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S50Z21 

แนวตา้น 952 959 966 

แนวรบั 938 931 923 

 
 

 

มุมมอง แนวโน้มดชันี S50Z21 การแกว่งตวัและความผนัผวนของดชันีในช่วง 2 วนัท าการท่ีผ่านมาอยู่ในระดบัสงู ซึง่ดชันีมีการทิง้ตวัลงต่อเน่ือง แม้ว่าจะ
เห็นแรงช้อนซือ้สลบัเข้ามาดันดัชนีไว้ แต่เมื่อดชันีฟืน้ตวัขึน้ก็มีแรงขายเข้ามากดดนัดชันีเพิ่ม อย่างไรก็ตาม ส าหรับวนันีห้ากดัชนีดีดตัวขึน้ได้ไม่มาก หรือ 
หากระยะสัน้ดชันีไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านบริเวณ 950-952 จดุ ได้ดชันีอาจเคลื่อนอ่อนตวัลงเพื่อไปหากฐานของดชันีเพื่อสะสมแรงซือ้ โดยประเมินแนว
รับบริเวณ 938 จดุ หากยืนได้ อยู่มีโอกาสเกิดแรงซือ้ดนัให้ดชันีขึน้ช่วงสัน้อีกครัง้ แนะน าเปิดสถานขายในบริเวณ แนวต้าน 952-959 จดุ และตดัขาดทนุหาก
ดชันีเคลื่อนไหวไหวเหนือโซนแนวต้าน 966 จดุได้ (ระดบัสงูสดุของวนัก่อนหน้า) และ แบ่งปิดสถานขายท าก าไร หาก S50Z21 อ่อนตวัลงสามารถยืนเหนือ
แนวรับบริเวณ 938 จดุ แต่หากยืนไม่ได้ให้ชะลอการปิดสถานะซือ้ไปท่ีแนวต้านถดัไปบริเวณ 931 จดุ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Index Close Change Change (%) 

US 

Dow Jones 35,135.94 236.6 0.68% 

Nasdaq 15,782.83 291.17 1.88% 

S&P 500 4,655.27 60.65 1.32% 

EUR 

DAX 15,280.86 23.82 0.16% 

CAC40 6,776.25 36.52 0.54% 

FTSE100 7,109.95 65.92 0.94% 

ASIA 

Shanghai 3,562.70 -1.39 -0.04% 

Hang Seng 23,852.24 -228.28 -0.95% 

Nikkei 28,283.92 -467.7 -1.63% 

SET 1,589.69 -20.92 -1.30% 

SET50 948.28 -13.65 -1.42% 

 Source: Aspen 

 

สรุปการเคล่ือนไหวของดัชนีหลักทรัพย์ที่ส าคัญวันก่อนหน้า 

Contact S50Z21 S50H22 S50M22 S50U22 

High 966.40 961.70 960.50 977.40 

Low 945.30 941.00 940.20 953.00 

Open 963.10 958.00 957.00 977.40 

Close 946.50 941.90 941.10 955.40 

Change -14.60 -14.50 -14.30 -14.10 

Basis -1.78 -6.38 -7.18 7.12 

Maturity 30 121 212 304 

                                                                         Source: TFEX 

การเคล่ือนไหวของ SET50 Index Futures 

นกัลงทนุ สถาบนั ตา่งชาต ิ ในประเทศ 

LONG 52,576 116,563 154,665 

SHORT 55,673 137,261 130,870 

NET -3,097 -20,698 23,795 

                                                                        Source: TFEX 

ปริมาณซือ้ขายตามกลุ่มนักลงทุน SET50 Index Futures (สัญญา) 

 

30 November 2021  

 

วรุต  รุ่งข า 
 

SET 50 Index Futures 

040068 
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สรุปมูลค่าการซือ้ขายสิน้วนั SET (หน่วย: ล้านบาท) 

 นกัลงทนุ สถาบนั ตา่งชาต ิ ในประเทศ บญัชบีล. 

