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NASDAQ ปิดบวกครัง้ แรกในรอบ 8 วันทำกำร ,
นำ้ มันดิบ -5.7% ลดแรงกดดันเงินเฟ้อ
Apple เปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ รำคำหุ้น+0.93%

Lael Brainard รองประธำน Fed ออกมำให้ควำมเห็น
ไม่ Hawkish จนเกินไปส่งผลบวกต่อตลำด
Nio รำยงำนงบ Q2 ขำดทุนมำกกว่ำคำด
แต่กำรผลิตเริ่มกลับสู่ภำวะปกติ
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ตลำดหุ้นสหรัฐ ฯ เมื่อคืนนี้ ดัชนี S&P 500 +1.83% , ดัชนี
NASDAQ +2.14% ดัชนี Nasdaq กลับมำปรับตัวเพิ่ มขึ้นเป็น
ครั้งแรกในรอบ 8 วันทำกำร โดยปัจจัยบวกมำจำกรำคำน้ำมัน
WTI ที่ปรับตัวลดลงแตะระดับ $81.94 เหรียญต่อบำร์เรล ซึ่ง
เป็นระดับที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกรำคมเป็นต้นมำ หุ้น 10
จำก 11 กลุ่มปรับตัวเพิ่ มขึ้น โดยกลุ่มที่ปรับตัวเพิ่ มขึ้นมำกที่สุด
คือ Utilities +3.14% และ Consumer Discretionary
+3.08% ส่วนหุ้นเพี ยงกลุ่มเดียวที่ปรับตัวลดลงคือ Energy 1.16%
้ โดย EURO STOXX 50
ตลำดหุ้นยุโรปปรับตัวเพิ่ มขึน
+0.06% ด้ำนตลำดหุ้นเยอรมันปรับตัว DAX +0.35% นัก
ลงทุนจับตำคำแถลงเศรษฐกิจของ Fed (Beige Book)
ขณะที่ทำงด้ำนเงินปอนด์อ่อนค่ำสุดตั้งแต่ปี 1985 หลังนัก
ลงทุนประเมินเศรษฐกิจอังกฤษมีโอกำสมีควำมน่ำกังวล

ตลำดหุ้นเอเชียเช้ำนี้ภำพรวมปรับตัวเพิ่ มขึ้น ตำมทิศทำง
ตลำดสหรัฐฯ โดยตลำดหุ้นญี่ป่น
ุ ดัชนี Nikkei 225
+1.77% หลังตัวเลข GDP ไตรมำส 2 ออกมำดีกว่ำคำด
ตลำดหุ้นจีน CSI 300 +0.08% HSCEI +0.13% ด้ำน
ตลำดหุ้นเกำหลี KOSPI +0.42%
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่ ะดับ
ตลำดหุ้นไทยเมื่อวำนนี้ปรับตัวเพิ่ มขึ้น +0.37% ปิดทีร
1,639.92 จุด หนุนโดยหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มค้ำปลีก
และกลุ่มขนส่ง
ด้ำนนักลงทุนต่ำงชำติขำยสุทธิที่ 2,585 ล้ำนบำท
เช่นเดียวกับนักลงทุนสถำบันที่ขำยสุทธิ 209 ล้ำนบำท
ด้ำนค่ำเงินบำทเช้ำนี้อ่อนค่ำที่ระดับ 36.47 บำท/ดอลลำร์
สหรัฐฯ

สัญญำน้ำมัน WTI ปิด -5.70% อยู่ที่ 81.94 ดอลลำร์/
บำร์เรล จำกข้อมูลกำรค้ำที่อ่อนแอของจีนทำให้นลท.วิตก
กังวลเกี่ยวกับภำวะเศรษฐกิจถดถอย นอกจำกนี้ ตลำด
ยังถูกแรงกดดันจำกกำรที่ธนำคำรกลำงทั่วโลกมีกำรเร่ง
ปรับขึ้นอัตรำดอกเบี้ย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และควำมต้องกำรใช้น้ำมัน

