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ตลาดหุ้นสหรัฐ ฯ ปรับเพิ่ มเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน
จากกลุ่มธนาคารพาณิชย์ และ Healthcare
้ อัตรา
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติปรับขึน
้ 0.75% ตามคาด
ดอกเบีย

หุ้นบริษัท Regeneron+18.85% หลังบริษัทเปิดผลทดลอง
่ มออกมาดี
การรักษาโรคจอประสาทตาเสือ
ราคาหุ้น Zscaler +12.16% ช่วง After hours หลัง
่ าด
ประกาศผลการดาเนินงานออกมาดีกว่าทีค
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ตลาดหุ้นสหรัฐ ฯ เมื่อคืนนี้ ดัชนี S&P 500 +0.66% , ดัชนี
NASDAQ+0.60% ตลาดปรับตัวเพิ่ มขึ้นเป็นวันทาการที่ 2
่ นไหวสลับ
ติดต่อกัน แต่ยังคงมีความผันผวนสูงซึ่งดัชนีเคลือ
ทั้งบวกและลบระหว่างวัน โดยคากล่าวของประธาน Fed
Jerome Powell ที่งาน Cato Institute ยังคงมีโทนไม่ต่างไป
่ ใจว่าสามารถ
จากเดิมคือย้าว่าจะขึ้นดอกเบี้ยต่อไปจนกว่าจะมัน
จัดการกับปัญหาเงินเฟ้อได้แล้ว หุ้น 8 จาก 11 กลุ่มปรับตัว
เพิ่ มขึ้น โดยกลุ่มที่ปรับตัวเพิ่ มขึ้นมากที่สด
ุ คือ
Healthcare+1.77%
้ โดย EURO STOXX 50
ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวเพิ่ มขึน
+0.29% ด้านตลาดหุ้นเยอรมันปรับตัว DAX -0.09%
หลังธนาคารกลางยุโรปปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.75% ตามตลาด
คาด และคาดว่าจะยังคงปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายต่อเนื่อง
่ ยู่ในระดับสูง
เพื่ อจัดการกับเงินเฟ้อทีอ

ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ภาพรวมปรับตัวเพิ่ มขึ้น ตามทิศทาง
ตลาดสหรัฐฯ หลังประธาน Fed ได้ออกมากล่าวว่าจะยังคง
ขึ้นดอกเบี้ยเพื่ อขจัดปัญหาเรื่องเงินเฟ้อ โดยตลาดหุ้น
ญี่ป่น
ุ ดัชนี Nikkei 225 +0.47% ตลาดหุ้นจีน CSI 300
+0.26% HSCEI +0.37% ด้านตลาดหุ้นเกาหลี ปิดทาการ
ในวันนี้

THAI
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่ ะดับ 1,640 จุด คาด
ตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ทรงตัว ปิดทีร
นักลงทุนชะลอการลงทุนเพื่ อรอดูผลการประชุม ECB และ
ถ้อยแถลงของคุณ Powell เมื่อคืนนี้ หุ้นที่ปรับตัวขึ้นได้
แรงคือหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มบรรจุภัณฑ์ กลุ่ม
ท่องเที่ยว และกลุ่มการเงิน
ด้านนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิที่ 1,439 ล้านบาท
เช่นเดียวกับนักลงทุนสถาบันที่ซ้อ
ื สุทธิ 440 ล้านบาท ด้าน
ค่าเงินบาทเช้านี้อ่อนค่าที่ระดับ 36.31 บาท/ดอลลาร์
สหรัฐฯ
สัญญาน้ามัน WTI ปิด +2.00% อยู่ที่ 83.54 ดอลลาร์/
บาร์เรล นลท.กลับเข้าซื้อเก็งกาไรหลังจากราคาน้ามัน
ปรับตัวลงแตะระดับต่าสุดในรอบ 7 เดือน และแรงหนุน
จากการที่รัสเซียขู่ว่าจะระงับการส่งออกน้ามันและก๊าซ
ให้กับชาติตะวันตก

สัญญาทองคา -0.44% ปิดที่ 1,720.20 ดอลลาร์/ออนซ์
แรงกดดันจากการที่นายเจอโรม พาวเวล ยังคงยืนยันว่า
Fed จะเดินหน้าควบคุมเงินเฟ้ออย่างจริงจัง และส่ง
สัญญาณว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจะยังไม่เกิดขึ้นใน
เร็วๆนี้
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้ ได้เป็นวันที่ 2 จากกลุ่มธนาคารพาณิชย์ และ Healthcare
ตลาดหุน
้ สหรัฐฯ สามารถปรับเพิ่ มขึน
เงินเฟ้อยุโรปยังสูงล่าสุดที่ 9.1% วานนี้ ECB ขึ้นดอกเบี้ย 0.75% และส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยได้อีก

▪

ดัชนี S&P500 และ NASDAQ สามารถปรับเพิ่ มขึ้นได้เป็นวันที่ 2 จากกลุ่มธนาคาร
พาณิชย์ และ Healthcare (ข่าวดีจาก บ. Regeneron หลังผลการทดลองยา Eylea
มีประสิทธิภาพรักษาโรคจอประสาทตาเสื่อม ราคาหุ้น +18.8%) ขณะที่ Powell ขึ้นพู ด