ซือ้ 5,286.27 50,326.83 50,128.11 10,064.80 

ขาย 8,654.75 54,697.19 41,318.74 11,135.35 

สทุธ ิ -3,368.48 -4,370.36 8,809.38 -1,070.54 

Source: SET 

Source: Aspen 
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STGTZ21 
แนวตา้น 35.75 38.50 

แนวรบั 30.25 26.50 

 

มุมมอง ราคาหุ้น STGT ปิดท่ีราคา 32.50 บาท ราคาปรับตวัเพิ่มขึน้ +1.75 บาท (+5.69%) จากวนัก่อนหน้า บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) : STGT ด าเนินธุรกิจธุรกิจผลติ
และจดัจ าหน่ายถุงมือยางท่ีใช้ในทางการแพทย์และอุตสาหกรรมอ่ืน โดยมีผลิตภณัฑ์หลกั ได้แก่ ถุงมือยางธรรมชาติชนิดมีแป้ง ชนิดไม่มีแป้ง และถุงมือยางไนไตรล์ STGT ได้ประโยชน์ จาก 
ความกังวลการระบาดเชือ้ไวรัสโควิด-19 สายพนัธุ์โอไมครอน ซึง่ปัจจุบนัตรวจพบในหลายประเทศ ท าให้มีความต้องการถุงมือยางท่ีใช้ในทางการแพทย์เพิ่ม เพ่ือหลีกเหลี่ยงการสมัผสัการใช้
ชีวิตประจ าวนั คล้ายกบัการระบาดของโควิด-19 ในรอบท่ีผ่านมา หนนุให้ปริมาณการขายสนิค้ามีแนวโน้มขึน้ ประกอบกับ ผลการด าเนินงานงวด 9 เดือนแรกของปี 2021 ท าสถิตสิงูสดุใหม่ โดย
มีรายได้รวม 39,265.4 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 132.8% และ มีก าไรสุทธิ 21,864.5 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 271.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และ ผลประกอบการไตรมาส 3/2021 ท ารายได้รวม 
10,864.0 ล้านบาท เตบิโต 32.6% และก าไรสทุธิ 4,532.8 ล้านบาท เตบิโต 2.9% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดย STGT อยู่ระหว่างก่อสร้างและตดิตัง้เคร่ืองจกัรในโรงงานตรัง 3 (TG 3) คาดว่า
จะเร่ิมเดนิเคร่ืองจกัรผลิตสินค้าเพ่ือจ าหน่ายเชิงพาณิชย์ในช่วงปลายเดือนธันวาคมนี ้รวมถึงอยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงงานใหม่เพ่ือขยายก าลงัการผลิตในปี 2022 นอกจากนี ้STGT ได้จดัตัง้
บริษัท SRI TRANG GLOVES VEITNAM COMPANY LIMITED (STGV) ด้วยทนุจดทะเบียน 1 ล้านดอลลาร์โดยบริษัทฯ ถือหุ้น 100% เพ่ือรองรับแผนงานขยายตลาดตา่งประเทศ เพ่ือดแูลด้าน
การจดัจ าหน่ายผลติภณัฑ์ถงุมือยางในประเทศเวียดนาม หลงัจากนีว้างแผนจดัตัง้บริษัทย่อยในประเทศฟิลปิปินส์และ ขยายธุรกิจโดยการจดัตัง้บริษัทย่อยในประเทศแถบภมูิภาคอาเซียน  
กลยุทธ์ เปิดสถานะ Long STGTZ21 แนวโน้มราคาหุ้น STGT มีแนวโน้มเป็นบวก จงึแนะน าเข้าซือ้ หากราคาหุ้น STGT สามารถยืนเหนือแนวรับบริเวณ 30.75-30.25 บาท หากหลดุให้รอเข้าซือ้
ใหม่อีกครัง้ในโซน 26.90 บาท (ตดัขาดทนุหากหลดุระดบัดงักล่าว) และเม่ือราคาหุ้น STGT ปรับตวัขึน้ แนะน าปิดสถานะซือ้ท าก าไรบริเวณแนวต้าน 35.75 บาท แต่หากผ่านได้สามารถชะลอ
การปิดสถานะไปยงัโซน 38.50 บาท 

