม์ 
Furin ของมนษุย์ ไวรัสเข้าสู่เซลได้งา่ย หรือติดเชือ้ได้งา่ยขึน้ ในส่วนของ non-structural protein 6 nsp6 มีการขาดหายของพนัธุกรรม ในต าแหน่งนีเ้ป็นอีก
สว่นหนึ่งที่จะชว่ยให้มีการแพร่กระจายได้งา่ยขึน้ ในสว่นของนิวคลีโอแคปสิด ก็เชน่เดียวกนัมีการพบการเปลี่ยนแปลงคล้ายสายพนัธุ์ แอลฟ่า 

 รัฐบาล รณรงค์สัปดาห์แห่งการฉีดวัคซีน 27 พ.ย.-5 ธ.ค. มุ่งสู่เป้าหมาย 100 ล้านโดส วนัที่ 27 พ.ย. - 5 ธ.ค. 64 กรมควบคุมโรคก าหนดให้เป็น 
"สปัดาห์แหง่การฉีดวคัซีน" สู่เป้าหมาย 100 ล้านโดสเพ่ือความปลอดภยั ได้ใช้ชีวิตปกติ  ทัง้นี ้นายกรัฐมนตรีก าชบัให้ส านักงานสาธารณสขุจงัหวดั เดินหน้า
เคลื่อนที่ฉีดวคัซีนให้ประชาชนในพืน้ที่ของตวัเองให้ครบโดส ขอความร่วมมือประชาชนทกุคนร่วมกันเดินหน้าสู่เป้าหมายฉีดวคัซีนครบ 100 ล้านโดส เพ่ือ
สร้างภมิูคุ้มกนัหมูใ่นเกิดขึน้ พร้อมขบัเคลื่อนเศรษฐกิจ ภาคธุรกิจการทอ่งเที่ยว รับการเปิดประเทศตอ่ไป  นพ.เกียรติภมิู วงศ์รจิต ปลดักระทรวงสาธารณสขุ 
(สธ.) กล่าววา่ ตามเป้าหมายฉีดวคัซีนให้ได้ครอบคลมุ 70% ภายในเดือน พ.ย.นี ้หลายเขตสขุภาพใกล้ถึงเป้าหมายแล้ว ได้ก าชบัให้ทกุจงัหวดัเร่งรัดการฉีด
วคัซีนให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะช่วงสัปดาห์รณรงค์ฉีดวคัซีนระหว่างวนัที่ 27 พ.ย.-5 ธ.ค.64 เน่ืองในวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุขและวนัพ่อ
แหง่ชาติ  

 ม.หอการค้าฯ แนะรัฐเร่งเสริมสภาพคล่อง หลัง SME จ่อปิดตัวหลังเข้าไม่ถึงแหล่งทุน นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย เผยผลส ารวจสถานภาพธุรกิจ SME ไทย ของสถาบนัยทุธศาสตร์การค้า ระบผุู้ประกอบการสว่นใหญ่เช่ือมีความเสี่ยงสงูที่จะปิดกิจการลงหลงั
ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 เน่ืองจากประสบปัญหาขาดสภาพคล่องรุนแรง และไมส่ามารถเข้าถึงแหลง่ทนุที่มีอยู ่โดยวงเงินสินเช่ือเสริมสภาพคลอ่ง
ที่ต้องการเฉลี่ยอยู่ที่ 654,924 บาท และคาดว่าธุรกิจจะกลบัมาเป็นปกติภายในไตรมาสที่ 4/65   " โดยต้องการให้ภาครัฐเร่งช่วยเหลือในเร่ืองสินเชื่อโดยไม่
เน้นการค า้ประกนั, การลดหย่อนภาษีน าเข้าวตัถดุิบและสินค้าทนุเพ่ือลดต้นทนุ, การกระตุ้นการท่องเที่ยว, การฉีดวคัซีนและควบคมุการแพร่ระบาดของโค
วิด-19 

