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นลท.กลับไป focus ผลดำเนินงำน ,
นักวิเครำะห์ปรับเพิ่ ม ESP กลุ่ม China
Technology

Nancy Pelosi เดินทำงออกจำกไต้หวัน
ด้ำนจีนยังไม่ได้ออกมำตรกำรตอบโต้เพิ่ มเติม
กลุ่มผู้ผลิตนำ้ มัน OPEC+ มีมติเพิ่ มกำลังกำรผลิตอีก
100,000 บำร์เรล/วัน ในเดือนก.ย.

Moderna , Regeneron ประกำศงบดีกว่ำคำด
้
หนุนหุ้นกลุ่ม Healthcare ปรับเพิ่ มขึน
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ตลำดหุ้นสหรัฐ ฯ เมื่อคืนนี้ ดัชนี S&P500 +1.56% ,ดัชนี
Nasdaq +2.59% ตลำดกลับมำปรับตัวเพิ่ มขึ้นหลังจำกตัวเลข
เศรษฐกิจอย่ำงดัชนี services PMIเริม
่ ออกมำฟื้ นตัวทำให้
ตลำดลดควำมกังวลว่ำจะเกิด Recession ลง รวมถึงผลกำร
ดำเนินงำนของบริษัทจดทะเบียนในไตรมำส 2 ที่ไม่ได้ออกมำแย่
อย่ำงที่นักวิเครำะห์คำด เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหนุนตลำด หุ้น 10
จำก 11 กลุ่มปรับตัวเพิ่ มขึ้นทั้งหมด โดยกลุ่มที่ปรับเพิ่ มขึ้นมำก
ที่สุดคือ Technology +2.69 , Consumer Discretionary
+2.52 และ Communication Services +2.48% ส่วนหุ้น
เพี ยงกลุ่มเดียวที่ปรับตัวลดลงคือ Energy -2.97%
ตลำดหุ้นยุโรปปรับตัวลดลง DAX +1.03% EURO
STOXX 50 +1.30% จำกตัวเลข PMI สหรัฐฯ เดือนก.ค.
เร่งตัวขึ้นและออกมำดีกว่ำคำด ทำให้นักลงทุนคลำยควำม
กังวลเรื่องกำรเกิด Recession

ตลำดหุ้นเอเชียเช้ำนี้ภำพรวมปรับตัวเพิ่ มขึ้น ตำมทิศทำง
ตลำดหุ้นสหรัฐฯ หลังตัวเลข PMI สหรัฐฯ เดือนก.ค.
ออกมำดีกว่ำคำด ทำให้นักลงทุนคลำยควำมกังวลเรื่อง
Recession ด้ำนตลำดหุ้นญี่ป่น
ุ ดัชนี Nikkei 225
+0.69% ด้ำนตลำดหุ้นจีน ดัชนี HSCEI +2.32% หนุนโดย
Alibaba ที่ปรับตัวขึ้นก่อนประกำศงบวันนี้ และ CSI 300
+0.62% ด้ำนตลำดหุ้นเกำหลี KOSPI +0.64%
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่ ะดับ
ดัชนี SET Index เมื่อวำนนี้ปรับตัว +0.35% ปิดทีร
1,594.73 จุด รีบำวน์ข้น
ึ มำได้เล็กน้อย ถึงแม้ยังมีควำม
กังวลประเด็นกำรเยือนของนำง Pelosi ในไต้หวัน แต่ก็ยัง
ไม่เห็นกำรตอบโต้อย่ำงรุนแรงของฝั่ งจีน
ด้ำนนักลงทุนต่ำงชำติขำยสุทธิที่ 108 ล้ำนบำท
เช่นเดียวกับนักลงทุนสถำบันที่ขำยสุทธิ 854 ล้ำนบำท
ด้ำนค่ำเงินบำทเช้ำนี้ทรงตัวอยูท
่ ่ร
ี ะดับ 36.16 บำท/
ดอลลำร์สหรัฐฯ

รำคำนำ้ มัน WTI -4.00% ปิด 90.66 ดอลลำร์/บำร์ทำ
ระดับปิดต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ. หลังจำกสหรัฐฯ
เปิดเผยตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบประจำสัปดำห์ที่กลับมำ
ปรับตัวเพิ่ มขึ้นในสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ ได้บดบังปัจจัยบวก
จำกกำรที่ประเทศผู้ผลิตน้ำมันโอเปก และชำติพันธมิตร
มีมติปรับเพิ่ มกำลังกำรผลิตเพี ยงเล็กน้อย