อตัราสว่นทางการเงนิ (STGT) 

ปี (พ.ศ.) 2017 2018 2019 2020 

P/E (เทา่) - - - 17.91 

P/BV (เทา่) - - - 4.35 

ROE (%) - - 14.41 79.78 

ROA (%) - - 6.90 56.94 

EPS (บาท) - - 0.83 5.94 

BVPS (บาท) - - - 17.48 

Dividend Yield (%) - - - N/A 

                                                                                                                            Source: SET 

Single Stock Futures 

Source: Aspen 

 

KCE 

Analyst Picks: STGT 
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Contact TTBZ21 QHZ21 SIRIZ21 TRUEZ21 WHAZ21 ITDZ21 JASZ21 BEMZ21 GUNKULZ21 KBANKZ21 

Open 1.21 2.20 1.23 4.65 3.45 2.22 2.88 8.50 4.80 141.11 

High 1.22 2.22 1.24 4.70 3.46 2.22 3.06 8.50 4.83 141.99 

Low 1.19 2.18 1.14 4.60 3.34 2.10 2.88 8.20 4.76 136.20 

Close 1.21 2.19 1.17 4.63 3.34 2.10 2.93 8.20 4.77 136.78 

Change -0.01 -0.02 -0.07 -0.06 -0.17 -0.12 0.05 -0.35 -0.03 -6.22 

%Change -0.82 -0.9 -5.65 -1.28 -4.84 -5.41 1.74 -4.09 -0.63 -4.35 

Volume 2027 1106 975 743 736 640 592 527 437 408 

Expire 
Date 

29/12/2021 

 

         

 

                                                                                                                                                                                          

 

 

 

Most Active Single Stock Futures by Volume (29-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 
 คลังเผยศก.ไทยต.ค.สัญญาณดีขึน้ หลังโควิดคล่ีคลายหนุนท่องเที่ยว-ส่งออกโตต่อเน่ือง นายวฒิุพงศ์ จิตตัง้สกุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลงั ใน

ฐานะโฆษกส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยในเดือน ต.ค.2564 มีสัญญาณปรับตัวดีขึน้จากเดือนก่อนหน้า โดยได้รับ ปัจจัย
สนับสนนุจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่มีแนวโน้มดีขึน้ ท าให้มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึน้ โดยเฉพาะการ
ท่องเที่ยวภายในประเทศ และการลงทุนภาคเอกชนที่ปรับตัวดีขึน้ นอกจากนีก้ารส่งออกสินค้ายังคงขยายตัวได้ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 8  ทั ้งนี ้การบริโภค
ภาคเอกชน มีสญัญาณทรงตวัจากเดือนก่อนหน้า โดยการบริโภคสินค้าคงทน สะท้อนจากปริมาณรถจกัรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ ในเดือน ต.ค. 64 หดตั วใน
อตัราชะลอลงที่ -9.0% สอดคล้องกบัดชันีความเชื่อมัน่ของผู้บริโภคที่ปรับตวัเพิ่มขึน้มาที่ระดบั 43.9 จากระดบั 41.4 ในเดือน ก.ย. 64 ประชาชนและภาคธุรกิจมี
การจบัจา่ยใช้สอยเพ่ิมขึน้ เชน่เดียวกนักบัการจดัเก็บภาษีมลูคา่เพิ่ม ณ ระดบัราคาคงที่ ขยายตวัที่ 10.6% ตอ่ปี 

