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สมาชิก Fed หลายท่านยา้ การขึน
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Nancy Pelosi ประธานสภาสหรัฐ ฯ เดินทางถึง
ไต้หวัน – จีนเริ่มออกมาตรการตอบโต้

จีนงดการนาเข้าผลิตภัณฑ์อาหารกว่า 2,000 รายการ ที่
ส่งออกมาจากไต้หวัน
่ าดแต่รายได้ไตร
ผลการดาเนินงาน AMD ออกมาดีกว่าทีค
มาสถัดไปมีโอกาสโตชะลอลง
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ตลาดหุ้นสหรัฐ ฯ เมื่อคืนนี้ ดัชนี S&P500 -0.67% ,ดัชนี
Nasdaq -0.16% ตลาดปรับตัวลงจากความกังวลประเด็น
การเมืองระหว่างประเทศหลัง Nancy Pelosi ประธานสภา
สหรัฐ ฯ เดินทางไปเยือนไต้หวัน รวมถึงการออกมาให้ความเห็น
ของคณะกรรมการ Fed หลายท่านที่ยังมีท่าทีสนับสนุนการขึ้น
ดอกเบี้ยต่อเนื่อง 11 กลุ่มในดัชนี S&P 500 ปรับตัวลดลง
ทั้งหมด กลุ่มที่ปรับตัวลดลงมากที่สุดคือ Real Estate -1.30%
, Financials -1.07% และ Industrials -1.05% ด้านอัตรา
ผลตอบแทนพั นธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ฯ อายุ 10 ปี ปรับเพิ่ มขึ้นมา
อยู่ที่ระดับ 2.75%
ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลดลง DAX -0.23% EURO STOXX
50 -0.59% กดดันจากตัวเลข PMI ภาคการผลิตของหลาย
่ อกมาไม่ดี บวกกับความกังวล
ประเทศในกลุ่มยุโรปทีอ
ประเด็นความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯกับจีน

ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ภาพรวมปรับตัวเพิ่ มขึ้น ตลาดหุ้น
ญี่ป่น
ุ ดัชนี Nikkei 225 +0.51% ด้านตลาดหุ้นจีน ดัชนี
HSCEI +1.20% และ CSI 300 +0.69% และตลาดหุ้นเกาหลี
KOSPI +0.29%

THAI

OIL

GOLD

ดัชนี SET Index เมื่อวานนี้ปรับตัว -0.26% ปิดที่ระดับ
1,589.16 จุด จากความกังวลในความตึงเครียดระหว่าง
สหรัฐฯกับจีน รวมถึงตัวเลข PMI ภาคการผลิตของหลาย
ประเทศที่ออกมาชะลอตัว โดยหุ้นที่ปรับตัวลงแรงได้แก่
กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มประกัน และกลุ่มวัสดุก่อสร้าง
ด้านนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิที่ 2,683 ล้านบาท ขณะที่นัก
ลงทุนสถาบันที่ขายสุทธิ 2,510 ล้านบาท ด้านค่าเงินบาท
เช้านี้อ่อนค่าอยู่ที่ระดับ 36.19 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ
ราคานา้ มัน WTI +0.60% ปิด 94.42 ดอลลาร์/บาร์เรล
นลท.ยังคงจับตาการประชุมของประเทศผู้ผลิตน้ามัน
โอเปก และชาติพันธมิตรที่จะมีขึ้นในวันนี้ รวมถึงรายงาน
สต็อกน้ามันดิบประจาสัปดาห์ของสหรัฐฯ

สัญญาทองคา +0.11% ปิดที่ 1,789.70 ดอลลาร์/ออนซ์
นลท.กลับเข้าซื้อทองคาซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย
เพิ่ มขึ้น ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการเผชิญหน้า
ทางทหารระหว่างจีนและสหรัฐฯ หลังจากนางแนนซี
เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเดินทางเยือน
ไต้หวัน
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้ ดอกเบีย
้ ด้านเงินเฟ้อคาดหวังปรับลงเกือบตา่ สุดนับแต่ตน
สมาชิก Fed หลายท่านยา้ การขึน
้ ปี

อัตราเงินเฟ้อคาดหวังปรับลดลงเกือบต่าสุดนับตั้งแต่ต้นปี 2022

▪

การเยือนไต้หวันของ Pelosi นอกจากจีนเริ่มตอบโต้โดยการแบนสินค้าส่งออกสินค้า
ไต้หวัน เช่น Natural Sand และชะลอนาเข้าอาหารหลายรายการ ในขณะทีเ่ ริม
่ เห็น
ผลกระทบในบริษัท หลังรายงาน CATL ผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่อาจจะชะลอการ
ตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานใหม่ในสหรัฐฯออกไปก่อน ขณะที่ไต้หวันถือเป็นผู้ผลิตสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์หลายรายการ อาจกระทบกับ supply chain ในหลายสินค้า - เบื้องต้น