ที่ Cato Institute ไม่มีอะไรใหม่ ยังคงส่งสัญญาณ hawkish ต้องการขึ้นดอกเบี้ย

้ ะเข้าสู่ช่วง blackout period งดการให้ความเห็น
เพื่ อควบคุมเงินเฟ้อ - หลังจากนีจ
่ ัปดาห์หน้า นลท.จะจับตารายงาน
ก่อนทราบผลประชุม Fed ในวันที่ 21 ก.ย. ขณะทีส
เงินเฟ้อสหรัฐฯในวันที่ 13 ก.ย.
▪

้ อีก - ประธาน
ประชุม ECB ขึ้นดอกเบี้ย 0.75% ตามคาด ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบีย

้ ดอกเบีย
้ อีก 2 ครัง้ แต่คิดว่าจะไม่ปรับขึน
้ ถึง
ECB Lagarde ให้สัมภาษณ์สอ
ื่ คาดจะขึน
5 ครัง้ นอกจากนี้ ECB ปรับลดคาดการณ์ GDP ปี 2023-2024 และ เพิ่ มคาดการณ์
้ เทียบดอลลาร์สหรัฐฯ แต่แนวโน้มคาดยัง
เงินเฟ้อ – ค่าเงินยูโรเริ่มกลับมาแข็งค่าขึน
อ่อนค่าจากปัญหาพลังงาน และ เศรษฐกิจชะลอ
▪

วันนี้ในยุโรปจะมีการประชุม รมว.พลังงาน ร่วมกันหารือแนวทางนโยบายในการจัดการ
ปัญหาราคาพลังงานที่เร่งตัวขึ้น , การช่วยเหลือบริษัทผลิตไฟฟ้าที่อาจประสบปัญหา
้ ในตลาด future ซึ่งมี
สภาพคล่อง ตลอดจนมาตรการลดความผันผวนที่อาจเกิดขึน
การเทรด natural gas และ LNG

Source: Bloomberg
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้ อัตราดอกเบีย
้ 0.75% ตามคาด
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติปรับขึน
▪

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่ 2 ติดต่อกันที่ 0.75% หลังจากปรับขึ้นไป 0.5% ในเดือนก.ค. เพื่ อสกัดเงินเฟ้อที่

พุ ่ งขึ้นต่อเนื่อง โดยเงินเฟ้อยุโรปเดือนส.ค. พุ ่ งขึ้นแตะ 9.1% สูงสุดเป็นประวัติการณ์
▪

่ ง โดยระบุว่าเงินเฟ้อยังคงอยู่เหนือกรอบเป้าหมายที่ 2% และประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อ
ทั้งนี้ ECB ยังคงส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อเนือ
เฉลี่ยในปีนี้จะอยู่ที่ 8.1% และคาดว่าจะค่อยๆปรับลงมาที่ระดับ 5.5% และ 2.3% ในปี 2023 และ 2024 ตามลาดับ

▪

อย่างไรก็ตามหลังประชุม เริ่มเห็นการกลับมาแข็งค่าของค่าเงินยูโร เช้านี้เทรดที่ 1.00 ดอลลาร์ต่อยูโร (วันที่ 6 ก.ย. อ่อนค่าต่าสุดที่ 0.98
ดอลลาร์ต่อยูโร หรืออ่อนค่าประมาณ 13% นับแต่ต้นปี) แต่ภาพรวมเชื่อว่าค่าเงินยูโรจะยังมีแนวโน้มอ่อนค่า จากปัญหาพลังงานและความกังวล
เศรษฐกิจถดถอย แม้ว่าจะพึ่ งประกาศตัวเลข GDP ในไตรมาส 2 สูงกว่าคาด ขยายตัว 0.8% ก็ตาม

▪

้ มากที่สุด
ดัชนี Stoxx 600 ตอบรับในเชิงบวก ปรับขึ้น 0.5% นาโดยหุ้นกลุ่มธนาคารและบริการทางการเงินที่ปรับขึน

่ มออกมาดี
หุ้นบริษท
ั Regeneron+18.85% หลังเปิดเผยผลทดลองการรักษาโรคจอประสาทตาเสือ
▪

หุ้นบริษัท Regeneron ปรับตัวเพิ่ มขึ้น +18.85% ซึ่งเป็นการปรับเพิ่ มขึ้นใน 1 วันทาการมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2011 หลังบริษัทเปิดเผยความ
คืบหน้าผลทดลองการรักษาโรคจอประสาทตาเสื่อมออกมาดี

▪

โดยยา Eylea หรือ aflibercept ของบริษัทซึ่งก่อนหน้านี้ถูกใช้รก
ั ษาโรคจอประสาทตาที่เป็นผลมาจากความผิดปกติของหลอดเลือดทั้งจากอายุ
ที่มากขึ้นและจากโรคเบาหวาน ซึ่งต้องใช้ยากับผู้ป่วยจานวน 2 มิลลิกรัมผ่านการรักษาเป็นเวลาหลายเดือน