 ที่ปรึกษา ศบค.ห่วงติดเชือ้โควิดเพิ่มหลายเทศกาลใน ธ.ค.แนะศึกษายุโรปเป็นบทเรียน นพ.อุดม คชินทร ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กล่าวก่อนการประชมุ ศบค.ชดุใหญ่วา่ มีความเป็นหว่งสถานการณ์โควิด-19 ในเดือน 
ธ.ค.64 เน่ืองจากมีหลายเทศกาล และสถานการณ์ทัง้โลกจะเห็นวา่ตวัเลขก าลงัเพ่ิมขึน้มากโดยเฉพาะในยโุรป ซึง่ในช่วงที่ผ่านมาสถานการณ์ของไทยก็จะ
ปรับขึน้มาตามยโุรปราว 2-3 เดือน  สว่นการผ่อนปรนมาตรการตา่ง ๆ ของ ศบค.คงต้องด าเนินการแน่นอนเพียง แต่ต้องเคร่งครัดเร่ืองมาตรการพืน้ฐานที่ใช้
อยู ่ทัง้การสวมหน้ากากอนามยั การเว้นระยะหา่ง ไม่เชน่นัน้ตวัเลขผู้ติดเชือ้ก็คงปรับขึน้แน่นอน เพราะขณะนีเ้ร่ิมเข้าสูฤ่ดหูนาว อากาศเย็นไวรัสจะเติบโตได้ดี 
ขณะที่เร่ืองวคัซีนเร่ิมเห็นได้ชดัวา่ยโุรปใช้วคัซีนที่ดีและฉีดให้ประชากรครอบคลมุ 70-80% แตก็่กลบัมาระบาดใหม่ 

 

  

Source: VOATHAI, อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, มิติหุ้น, efinancethai 

ข่าวสารประกอบการลงทุน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ปัจจัยต่างประเทศ 
 ดาวโจนส์ปิดดิ่ง 905.04 จุด วิตกโควิดพันธ์ุใหม่ทุบตลาด  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดทรุดตวัลงอยา่งรุนแรงในวนัศกุร์ (26 พ.ย.) โดยหุ้นกลุ่มเดินทาง

, กลุม่ธนาคาร และกลุม่สินค้าโภคภณัฑ์ร่วงลงอยา่งหนกัจากแรงเทขายท่ามกลางความวิตกเก่ียวกบัรายงานการพบไวรัสโควิด-19 สายพนัธุ์ใหมท่ี่อาจจะดือ้วคัซีน  
ทัง้นี ้ดัชนีเฉลี่ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 34,899.34 จดุ ร่วงลง 905.04 จดุ หรือ -2.53%, ดชันี S&P500 ปิดที่ 4,594.62 จดุ ร่วงลง 106.84 จดุ หรือ -2.27% 
และดชันี Nasdaq ปิดที่ 15,491.66 จดุ ร่วงลง 353.57 จดุ หรือ -2.23% 

 บริษัทผลิตวัคซีนรายใหญ่เร่งตรวจสอบ พร้อมปรับวัคซีนสู้โควิด "โอไมครอน"  บรรดาบริษัทผลิตวคัซีนโควิด-19 รายใหญ่ของโลกเปิดเผยในวนัศกุร์ (26 
พ.ย.) ว่า พวกเขาก าลังด าเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อตรวจสอบและปรับวัคซีนที่มีอยู่ให้สามารถป้องกันไวรัสโควิดสายพันธุ์ใหม่  ส านักข่าวซีเอ็นบีซีรายงานว่า 
องค์การอนามยัโลก (WHO) ได้เปิดเผยในวนัศกุร์วา่ ไวรัสโควิดสายพนัธุ์ใหมท่ี่ชื่อ โอไมครอนเป็นสายพนัธุ์ที่น่าวิตก ซึง่อาจมีความเสี่ยงสงูที่จะท าให้เกิดการติดเชือ้
ซ า้มากกว่าสายพันธุ์ อ่ืน ๆ  ไฟเซอร์และไบออนเทคระบุว่า พวกเขาก าลังตรวจสอบไวรัสโอไมครอน หรือ B.1.1.529 และสามารถที่จะปรับวคัซีนที่มีอยู่ได้อย่าง
รวดเร็ว หากจ าเป็น   