สัญญำทองคำ +0.87% ปิดที่ 1,727.80 ดอลลำร์/ออนซ์
แรงหนุนจำกค่ำเงินดอลลำร์ทีอ่อนค่ำ และกำรปรับตัวลง
ของอัตรำผลตอบแทนพั นธบัตรสหรัฐฯ นอกจำกนี้ควำม
กังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ถดถอย ส่งผลให้
นลท.กลับเข้ำซื้อทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่ มขึ้น
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NASDAQ เริ่ม rebound วันแรกในรอบ 8 วันทำกำร , รำคำนำ้ มันดิบ -5.7% ลดแรงกดดันเงินเฟ้อ
่ เทียบกับปีที่แล้ว
นักวิเครำะห์คำดยอดขำย iPhone ในไตรมำสสุดท้ำยยังเพิ่ มเมือ

▪

NASDAQ เริ่ม rebound เพิ่ มครั้งแรกในรอบ 8 วันทำกำร หลัง yield พั นธบัตร

สหรัฐฯปรับลดลง โดยรำคำน้ำมันดิบ WTI -5.7% กังวลเศรษฐกิจโลกชะลอ ขณะที่
ส่งออกจีน ส.ค. +7.1% ต่ำกว่ำตลำดคำดที่ 12.8% สะท้อนอุปสงค์โลกชะลอ
▪

Apple เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ แม้ไม่ได้สร้ำง surprise ให้กับ นลท.มำก เนื่องจำกมี
ภำพหลุดตำมสื่อมำก่อนแล้ว และเป็นกำร upgrade ประสิทธิภำพอุปกรณ์ สำหรับ
้ึ รำคำ – นักวิเครำะห์คำดยอดขำย
รำคำ iPhone ที่ขำยในสหรัฐฯยังคงเท่ำเดิมไม่ได้ขน

้ ได้จำกไตรมำสทีแ
่ ล้วประมำณ 1%
ในไตรมำสที่ 4 ยังสำมำรถปรับเพิ่ มขึน
▪

Lael Brainard รองประธำน Fed ระบุอัตรำดอกเบี้ยคงระดับสูงไปอีกระยะเพื่ อคุมเงิน
เฟ้อ แต่กำรดำเนินนโยบำยต้องระวังไม่เข้มงวดเกินไป และ ขึ้นกับข้อมูลใหม่ๆ ขณะที่
Loretta Mester (มีสิทธิ vote) ระบุมีโอกำสที่ดอกเบี้ยนโยบำยสูงกว่ำ 4% ในช่วงต้น

้ มำชิก Fed จะให้ควำมเห็นได้จนถึงวันที่ 9 ก.ย. หลังจำกนีจ
้ ะเข้ำสู่
้ นีส
ปี 2023 - ทัง

ช่วง blackout period ตัง้ แต่ 10 ก.ย. เป็นต้นไปจนทรำบผลประชุม
▪

เฉิงตูยังคงเผชิญกำร lockdown วันอังคำรยังมีรำยงำนผู้ติดเชื้อ 121 คน เพิ่ มขึ้น
จำกรำยงำนวันจันทร์ที่ 90 คน Foxconn ซึ่งมีโรงงำนในเขตยังเปิดโรงงำนต่อไป
ภำยใต้แนวทำง “close-loop” พนักงำนอยู่ในเขตพื้ นที่ทจ
ี่ ัดเตรียมไว้

▪

วันนี้ 19.15 คำด ECB จะปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.75% , และ เวลำ 20.00 Powell จะขึ้น
พู ดที่ Cato Institute วันสุดท้ำยก่อนเข้ำ blackout period

Source: Bloomberg
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Apple เปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ รำคำหุ้น +0.93%
▪

Apple จัดงำนเปิดตัวผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ โดยถึงแม้จะเปิดให้มีผู้เข้ำร่วมชมงำนได้ แต่กำรจัดงำนยังคงเป็นในรูปแบบ Virtual Event ที่เป็นกำร

ถ่ำยทำ Video เปิดตัวผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดใว้ก่อน
▪

โดยผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ที่เปิดตัวในงำนประกอบไปด้วย iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max , AirPods
Pro รุ่นใหม่ และ Apple Watch Series 8 , Apple Watch Ultra , Apple Watch SE รุ่นใหม่

▪

โดยผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Apple ชูฟเี จอร์ด้ำนควำมปลอดภัยโดย iPhone จะสำมำรถแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่ำนระบบดำวเทียมโดยไม่ต้องใช้สัญญำณ
มือถือหรืออินเตอร์เน็ตและยังมีกำรแจ้งเตือนกำรเกิดอุบัติเหตุรถชนจำกกำรตรวจจับแรงกระแทก

▪

สำหรับรำคำขำย iPhone ในแต่ละรุ่นรำคำจะไม่ต่ำงไปจำกเดิม ด้ำนประเทศไทยถูกเลื่อนให้มำอยู่ใน Tier 1 ในกำรสั่งจองพร้อมอเมริกำ

▪

รำคำหุ้น Apple +0.93% เมื่อคืนนี้

Lael Brainard รองประธำน Fed ออกมำให้ควำมเห็น ไม่ Hawkish จนเกินไปส่งผลบวกต่อตลำด
▪

่ งอีกด้ำนที่
Lael Brainard รองประธำน Fed ออกมำกล่ำวว่ำจะทำทุกวิถีทำงเพื่ อจัดกำรกับปัญหำเงินเฟ้อ อย่ำงไรก็ดีจะต้องระมัดระวังควำมเสีย
จะมำพร้อมกับกำรเข้มงวดนโยบำยกำรเงินมำกเกินไป ซึ่งประโยคดังกล่ำวถือเป็นผลบวกต่อตลำด

▪

ถึงแม้กำรให้ควำมเห็นของ Brainard จะระบุว่ำดอกเบี้ยจะอยูใ่ นระดับสูงอีกระยะเพื่ อจัดกำรกับปัญหำเงินเฟ้อ แต่ประโยคต่อท้ำยที่ถือเป็นกำร
กล่ำวถึงควำมเสี่ยงจำกกำรขึ้นดอกเบี้ยมำกจนเกินไปถือเป็นกำรส่งผลบวกเล็กน้อยต่อตลำดหุน
้

▪

โดยประโยคดังกล่ำวคือ ”อย่ำงไรก็ดี เมื่อถึงจุดหนึ่ง ในช่วงที่นโยบำยกำรเงินเข้มงวด ควำมเสี่ยงจะตำมมำพร้อมกันจำกผลกระทบของดอกเบี้ย

สูง ซึ่งอำจทำให้กระทบกับอุปสงค์ท่ล
ี ดลง และ Fed จะต้องคอยระมัดระวังไม่ให้ควำมเสี่ยงอีกด้ำนพุ ่ งสูงจนเกินไป”
▪

สำหรับนำง Lael Brainard ก่อนหน้ำนี้คือหนึ่งในตัวเต็งที่จะเข้ำมำรับตำแหน่งประธำน Fed คนใหม่ก่อนที่จะ ปธน.Biden จะเลือกแต่งตั้ง
Jerome Powell ให้ดำรงตำแหน่งอีกสมัย ซึ่งนำง Brainard ถือเป้นกรรมกำร Fed ที่มีควำมเห็นในเชิง Dovish มำกที่สุดคนหนึ่ง
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Nio รำยงำนงบ Q2 ขำดทุนมำกกว่ำคำด แต่กำรผลิตเริ่มกลับสู่ภำวะปกติ
▪

Nio บริษัทรถยนต์ไฟฟ้ำสัญชำติจีนประกำศผลประกอบกำรไตรมำส 2 แม้รำยได้จะสูงกว่ำคำดที่ $1.54bn แต่กลับขำดทุนมำกขึ้นอย่ำงมีนัย
ยะ โดยขำดทุนสุทธิที่ $409.8mn เพิ่ มขึ้น 316.4% จำกช่วงเวลำเดียวกันของปีที่แล้ว กดดันจำกควำมผันผวนของต้นทุนและกำรผลิตที่
้ ต้น
หยุดชะงักเนื่องจำกกำรล็อคดำวน์ในประเทศจีน นอกจำกนี้ค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่ มขึ้นจำกกำรขยำยเครือข่ำยแท่นชำร์จกดดันอัตรำกำไรขัน
(Gross profit margin) ลดลงที่ 13% (จำกค่ำเฉลี่ย 4 ไตรมำสก่อนหน้ำที่ 17.7%)