สัญญำทองคำ -0.74% ปิดที่ 1,776.40 ดอลลำร์/
ออนซ์ แรงกดดันจำกค่ำเงินดอลลำร์ที่กลับมำแข็งค่ำ
และอัตรำผลตอบแทนพั นธบัตรสหรัฐฯที่ปรับตัวสูงขึ้น
ประกอบกับกำรที่เจ้ำหน้ำที่ธนำคำรกลำงสหรัฐ ซึ่ง
รวมถึงนำยเจมส์ บูลลำร์ด ประธำน Fed สำขำ
Chicago ได้สนับสนุนให้คณะกรรมกำร Fed เดินหน้ำ
ปรับขึ้นอัตรำดอกเบี้ย
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นลท.กลับไป focus ผลดำเนินงำน ,เริ่มเห็นสัญญำณบวกหลัง นักวิเครำะห์ปรับเพิ่ ม ESP กลุ่ม
▪ ตลำดหุ้นสหรัฐฯปรับเพิ่ มขึ้นภำยหลัง Pelosi เดินทำงออกจำกไต้หวัน ในขณะที่จีน
China Technology
ตอบโต้ผ่ำนกำรแบนสินค้ำ และ ซ้อมรบ ด้ำนผลดำเนินงำน Paypal, Regeneron

นักวิเครำะห์เริ่มปรับเพิ่ มประมำณกำร fwd EPS 12 months ในดัชนี HSTECH Index

และ Moderna ดีกว่ำคำด อีกทั้ง Moderna ประกำศซื้อหุ้นคืนเม็ดเงิน $3 billion
▪

แรงกดดันเงินเฟ้อจำกพลังงำนมีแนวโน้มลดลง หลังจำกรำคำน้ำมันดิบ WTI -4%
เช้ำนี้เทรดที่ $90.6 ขณะที่ผลประชุม OPEC+ เพิ่ มกำลังกำรผลิตที่ 100,000
บำร์เรลต่อวัน ในเดือน ก.ย. (ถือว่ำน้อยเมื่อเทียบกับก่อนหน้ำที่เพิ่ มประมำณ

600,000 บำร์เรลต่อวัน)
▪

ปัญหำกำรจัดส่งก๊ำซธรรมชำติ Nord Stream 1 ยังไม่ได้ข้อยุติล่ำสุด Gazprom
อ้ำงกังหันที่ส่งไปซ่อมบำรุงที่โรงงำน Siemans ในแคนำดำยังไม่ได้รับคืน และ มีควำม
เสี่ยงในอนำคตจะมีกำรซ่อมบำรุงกังหันที่ใช้งำนอยู่ อำจไม่สำมำรถส่งก๊ำซได้อีกต่อไป

▪

เริ่มเห็นสัญญำณบวกในกลุ่ม China Technology หลังนักวิเครำะห์มีแนวโน้มปรับ

เพิ่ มประมำณกำร EPS ในดัชนี HSTECH ซึ่งประกอบด้วยหุ้นขนำดใหญ่ อำทิ
Alibaba, Xiaomi, JD.Com, Kuaishou Tech., Meituan และ Tencent ทำให้
คำดว่ำผลดำเนินงำนในไตรมำสที่ 2 น่ำจะเป็นจุดต่ำสุดไปแล้ว ภำยหลังเป็นช่วงที่จีน
lockdown
▪

คืนนี้รำยงำนผลดำเนินงำน Alibaba คำดรำยได้จะปรับลง -1.2% YoY จำก

ผลกระทบ lockdown ในไตรมำสที่ผ่ำนมำ แต่รำยได้จำกธุรกิจ Cloud computing
Source: Bloomberg

น่ำจะเติบโตดี
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Nancy Pelosi เดินทำงออกจำกไต้หวัน ด้ำนจีนยังไม่ได้ออกมำตรกำรตอบโต้เพิ่ มเติม
▪

Nancy Pelosi ประธำนสภำสหรัฐ ฯ เดินทำงออกจำกไต้หวันและมุ่งหน้ำเข้ำสู่ประเทศเกำหลีใต้ รวมถึงจะเดินทำงต่อไปยังประเทศ สิงคโปร์
มำเลเซียและญี่ป่น
ุ ในลำดับต่อไป ส่วนจีนยังไม่ได้ออกมำตรกำรตอบโต้อะไรเพิ่ มเติมนอกจำกกำรซ้อมรบและกำรแบนกำรนำเข้ำสินค้ำจำกไต้หวัน