 ผลส ารวจชีช้าวอเมริกัน 77% มองว่าเงินเฟ้อกระทบชีวิตประจ าวัน   ผลส ารวจซึ่งจัดท าโดยยาฮนิูวส์ (Yahoo News) และยูกอฟ (YouGov) ระบุว่า ชาว
อเมริกนั 77% คิดวา่ภาวะเงินเฟ้อสง่ผลกระทบตอ่ชีวิตประจ าวนัในระดบัหนึ่ง  หนงัสือพิมพ์นิวยอร์กโพสต์รายงานผลส ารวจดงักลา่ว ซึง่ระบุเพ่ิมเติมวา่ชาวอเมริกนั 
61% รู้สึกว่าวิกฤตห่วงโซ่อปุทานที่ก าลงัเกิดขึน้และน าไปสู่การขาดแคลนอาหารและบริการนัน้ ได้ก่อให้เกิดความไม่สะดวกสบายในชีวิต  ขณะเดียวกัน ชาว
อเมริกนั 51% แสดงความกงัวลวา่จะไมมี่ศกัยภาพพอที่จะซือ้ของที่ต้องการในชว่งเทศกาลเน่ืองจากเงินเฟ้อ ขณะที่ 45% เกรงวา่จะไม่สามารถซือ้ของที่ต้องการได้
เพราะหว่งโซอ่ปุทานหยดุชะงกั ส านกัข่าวซินหวัรายงาน 

 ยอดติดโควิดพุ่งแรงใน 2 เมืองใหญ่ในแอฟริกาใต้ ขณะนักวิทย์เจอ "โอไมครอน"  สภาวิจยัทางการแพทย์ของแอฟริกาใต้ (SAMRC) เปิดเผยวา่ จากการ
วิเคราะห์น า้เสียพบวา่ การติดเชือ้โควิด-19 ก าลงัพุ่งขึน้ใน 2 เมืองใหญ่  SAMRC ระบใุนแถลงการณ์เม่ือวนัศกุร์ (26 พ.ย.) วา่ จ านวนไวรัสที่พบในตวัอยา่งน า้เสีย
ได้พุ่งขึน้ในเดือนนีใ้นเมืองชวาเน และเมืองจีเคอเปอร์ฮา โดยการตรวจพบดงักลา่วเกิดขึน้ในสปัดาห์เดียวกับที่บรรดานักวิทยาศาสตร์ของแอฟริกาใต้ประกาศการ
พบเชือ้ไวรัสโควิด-19 สายพนัธุ์ใหม ่ซึ่งองค์การอนามยัโลก (WHO) ให้ชื่อว่า โอไมครอน (Omicron) และได้ท าให้ประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกประกาศห้ามเที่ยวบินเข้า
และออกจากแอฟริกาใต้ รวมถึงหลายประเทศในทวีปแอฟริกา   

 CDC สหรัฐเฝ้าระวัง เผยยังไม่พบผู้ติดเชือ้โควิดสายพันธ์ุ "โอไมครอน"  ศนูย์ควบคมุและป้องกนัโรค (CDC) ของสหรัฐเปิดเผยในวนัศกุร์ (26 พ.ย.) วา่ ยงัไม่
พบผู้ติดเชือ้โควิด-19 สายพนัธุ์โอไมครอน (Omicron) ในสหรัฐ ซึ่งเป็นสายพนัธุ์ใหม่ที่องค์การอนามยัโลก (WHO) ระบวุ่าเป็นสายพนัธุ์ที่น่าวิตก  "จนถึงขณะนีย้งั
ไมพ่บสายพนัธุ์ดงักล่าวในสหรัฐ โดย CDC ท าการตรวจสอบไวรัสสายพนัธุ์ตา่ง ๆ อย่างตอ่เน่ือง และระบบเฝ้าระวงัไวรัสของสหรัฐได้ตรวจพบสายพนัธุ์ใหม ่ๆ ใน
ประเทศได้อยา่งน่าเช่ือถือ เราคาดวา่ โอไมครอนจะถกูตรวจพบได้อยา่งรวดเร็ว หากเกิดขึน้ในสหรัฐ" CDC ระบใุนแถลงการณ์ 