 นักเศรษฐศาสตร์ หวั่นโอไมครอนท าเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยวสะดุด แนะฟ้ืนศก.ด้วยธุรกิจใหม่ นายบณัฑิต นิจถาวร ประธานมลูนิธินโยบายสาธารณะเพ่ือ
สงัคมและธรรมาภิบาล กลา่วสมัมนา Thailand Economic Outlook 2022 อนาคตเศรษฐกิจไทย ในหวัข้อ "มองเศรษฐกิจไทย ท่ามกลางโควิด" ว่า การพลิกฟืน้
เศรษฐกิจของประเทศควรมองหาแนวทางใหม่เพิ่มเติม ซึ่งช่วงที่ผ่านมาพบว่าการขยายตวัทางเศรษฐกิจมาจากการส่งออก และการใช้ จ่ายภาครัฐ ขณะที่การ
บริโภคภายในประเทศยงัขยายตวัต ่า หนีค้รัวเรือนมีสดัส่วนสงูขึน้ การท่องเที่ยวยงัไม่ฟืน้ตัว ระบบเศรษฐกิจยงัมีความอ่อนแอ ท าให้การฟื้ นตวัไม่สมดลุ และ
สถานการณ์ในอนาคตยงัมีความไมแ่น่นอนสงู สิ่งที่ควรท า 3 ประการ คือ 1.การให้ภาคเอกชนเป็นกลไกในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการลงทนุสร้างสินค้าใหม ่
ขณะที่ภาครัฐควรมีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างาน 2.การก าหนดกฎกติกาที่มีความเสมอภาค และ 3.การเสริมทกัษะแรงงานให้มีคณุภาพ ซึ่ง เป็นเร่ือง
เร่งดว่นเพราะจะชว่ยให้แรงงานมีงานท า 

 สศค. เผยดัชนีเช่ือม่ันอนาคตศก.ภูมิภาคพ.ย.เพิ่มเกือบทุกภูมิภาค หลังเปิดปท. นายพิสิทธ์ิ พัวพันธ์ ผู้ อ านวยการส านักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค 
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ดชันีความเชื่อมัน่อนาคตเศรษฐกิจภมิูภาค เดือนพ.ย. 64 ปรับตวัเพิ่มขึน้จากเดือนก่อนหน้าเกือบทกุภมิูภาค 
สะท้อนความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจที่ดีขึน้ในอนาคตทัง้ในภาคเกษตรกรรม ภาคอตุสาหกรรม และภาคบริการ โดยเฉพาะภาคใต้ ภาคตะวนัตก และภาคเหนือ 
จากนโยบายการเปิดรับนกัทอ่งเที่ยวตา่งชาติ และจ านวนผู้ที่ได้รับวคัซีนป้องกนัโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ที่เพิ่มขึน้อยา่งต่อเน่ือง กทม. และปริมณฑล  ดชันี
ความเชื่อมัน่อนาคตเศรษฐกิจ อยู่ที่ระดบั 54.2 ยงัแสดงถึงความเชื่อมัน่เศรษฐกิจในอนาคตที่ดีขึน้ โดยเป็นความเช่ือมัน่ที่สงูขึน้ในภาคอตุสาหกรรม เน่ืองจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลายลงอย่างตอ่เน่ือง ท าให้มียอดค าสัง่ซือ้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึน้ และมีปัจจยั
สนบัสนนุจากภาคเกษตรกรรม เน่ืองจากคาดวา่ความต้องการสินค้าเกษตรของประชาชนในพืน้ที่เพ่ิมขึน้ โดยเฉพาะกลุม่สินค้าประเภทอาหารทะเล 