▪

ด้ำนท่ำทีจำกทำงฝั่ งสหรัฐ ฯ ยังคงแบ่งออกเป็น 2 ฝ่ำยคือฝ่ำยที่กล่ำวว่ำกำรเดินทำงไปยังไต้หวันเป็นกำรตัดสินใจส่วนตัวของนำง Pelosi เอง
ส่วนอีกฝ่ำยที่สนับสนุนท่ำทีของนำง Pelosi เริ่มออกมำสนับสนุนให้สหรัฐ ฯ สร้ำงควำมสัมพั นธ์กับไต้หวันให้แน่นแฟ้นยิง
่ ขึ้น

▪

โดยที่มีสมำชิกจำกพรรคเดโมแครตบำงส่วนที่เสนอกฎหมำยที่จะสนับสนุนไต้หวันเพิ่ มเติมรวมถึงวงเงินจำนวน $4.5 billion ที่จะนำมำใช้ในกำร
สนับสนุนด้ำนควำมมั่นคงของไต้หวันรวมถึงใช้สนับสนุนให้ไต้หวันมีบทบำทในองค์กรระหว่ำงประเทศเพิ่ มขึ้นอย่ำงไรก็ดียังมีฝ่ำยที่ออกมำคัดค้ำน
่ งจำกจะเป็นกำรสร้ำงควำมขัดแย้งกับจีนมำกกว่ำเดิม
และแสดงควำมไม่เห็นด้วยกับกำรเสนอกฎหมำยดังกล่ำวเนือ

กลุ่มผู้ผลิตนำ้ มัน OPEC+ มีมติเพิ่ มกำลังกำรผลิตอีก 100,000 บำร์เรล/วัน ในเดือนก.ย.
▪

กำรประชุม OPEC+ เมื่อวำนนี้ ที่ประชุมตัดสินใจปรับกำลังกำรผลิตเพิ่ มอีก 100,000 บำร์เรลต่อวัน โดยมีผลตั้งแต่เดือน ก.ย. เป็นต้นไป ซึ่งกำร
ปรับเพิ่ มกำลังกำรผลิตดังกล่ำวถือว่ำเพิ่ มขึ้นค่อนข้ำงน้อย แม้ก่อนหน้ำนี้สหรัฐจะพยำยำมเจรจำและแลกเปลี่ยนข้อเสนอกำรซื้อขำยอำวุธเพื่ อ
้ เป็นจำนวนมำก เนื่องจำกให้เหตุผลว่ำปัจจุบัน
ขอให้ซำอุฯ พิ จำรณำกำรผลิตเพิ่ มเติม โดยกลุ่ม OPEC+ยังปฏิเสธที่จะมีกำรปรับเพิ่ มกำรผลิตขึน
ประเทศในกลุ่มยังมีกำลังกำรผลิตเพิ่ มที่จำกัด รวมถึงกำรคำดกำรณ์ควำมต้องกำรน้ำมันมีโอกำสที่จะปรับลดลงจำกควำมเสี่ยงที่เศรษฐกิจสหรัฐ

มีโอกำสเกิด Recession รวมถึงสถำนกำรณ์ Covid ในจีน ทำให้ทำงกลุ่มยังตัดสินใจเพิ่ มกำลังกำรผลิตเพี ยงส่วนน้อย
▪

อย่ำงไรก็ตำม ด้ำนของรำคำน้ำมัน WTI เมื่อวำนนี้มีกำรปรับตัวลดลงกว่ำ 4% ลงมำแตะที่ระดับ $90.66 ต่อบำร์เรล ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่
่ งของแนวโน้มเศรษฐกิจที่มีโอกำสชะลอตัวรวมถึงสหรัฐยังรำยงำนตัวเลขสต็อค
เดือน ก.พ. ซึ่งรำคำน้ำมันยังคงปรับตัวลดลงจำกควำมกังวลเรือ
น้ำมันดิบปรับเพิ่ มขึ้นมำกกว่ำคำด ทั้งนี้รำคำน้ำมันที่ปรับลดลงน่ำจะยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้แนวโน้มเงินเฟ้อสหรัฐมีโอกำสที่จะชะลอตัวลงใน
ระยะข้ำงหน้ำ
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้
Moderna ประกำศงบดีกว่ำคำดหนุนหุน
้ กลุม
่ Healthcare ปรับเพิ่ มขึน
▪