คาดเหตุการณ์ไม่น่าจะยกระดับไปมากกว่านี้ จีนยังต้องประคับประคองเศรษฐกิจที่ยัง
เปราะบางจาก COVID และ ภาคอสังหาฯ ตลาดหุ้นจีนเช้านี้เริ่ม rebound ดัชนี HSCEI
+1.3%
▪

สมาชิก Fed หลายท่านสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ย James Bullard ต้องการให้ดอกเบี้ย

สิ้นปีที่ 3.75-4% และเชื่อว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯในครึ่งปีหลัง จะดีกว่าครึ่งปีแรก ดังนั้น
เศรษฐกิจสหรัฐฯจะไม่เกิด recession ด้าน Charles Evans ยังต้องการให้ Fed ขึ้น

Exports from Taiwan in 2021, by product

ดอกเบี้ย 0.5% ในการประชุมเดือน ก.ย. แต่ยังไม่ปิดโอกาสที่จะขึ้น 0.75% - ส่งผลให้
วานนี้ yield พั นธบัตรสหรัฐฯอายุ 10 ปี ปรับเพิ่ มขึ้น 15 bps ปิดที่ 2.72%

▪

อย่างไรก็ดี เราเริม
่ เห็นอัตราเงินเฟ้อคาดหวัง (inflation expectation) ยังลดลง
ต่อเนื่อง (รูปด้านซ้ายมือ) ดังนั้นหากเงินเฟ้อสหรัฐฯเริ่มปรับลงต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือน
ก.ย. เป็นต้นไป และ ตลาดแรงงานลดความร้อนแรง (ล่าสุดรายงาน Job Openings

สหรัฐฯปรับลงตา่ สุดในรอบ 9 เดือนแล้ว) Fed ไม่จาเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยรุนแรง และ
ต่อเนื่อง จะเป็นผลดีต่อหุ้นในกลุ่ม growth มากขึ้น
▪
Source: Bloomberg, Statista

วันนี้ประชุม OPEC+ คาดที่ประชุมจะยังคงกาลังการผลิต แม้เดือน ก.ค. ปธน.ไบเดนได้
ไปเยือนซาอุฯ คาดสมาชิกจะให้น้าหนักอุปสงค์น้ามันดิบมีโอกาสชะลอลง
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Nancy Pelosi ประธานสภาสหรัฐฯ เดินทางถึงไต้หวัน – จีนเริ่มออกมาตรการตอบโต้
▪

Nancy Pelosi ประธานสภาสหรัฐ ฯ เดินทางถึงประเทศไต้หวัน โดยที่จะมีกาหนดการณ์พบกับ Tsai Ing-wen ประธานาธิบดีของไต้หวันในวันนี้
ซึ่งคาดว่าประเด็นที่จะมีการพู ดคุยเจรจากันคือด้านสิทธิมนุษยชนและความร่วมมือของทั้ง 2 ประเทศในการผลิต Chip

▪

ด้านจีนเริ่มออกมาตรการตอบโต้ ด้วยการซ้อมรบบริเวณห่างจากชายแดนไต้หวันเพี ยง 80 ใมล์ และส่งเครื่องบินขับไล่บินไปยังบริเวณช่องแคบ
ไต้หวัน

▪

โดยเจ้าหน้าที่ด้านการทูตของจีนออกมากล่าวว่าการกระทาของนาง Pelosi ถือเป็นการยั่วยุทางการเมืองที่สหรัฐ ฯ กระทาต่อจีน

▪

ส่วนนาย Mark Liu ประธานบริษัท TSMC ออกมากล่าวว่าหากเกิดสงครามระหว่างจีนและไต้หวันเกิดขึ้นจริงจะมีแต่ฝ่ายที่เสียผลประโยชน์
เนื่องจากมีโอกาสที่โรงงานผลิตของ TSMC จะต้องหยุดการผลิตและจะทาให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อจีนและชาติตะวันตกเอง

่ ่งออกมาจากไต้หวัน
จีนงดการนาเข้าผลิตภัณฑ์อาหารกว่า 2,000 รายการ ทีส
▪

สาหรับมาตรการตอบโต้ของจีนได้ประกาศงดการนาเข้าผลิตภัณฑ์อาหารจานวนกว่า 2,000 รายการ จากทั้งสิ้น 3.200 รายการ จากไต้หวัน หลัง
นางเพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรเดินทางเยือนไต้หวัน