 "ภากร"ม่ันใจตลาดหุ้นปี 65 ช่วยดันศก.ฟ้ืน เดินหน้าเปิดช่อง Startup-SME ระดมทุน นายภากร ปีตธวชัชยั กรรมการและผู้จดัการ ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยในงานสมัมนาหวัข้อเร่ือง "ตลาดหุ้นกับการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจในปี 65" ว่า ตลาดทนุจะท าให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างเต็มที่และ
รวดเร็วในปีหน้า เน่ืองจากขณะนีเ้ศรษฐกิจเติบโตแบบ K Shape มีทัง้ภาคอตุสาหกรรมที่ฟืน้ตวั และบางอตุสาหกรรมก็ยงัไม่ฟืน้ตวั โดยเศรษฐกิจฟืน้ตวั ได้แก่ 
ภาคเทคโนโลยี ภาคอตุสาหกรรม ภาคเกษตรและอาหาร  เน่ืองจากมีสัดส่วนการส่งออกคอ่นข้างสงู ส่วนอุตสาหกรรมที่ยังไม่ฟื้นตวัดีนัก ได้แก่  ภาคการเงิน 
ธนาคารพาณิชย์ ประกนั อสงัหาริมทรัพย์ สินค้าอปุโภคบริโภค ภาคทรัพยากร ซึ่งกลุ่มนีข้ึน้อยูก่บัการบริโภคในประเทศที่ยงัไม่ได้ฟืน้ตวัมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สว่นที่เก่ียวกับการทอ่งเที่ยว เช่น กลุ่มโรงแรม กลุ่มทอ่งเที่ยว แต่ก็คาดว่าจะเร่ิมฟืน้ตวัได้ในปีหน้าหลงัจากมีการฉีดวคัซีนได้มากขึน้ นอกจากนี ้เศรษฐกิจที่เป็น
กลุ่มสตาร์ทอพัและเอสเอ็มอีจะเร่ิมกลับมา ซึ่งอตลท.และพนัธมิตร 10 รายร่วมกับเพื่อให้สตาร์อพัและเอสเอ็มอี เปิดช่อง LIVE Platform เพ่ือสนับสนนุเข้าถึง
ตลาดทนุ  

 สศก. เล็งใช้เส้นทางรถไฟลาว-จีนหลังเปิดเที่ยวปฐมฤกษ์ 2 ธ.ค. ดันส่งออกสินค้าเกษตรไทย นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการส านกังานเศรษฐกิจ
การเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในสว่นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อรองรับการให้บริการสินค้าเกษตร ผ่านเส้นทางรถไฟลาว-จีน ซึ่ง
จะมีการเปิดตัวเดินขบวนรถไฟเที่ยวปฐมฤกษ์ ในวันที่ 2 ธ.ค. 64 ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีคว ามพร้อม และสามารถรองรับการให้บริการแก่
ผู้ ประกอบการในการส่งออก-น าเข้าสินค้าเกษตรได้ทันที หากรัฐบาลจีน และสปป.ลาว เปิดให้ใช้เส้นทางรถไฟลาว -จีน อย่างเป็นทางการ    ส าหรับขบวน
ปฐมฤกษ์ ซึง่จะเปิดใช้เส้นทางรถไฟลาว-จีน ในวนัที่ 2 ธ.ค. 64 นัน้ ในส่วนของการขนส่งสินค้า ระยะแรกจะให้บริการเฉพาะการขนส่งสินค้าเท่านัน้ เน้นเฉพาะ
รูปแบบสินค้าเทกองของบริษัทจากจีนที่เข้าไปลงทนุในสปป.ลาว เชน่ ยางพารา มนัส าปะหลงัแห้ง เกลืออตุสาหกรรม และสินแร่ เป็นต้น 

 

  

Source: VOATHAI, อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, มิติหุ้น, efinancethai 
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ปัจจัยต่างประเทศ 
 ดาวโจนส์ปิดพุ่ ง 236.60 จุด รับไบเดนยืนยันไม่ล็อกดาวน์เศรษฐกิจ ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึน้กว่า 200 จุดเมื่อคืนนี ้(29 พ.ย.) 