Moderna ประกำศผลกำรดำเนินงำนรำยได้ออกมำที่ $4.5 billion เพิ่ มขึ้น 9% จำกช่วงเวลำเดียวกันของปีที่แล้ว และมำกกว่ำที่ตลำดคำด
หนุนโดยยอดขำยจำกวัคซีน Covid -19 อย่ำงไรก็ดีวัคซีน COVID ยังถือเป็นสินค้ำที่วำงจำหน่ำยสู่ท้องตลำดเพี ยงอย่ำงเดียว และมีวัคซีน
จำนวนมำกที่หมดอำยุและยังไม่ได้ถูกนำมำใช้ ส่วนกำไรต่อหุ้นออกมำที่ $5.24 เหรียญ มำกกว่ำที่ตลำดคำดแต่ ลดลง 18% จำกช่วงเวลำ
เดียวกันของปีที่แล้ว และกำไรสุทธิอยู่ที่ $2.2 billion ลดลง 20%

▪

ด้ำนค่ำใช้จ่ำยของบริษัทเพิ่ มสูงขึ้นถึง $1.4 billion หรือกว่ำ 30% ของรำยได้ที่บริษัทได้จำกกำรขำยวัคซีน ซึ่งวัคซีนที่หมดอำยุคิดเป็นจำนวน
เงินกว่ำ $500 ล้ำนเหรียญที่บริษัทต้องเสียรำยได้ไป แต่บริษัทยังคำดว่ำยอดขำยวัคซีนจะยังสร้ำงรำยได้ให้กับบริษัทในปีนี้สูงถึง $21 billion

▪

รำคำหุ้น Moderna +15.97% และยังส่งผลเป็น sentiment เชิงบวกหนุนให้หุ้นหลำยตัวในกลุ่ม Healthcare ปรับตัวเพิ่ มขึ้นเช่นเดียวกัน โดย
ETF : Nasdaq Biotechnology +3.94% และ ARKG+4.73%

Regeneron ประกำศงบออกมำดีกว่ำคำด แม้ว่ำรำยได้จำกตัวยำรักษำ COVID-19 ลดลง
▪

เมื่อคืนนี้ ประกำศผลกำรดำเนินงำนออกมำ มีรำยได้ $2.85 พั นล้ำน ดีกว่ำนักวิเครำะห์คำด แต่ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันเมื่อปีที่แล้ว

-44% YoY เนื่องจำกตัวยำ REGEN-COV นั้น ไม่ได้มีกำรจำหน่ำยในสหรัฐฯแล้ว หมดสัญญำตำมข้อตกลงกับทำงภำครัฐไปเมื่อสิ้นปี 2021
▪

หำกตัดรำยได้ส่วน REGEN-COV(ยำรักษำCOVID-19) บริษัทจะมีกำรเติบโตของรำยได้ท่ี +20% YoY ซึ่งยังสะท้อนควำมแข็งแกร่งของธุรกิจ
หลัก โดยยอดขำยตัวยำหลักอย่ำง Eylea อยู่ที่ $1.6 พั นล้ำน เพิ่ มขึ้น +14% YoY คิดเป็นรำวๆ 56% ของรำยได้รวม สำหรับตัวยำ

Dupixent ที่ร่วมวิจัยกับทำง Sanofi มียอดขำยทั่วโลกเพิ่ มขึ้นถึง +40% YoY ซึ่งในส่วนนี้ Regeneron จะได้รับส่วนแบ่งจำกยอดขำย
▪

ในส่วนของกำไรต่อหุ้น(EPS) ออกมำ $9.77 ต่อหุ้น มำกกว่ำคำด แต่ลดลง -62% YoY เนื่องจำกขำดรำยได้จำกตัวยำ REGEN-COV

▪

ทั้งนี้ บริษัทคำดว่ำในช่วงไตรมำส 3 ดีลที่กำลังดำเนินกำรกับ Sanofi น่ำจะสำเร็จ ซึ่งจะทำให้บริษัทได้ค่ำ Upfront กว่ำ $900 ล้ำน และ ส่วน
แบ่ง Royalty Fee อีก 11% จำกยอดขำยทั่วโลกของตัวยำ Libtayo(รักษำมะเร็งผิวหนัง) ช่วยหนุนรำยได้ที่ขำดหำยไปจำก REGEN-COV
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