 สหรัฐห้ามผู้ เดินทางจาก 8 ชาติในแอฟริกาเข้าประเทศ สกัดโควิดพันธ์ุใหม่  ประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรัฐประกาศในวนัศกุร์ (26 พ.ย.) วา่ สหรัฐจะ
ก าหนดข้อจ ากดัด้านการเดินทางกบั 8 ประเทศในแอฟริกา เน่ืองจากตรวจพบไวรัสโควิด-19 สายพนัธุ์ใหมใ่นทวีปดงักลา่ว  ปธน.ไบเดนระบวุา่ ตัง้แตว่นัจนัทร์ที่ 29 
พ.ย. คณะบริหารของเขาจะสัง่จ ากดัการเดินทางทางอากาศจากแอฟริกาใต้, บอตสวานา, ซิมบบัเว, นามิเบีย, เลโซโท, เอสวาตินี, โมซมับิก และมาลาวี เพื่อเป็น
มาตรการป้องกนัลว่งหน้าไมใ่ห้ไวรัส "โอไมครอน" ซึง่เป็นไวรัสโควิด-19 สายพนัธุ์ใหม ่แพร่ระบาดเข้าสูส่หรัฐ   

 อนามัยโลกตัง้ช่ือโควิดพันธ์ุใหม่ "โอไมครอน" ประกาศเป็นสายพันธ์ุน่าวิตก  องค์การอนามยัโลก (WHO) ประกาศในวนัศกุร์ (26 พ.ย.) ว่า ไวรัสโควิด-19 
สายพันธุ์ใหม่ B.1.1.529 ที่พบในแอฟริกาใต้นัน้ เป็นสายพันธุ์ที่น่าวิตก โดยระบุว่า อาจแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วมากกว่าสายพันธุ์ อ่ืน ๆ   WHO ระบุใน
แถลงการณ์วา่ จากหลกัฐานเบือ้งต้นบง่ชีว้า่ มีความเสี่ยงเพิ่มขึน้ที่ไวรัสสายพนัธุ์ใหมด่งักล่าวจะท าให้เกิดการติดเชือ้ซ า้ และมีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นอนัตรายใน
ด้านระบาดวิทยาของไวรัสโควิด-19  

 ดอลล์อ่อนค่า นลท.เทขายจากวิตกโควิดพันธ์ุใหม่  ดอลลาร์สหรัฐออ่นค่าลงเม่ือเทียบกบัสกลุเงินหลกั ๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวนั
ศกุร์ (26 พ.ย.) เน่ืองจากนักลงทนุพากันขายสินทรัพย์เสี่ยงและเข้าซือ้สินทรัพย์ปลอดภยั ท่ามกลางความวิตกเก่ียวกับการพบไวรัสโควิด -19 สายพนัธุ์ใหม่  ทัง้นี ้
ดชันีดอลลาร์ ซึง่เป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เม่ือเทียบกับสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน ลดลง 0.75% แตะที่ 96.0468 ในวนัศกุร์ ยโูรแข็งคา่เม่ือ
เทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดบั 1.1313 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1209 ดอลลาร์ และเงินปอนด์แข็งคา่แตะที่ระดบั 1.3335 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3321 ดอลลาร์ สว่น
ดอลลาร์ออสเตรเลียออ่นคา่ลงสูร่ะดบั 0.7118 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.7185 ดอลลาร์สหรัฐ 

Source: VOATHAI, อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, มิติหุ้น, efinancethai, ขา่วหุ้นธุรกิจ 

 

 

ข่าวสารประกอบการลงทุน 