▪

้ เป็น 8 มิลลิกรัมทาให้ผู้ป่วยที่เข้าทดลองกว่า 80-90% สามารถรองรับประสิทธิภาพของยา
แต่จากผลการทดลองล่าสุดระบุว่าการใช้ยาเพิ่ มขึน
้ หากเป็นการให้ยาในขนาดเท่าเดิม
ไปได้ยาวนานราว 16 สัปดาห์ ซึ่งถือเป็นการลดภาระของผู้ป่วยที่จะต้องใช้ยาหลายครัง

▪

โดยนักวิเคราะห์ประเมินว่าผลทดลองดังกล่าวถือว่ามีนัยยะสาคัญเนื่องจากเป็นการป้องกันตัวยาใหม่ๆ ที่อาจเข้ามาเป็นคู่แข่งกับยา Eylea ได้

▪

ซึ่งราคาหุ้นของ Regeneron ที่ปรับเพิ่ มขึ้นหนุน Sentiment การลงทุนให้กลุ่ม Healthcare โดยรวมปรับเพิ่ มขึ้นเมื่อคืนนี้
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่ าด
ราคาหุน
้ Zscaler +12.16% ช่วง After hours หลังประกาศผลการดาเนินงานออกมาดีกว่าทีค
▪

Zscaler บริษัทในกลุ่ม Cybersecurity ราคาหุ้นปรับเพิ่ มขึ้นถึง +12.16% ในช่วง After hours หลังบริษัทประกาศผลการดาเนินงานออกมา
ดีกว่าที่คาดทั้งกาไรและรายได้

▪

โดยกาไรต่อหุ้นอยู่ที่ 25 cents ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดที่ 20 cents ส่วนรายได้อยู่ที่ $318 ล้านเหรียญ ดีกว่าคาดที่ $305 ล้านเหรียญ
้ จาก 23% ในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วมาเป็น 32% ในไตรมาสนี้ นอกจากนี้บริษัทยังมีการ
เติบโตถึง 61% และ margin ของบริษัทเพิ่ มขึน
ถือครองเงินสดสูงถึง $1.73 billion

▪

ด้านการคาดการณ์ผลการดาเนินงานในปีถัดไปของบริษัท ซึ่งจะเริ่มต้นในช่วงเดือนตุลาคมคาดว่า กาไรต่อหุ้นจะอยู่ที่ $1.17 เหรียญ มากกว่าที่
นักวิเคราะห์คาดที่ $1.04 เหรียญ และรายได้จะอยู่ที่ราว $1.49 billion ถึง $1.50 billion มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดที่$1.468 billion

▪

่ มั่นว่าถึงแม้เศรษฐกิจกาลังชะลอตัวแต่ความต้องการใช้งาน platform ของบริษัทยังอยูใ่ นระดับสูง
CEO ของบริษัทยังออกมาแสดงความเชือ

่ ุ่นเตรียมออกมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่เพิ่ มเติม
ญีป
▪

นายกรัฐมนตรีญี่ป่น
ุ นาย Kishida เผยเตรียมที่จะออกมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ในเดือน ต.ค.นี้ เพื่ อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รบ
ั

ผลกระทบจากราคาสินค้าที่ปรับตัวเพิ่ มขึ้น โดยรัฐบาลอาจมีการใช้งบประมาณพิ เศษเพิ่ มเติม ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการที่จะช่วยเหลือ
่ งของราคาพลังงานนา้ มัน
ประชาชนเกี่ยวกับค่าครองชีพที่ปรับเพิ่ มขึ้นจะมีการให้รายละเอียดเพิ่ มเติมในวันนี้ ซึ่งในส่วนของการอุดหนุนในเรือ
และการคุมราคาเข้าสาลีคาดว่าจะยังมีผลบังคับใช้อยู่
▪

นอกจากนี้ ในส่วนของครัวเรือนที่มีรายได้น้อย คาดว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่ มเติมจากรัฐบาลราว 50,000 เยน โดยรัฐบาลท้องถิ่นก็จะได้รบ
ั
่ ะจัดสรรเงินสารองอีกราว 3.5 tn. เยนเพื่ อใช้บรรเทา
เงินสนับสนุนราว 600 bn เยน เพื่ อใช้ในการแก้ปัญหาเงินเฟ้อ รวมถึงรัฐบาลเตรียมทีจ

ผลกระทบในเรื่องดังกล่าวด้วย
▪

ซึ่งทางรัฐบาลตอนนี้ได้พยายามหาทางออกต่างๆเพื่ อมาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รบ
ั ผลกระทบจากปัญหาเงินเฟ้อที่ปรับตัวเพิ่ มขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่ง
การที่ค่าเงินเยนมีการอ่อนค่าที่รุนแรงมากว่า 20% เมื่อเทียบกับดอลลาร์ ก็มีผลทาให้ต้นทุนนาเข้าสินค้าต่างๆปรับเพิ่ มขึ้น
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