หลงัจากประธานาธิบดีโจ ไบเดนยืนยันว่า สหรัฐไม่มีแผนล็อกดาวน์ เศรษฐกิจเพื่อสกดัการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพนัธ์ุโอไมครอน นอกจากนี ้
ตลาดยงัได้ปัจจยัหนนุจากการท่ีนกัลงทนุช้อนซือ้เก็งก าไรหลงัจากตลาดร่วงลงอย่างหนกัในสปัดาห์ท่ีแล้ว. ดชันีเฉลี่ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดท่ี 351135.94 
จดุ เพิ่มขึน้ 236.60 จุด หรือ +0.68%, ดชันี S&P500 ปิดท่ี 41655.27 จุด เพิ่มขึน้ 60.65 จดุ หรือ +1.32% และดชันี Nasdaq ปิดท่ี 151782.83 จุด เพิ่มขึน้ 
291.18 จดุ หรือ +1.88% 

 "ไฟเซอร์" ประกาศพัฒนาวัคซีนสูตรใหม่รับมือ "โอไมครอน"  นายอลัเบิร์ต เบอร์ลา ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัทไฟเซอร์ อิงค์ เปิดเผยวา่ ทาง
บริษัทได้เร่ิมพฒันาวคัซีนสตูรใหม่เพื่อรับมือกบัไวรัสโควิด-19 สายพนัธ์ุโอไมครอนเป็นการเฉพาะแล้ว โดยคาดวา่จะใช้เวลาไม่เกิน 100 วนั นายเบอร์ลาระบุ
วา่ ก่อนหน้านี ้ไฟเซอร์สามารถพฒันาวคัซีนสตูรเฉพาะเพื่อรับมือกบัไวรัสสายพนัธ์ุเบตาและเดลตาได้อย่างรวดเร็ว แตไ่มม่ีโอกาสได้ใช้ เน่ืองจากวคัซีนสตูร
ดัง้เดิมของบริษัทสามารถต้านไวรัสสายพนัธ์ุดงักลา่วได้ 

 "ไฟเซอร์" คาดยาแพกซ์โลวดิมีประสทิธภิาพรับมือ "โอไมครอน" นายอลัเบิร์ต เบอร์ลา ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัทไฟเซอร์ อิงค์ คาดการณ์ว่า 
ยาแพกซ์โลวิดของทางบริษัทจะมีประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยท่ีติดเชือ้ไวรัสโควิด-19 สายพนัธ์ุโอไมครอน. "ยาของเราได้ถกูออกแบบมาเพ่ือรับมือกบัการ
กลายพนัธ์ุท่ีมาจากโปรตีนหนาม ท าให้ผมมีความเช่ือมัน่อย่างมากวา่ประสิทธิภาพยาของเราจะไมถ่กูกระทบจากไวรัสสายพนัธ์ุนี"้ นายเบอร์ลากลา่ว ขณะนี ้
ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐ (FDA) ก าลงัอยู่ในระหวา่งการพิจารณาให้การอนมุติัการใช้ยาแพกซ์โลวิดเป็นกรณีฉกุเฉิน 

 "ไบเดน" ยันสหรัฐไม่มีแผนล็อกดาวน์เศรษฐกิจสกัด "โอไมครอน" ประธานาธิบดีโจ ไบเดนกลา่วในวนันีว้่า รัฐบาลสหรัฐไม่มีนโยบายท่ีจะประกาศล็
อกดาวน์เศรษฐกิจ อนัเน่ืองจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพนัธ์ุโอไมครอน. "ถ้าประชาชนเข้ารับการฉีดวคัซีน และสวมหน้ากากอนามยั ก็ไม่มี
ความจ าเป็นท่ีจะต้องล็อกดาวน์ และจะไม่มีการประกาศห้ามการเดินทางครัง้ใหม่" ปธน.ไบเดนกล่าวในการแถลงข่าววนันี.้ "ไม่ช้าก็เร็ว เราจะเห็นผู้ ติดเชือ้
สายพนัธ์ุโอไมครอนในสหรัฐ ดงันัน้กรุณาสวมหน้ากากเมื่ออยู่ในอาคาร หรืออยู่ในท่ีสาธารณะ ซึง่มีผู้คนจ านวนมาก" ปธน.ไบเดนกลา่ว 