▪

ทั้งนี้บริษัทสำมำรถนำส่งรถยนต์ได้ 25,059 คัน ต่ำกว่ำไตรมำสก่อนหน้ำเล็กน้อย แต่สูงกว่ำที่บริษัทให้ Guidance ไว้ เนื่องจำกประสบปัญหำ
จำกกำรล็อคดำวน์ส่งผลให้ยอดนำส่งอยู่ทเี่ พี ยง 12,000 คัน ในช่วงเดือนเม.ย.-พ.ค. อย่ำงไรก็ดี ขณะนี้กำรผลิตเริ่มกลับสู่ภำวะปกติ บริษัท
คำดว่ำจะสำมำรถส่งมอบรถยนต์ได้ 31,000-33,000 คัน และประเมินว่ำรำยได้จะอยู่ระหว่ำง $1.9bn-$2bn ในไตรมำส 3 ซึ่งต่ำกว่ำที่ตลำด
คำดกำรณ์ไว้ ทั้งนี้รำคำหุ้นยังคงตอบรับเชิงบวก ปรับขึ้น 2.16%

่ ว่ นใหญ่ในเมือง เฉิงตู เนือ
่ งจำกพบผูป
้
จีนขยำยเวลำ Lockdown พื้ นทีส
้ ่วยเพิ่ มขึน
▪

วำนนี้ทำงกำรจีน ประกำศขยำยระยะเวลำ Lockdown เมืองเฉิงตู โดยยังไม่มีกำหนดแน่ชัดว่ำจะมีกำรคลำย lockdown ในวันใด มีเพี ยงกำร

กำหนดกรอบกว้ำงๆว่ำจะจัดกำรให้เสร็จภำยในหนึ่งสัปดำห์
▪

ตัวเลขผู้ติดเชื้อในวันอังคำรที่ผ่ำนมำเพิ่ มขึ้นเป็น 121 คน และ วันพุ ธ อีก 116 คน ทำให้ทำงกำรประเมินว่ำมีควำมจำเป็นจะต้องขยำยเวลำ
Lockdown พื้ นที่ส่วนใหญ่ในเมืองเฉิงตูไปอีก โดยก่อนหน้ำนี้คำดว่ำจะคลำย Lock ในวันพุ ธ ที่ผ่ำนมำ

▪

โดยหลังจำกนี้ ประชำชนที่อยู่ภำยในพื้ นที่ Lockdown จะต้องมีกำรตรวจหำเชื้อทุกวัน ส่วนประชำชนที่อยู่ในพื้ นที่เสี่ยงต่ำที่มีกำรคลำย
้ ใหญ่อีกครัง
้ ในวันที่ 9 ก.ย. และ 11 ก.ย.
Lockdown แล้วจะมีกำรตรวจหำเชื้อครัง

▪

เฉิงตู เป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ซึ่งมีประชำกรกว่ำ 21 ล้ำนคน และ มีสัดส่วน GDP มำกเป็นอันดับ 6 ของ ประเทศจีน หำกกำร
Lockdown ในครั้งนี้ ไม่ขยำยระยะเวลำไปถึง 2 เดือนเหมือนกับ เซี่ยงไฮ้ เรำมองจะกระทบต่อเศรษฐกิจค่อนข้ำงจำกัด เนื่องจำกล่ำสุดรัฐบำล
ได้มีกำรออกนโยบำยกระตุ้นเศรษฐกิจขนำดใหญ่กว่ำ 1 ล้ำนล้ำนหยวนออกมำ ซึ่งน่ำจะช่วยชดเชยผลกระทบดังกล่ำวได้
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