▪

่ ะโจมตีพื้นทีๆ
่ เป็นฐานเสียง
ซึ่งก่อนหน้า จีนเคยประกาศงดนาเข้าสินค้าจากไต้หวันเช่นกัน อาทิ งดการนาเข้าผลไม้ และปลา โดยมีจุดมุ่งหมายทีจ
ของพรรค Democratic Progressive Party แต่ผลกระทบในตอนนั้นค่อนข้างจากัด ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันอาจสร้างผลกระทบเป็นวง
กว้างมากขึ้น เพราะทางจีนได้โฟกัสในกลุ่มที่เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารด้วย และคาดจะส่งผลกระทบต่อคะแนนเสียงของพรรค และการ
เลือกตั้งท้องถิน
่ ที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนพ.ย.นี้ ซึ่งประชาชนคาดว่าจะให้ความสาคัญในประเด็นเศรษฐกิจ สังคม และเป็นหาสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก

▪

ด้านจีนถือเป็นแหล่งส่งออกสาคัญทางสินค้าทางเกษตรและประมงของไต้หวัน โดยมูลค่าการส่งออกนั้นอยูร่ าว $200 ล้านต่อปี อย่างไรก็ดี ยังคง
ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในระยะถัดไป
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่ าดแต่รายได้ไตรมาสถัดไปมีโอกาสโตชะลอลง
ผลการดาเนินงาน AMD ออกมาดีกว่าทีค
▪

AMD ประกาศผลการดาเนินงานไตรมาส 2 ออกมา ดีกว่าคาด โดยมีรายได้อยู่ที่ $6.55 พั นล้าน(คาด $6.53 พั นล้าน) EPS(กาไรต่อหุ้น) อยู่ที่

$1.05(คาด $1.03 พั นล้าน) ไดยรายได้ของ 4 กลุ่มธุรกิจ ของ AMD เติบโตราว +70% YoY โดยเฉพาะกลุ่ม Data Center +83% YoY อยู่ที่ $1.5

พั นล้าน ในส่วนของ ธุรกิจ Chip สาหรับ PC และ Laptop เติบโต +25% YoY อยู่ที่ $2.2 พั นล้าน ยังคงเติบโตได้ดี แม้ว่าปัญหาการแพร่ระบาดจะ
คลี่คลายลงจนทาให้ผู้คนกลับมาใช้ชีวิตกันแบบปกติมากขึ้น
▪

อย่างไรก็ตาม ด้าน CEO มองว่า ธุรกิจ Chip สาหรับ PC อาจจะชะลอลงในไตรมาสปัจจุบัน จากความต้องการที่เริม
่ ชะลอลง แต่โดยรวมคาดว่า
รายได้รวมน่าจะอยู่ที่ $6.7 พั นล้าน ซึ่งถึงว่าอัตราการเติบโตชะลอลลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

▪

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประกาศซื้อหุ้นคืนมูลค่ากว่า $920 ล้านเหรียญ ในระหว่างไตรมาส 2 ด้านราคาหุ้น AMD ตั้งแต่ต้นปีปรับตัวลงมาราว -31%
แต่ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ราคาปรับตัวขึ้นมาราว +38% สะท้อนผลการดาเนินงานที่ยังเติบโตได้ต่อเนื่องในระดับสูง

่ ุดในรอบ 9 เดือน
การจ้างงานสหรัฐส่งสัญญาณชะลอตัว ตาแหน่งงานใหม่ลดลงสู่ระดับตา่ ทีส
▪

สหรัฐฯเปิดเผยตัวเลขเปิดรับสมัครงานในเดือนมิ.ย.ปรับตัวลดลงสู่ระดับ 10.7 ล้านตาแหน่ง นับเป็นระดับที่ต่าที่สุดในรอบ 9 เดือน และเป็นการ

ลดลงจากเดือนพ.ค.จานวน 6.05 แสนตาแหน่ง ซึ่งเป็นการลดลงที่มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนเม.ย. 2020 ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการแพร่ระบาดของ
ไวรัส COVID-19 โดยตาแหน่งงานที่ลดลงมากที่สุดมาจากภาคค้าส่ง ค้าปลีก การจ้างงานภาครัฐ และภาคการก่อสร้าง
▪

สอดคล้องกับในระยะหลังที่เริ่มเห็นหลายบริษัทขนาดใหญ่ในสหรัฐฯออกมาประกาศลดจานวนพนักงาน หรือชะลอการจ้างงานออกไปก่อน จาก
ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า อย่างเช่น Tesla, Amazon, Netflix, Meta และ Shopify เป็นต้น

▪

ด้านนักวิเคราะห์ของ Bloomberg มีมุมมองว่าจากเงินเฟ้อและการเติบโตของค่าจ้างที่ปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว อาจทาให้ Fed สามารถปรับขึ้น
่ ยๆ โดยคาดว่า ตัวเลขการว่างงานที่
ดอกเบี้ยได้ยาวนานกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ในปัจจุบัน และอาจทาให้เศรษฐกิจเริม
่ เข้าสู่ภาวะชะลอตัวลงเรือ
จะประกาศในวันที่ 5 สิงหาคมนี้ จะเริ่มปรับตัวเพิ่ มขึ้น
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