 เฟดดัลลัสเผยดัชนีภาคการผลติปรับตัวลงในเดือนพ.ย.  ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาดลัลสั เปิดเผยผลส ารวจระบวุ่า ดชันีภาคการผลิตรัฐเท็กซัส
ปรับตวัลงสูร่ะดบั 11.8 จดุในเดือนพ.ย. ต ่ากวา่ท่ีนกัวิเคราะห์คาดการณ์ท่ีระดบั 18.5 จากระดบั 14.6 ในเดือนต.ค. 

 สหรัฐเผยดัชนีการท าสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายพุ่งขึน้ในเดือนต.ค.  สมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ (NAR) เปิดเผยวา่ ดชันี
การท าสญัญาขายบ้านท่ีรอปิดการขาย (pending home sales) พุง่ขึน้ 7.5% ในเดือนต.ค. เมื่อเทียบรายเดือน  ก่อนหน้านี ้นกัวิเคราะห์คาดการณ์ว่าดชันี
จะทรงตวัในเดือนต.ค. 

 นักลงทุนคาดเฟดชะลอขึน้ดอกเบีย้ปีหน้า หลังโอไมครอนระบาด   FedWatch Tool ของ CME Group ซึ่งวิเคราะห์การซือ้ขายสญัญาล่วงหน้าอตัรา
ดอกเบีย้ระยะสัน้ของสหรัฐ พบว่า นกัลงทุนคาดวา่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะชะลอการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในปีหน้า หลงัมีการแพร่ระบาดของไวรัสโค
วิด-19 สายพนัธ์ุโอไมครอน  ทัง้นี ้นกัลงทนุคาดวา่เฟดมีแนวโน้มเพียง 58.5% ท่ีจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.25% ในการประชมุนโยบายการเงินในเดือนมิ.ย.
2565 จากเดิมท่ีคาดว่ามีแนวโน้มสงูถึง 82.1%  นอกจากนี ้นกัลงทุนยงัได้ปรับลดแนวโน้มการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ของเฟดในเดือนก.ค.2565 เหลือเพียง 
69% จากเดิมท่ีระดบั 88% และลดแนวโน้มการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในเดือนก.ย.2565 เหลือ 79.7% จากเดิม 94.5% รวมทัง้ลดแนวโน้มการปรับขึน้อตัรา
ดอกเบีย้ในเดือนธ.ค.2565 เหลือ 92% จากเดิม 99% 

 ดอลล์แข็งค่า หลังนักลงทุนคลายกังวลไวรัสโอไมครอน   ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลกั ๆ ในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรา
นิวยอร์กเมื่อคืนนี ้(29 พ.ย.) เน่ืองจากกระแสความวิตกกงัวลเก่ียวกบัไวรัสโควิด-19 สายพนัธ์ุโอไมครอนเร่ิมลดน้อยลง ขณะท่ีนกัลงทนุจบัตาตวัเลขจ้างงาน
นอกภาคเกษตรเดือนพ.ย.ของสหรัฐซึ่งมีก าหนดเปิดเผยในวนัศกุร์นี ้ ทัง้นี ้ดชันีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่ อเทียบกบัสกุลเงิน
หลกั 6 สกุลในตะกร้าเงิน เพิ่มขึน้ 0.30% แตะท่ี 96.3315 เมื่อคืนนี ้ยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ท่ีระดบั 1.1274 ดอลลาร์  จากระดบั 1.1313 
ดอลลาร์ ขณะท่ีเงินปอนด์อ่อนค่าลงแตะท่ีระดบั 1.3293 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3335 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ น้แตะท่ีระดบั 0.7129 
ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.7118 ดอลลาร์สหรัฐ 
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