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้ กลับ
ตลาดหุ้นสหรัฐฯปรับเพิ่ มเป็นวันที่ 3 มีแรงซือ
้ ดอกเบีย
้ ของ Fed ก.ย. ไปแล้ว
ตลาดรับรูก
้ ารขึน
ปธน.Biden เตรียมเซ็นคาสัง่ ประธานาธิบดีสนับสนุน
การลงทุน Biotechnology

่ ุ่นรายงาน GDP ไตรมาส 2 สูงกว่าคาด หนุนจากการ
ญีป
ผ่อนคลายมาตรคการโควิด-19
่ งการชะลอตัว
ราคานา้ มันปรับตัวลดลงจากความกังวลเรือ
ของ Demand และการคุมเพดานราคา
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ตลาดหุ้นสหรัฐ ฯ เมื่อคืนวันศุกร์ ดัชนี S&P500 +1.53% ดัชนี
Nasdaq +2.11% ตลาดปรับเพิ่ มเป็นวันที่ 3 ติดต่อกันหลังจาก
ที่ผ่านมาปรับฐานรับรู้ประเด็น Fed จะขึ้นดอกเบี้ย 0.75% ใน
เดือน ก.ย. (ล่าสุด Fed Fund Future คาดโอกาสที่ 91%) หุ้น
ทั้ง 11 กลุ่มปรับตัวเพิ่ มขึ้นทั้งหมด โดยกลุ่มที่ปรับตัวเพิ่ มขึ้น
มากที่สุดคือ Communication Services +2.53% , Energy
+2.38% และ Technology +1.97%

้ โดย EURO STOXX 50
ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวเพิ่ มขึน
+1.64% และตลาดหุ้นเยอรมนี +1.43% หลัง Fed และ ECB
ออกมาส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่อง

ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ภาพรวมปรับตัวเพิ่ มขึ้น ตามทิศทาง
ตลาดสหรัฐฯ วันศุกร์ ตลาดหุ้นญี่ป่น
ุ ดัชนี Nikkei 225
+0.96% ด้านตลาดหุ้นจีน และเกาหลีใต้ปิดทาการในวันนี้
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้ +0.89% ปิดที่
ตลาดหุ้นไทยเมื่อวันศุกร์ปรับตัวเพิ่ มขึน
ระดับ 1,654 จุด หนุนจากหุ้นกลุ่มพลังงานจากราคาน้ามัน
ที่ปรับตัวสูงขึ้น และกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มธนาคาร
พาณิชย์
ด้านนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิที่ 1,300 ล้านบาท ขณะที่นัก
ลงทุนสถาบันที่ขายสุทธิ 295 ล้านบาท ด้านค่าเงินบาทเช้า
นี้อ่อนค่าที่ระดับ 36.42 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ

สัญญาน้ามัน WTI ปิด +3.90% อยู่ที่ 86.79 ดอลลาร์/
บาร์เรล นลท.ยังคงกังวลเกี่ยวกับอุปทานน้ามัน และการ
ร่วงลงของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐได้ช่วยหนุนสัญญา
น้ามันดิบให้ดีดตัวขึ้นจากระดับต่าสุดในรอบ 7 เดือน

สัญญาทองคา +0.49% ปิดที่ 1,728.60 ดอลลาร์/ออนซ์
แรงหนุนจากค่าเงินดอลลาร์ท่ก
ี ลับมาอ่อนค่าลงจากระดับ
สูงสุดในรอบ 20 ปี นอกจากนี้ ความกังวลเกี่ยวกับภาวะ
่
เศรษฐกิจถดถอย ส่งผลให้นลท.กลับเข้าซื้อทองคาซึง
้
เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่ มขึน
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้ กลับ ตลาดรับรูก
้ ดอกเบีย
้ ของ Fed ก.ย. ไปแล้ว
ตลาดหุน
้ สหรัฐฯปรับเพิ่ มเป็นวันที่ 3 มีแรงซือ
้ ารขึน
อัตราเงินเฟ้อคาดหวัง 2,5,10 ปี ปรับลดลงต่อเนื่อง แม้เงินเฟ้อทั่วไปเดือน ก.ค. สูงที่ 8.5%

▪

ดัชนี S&P500 ปรับเพิ่ มเป็นวันที่ 3 หลังจากที่ผ่านมาปรับฐานรับรูป
้ ระเด็น Fed จะขึ้น
ดอกเบี้ย 0.75% ในเดือน ก.ย. (ล่าสุด Fed Fund Future คาดโอกาสที่ 91%) ขณะที่
การประชุม 3 ครั้งที่เหลือของปีนี้ ตลาดเชื่อว่าดอกเบี้ยนโยบายจะปรับขึ้นไปสู่ระดับ

4.0% ใกล้เคียงกับสมาชิก Fed หลายท่านได้เคยให้ความเห็นไว้ - ในสัปดาห์นี้ นลท.

จับตาตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯในคืนวันอังคาร จะปรับลดลงเป็นเดือนที่ 2 หรือไม่ ตลาด
คาดที่ 8.0% (prev. 8.5%)
▪

อย่างไรก็ดี อัตราเงินเฟ้อคาดหวัง (inflation expectation) ได้ปรับลดลงมา
้ ในระดับสูงอาจจะไม่มค
ต่อเนื่องแล้ว (ดังนั้นในปี 2023 การเร่งขึ้นดอกเบีย
ี วามจาเป็น)

โดยล่าสุดเงินเฟ้อคาดหวังในอีก 2 ปีข้างหน้าอยู่ที่ 2.27% หนึ่งในปัจจัยที่มีผลคือ ราคา
น้ามันดิบที่มีทิศทางปรับลดลงนับจากเดือน มิ.ย. – Powell ได้เคยระบุไม่ต้องการให้

่ ง และ มากเกินไป
เงินเฟ้อคาดหวังสูงต่อเนือ
▪

สัปดาห์นี้เข้าสู่ช่วง blackout period สมาชิก Fed จะไม่สามารถให้ความเห็นนโยบาย
การเงินได้ ดังนั้นตลาดอาจจะ rebound ได้ต่อโดยขึ้นกับทิศทางของรายงานอัตรา
เงินเฟ้อสหรัฐฯ นอกจากนี้ยังต้องจับตาการเคลื่อนไหวของค่าเงินเยน หากยังอ่อนค่า
ต่อ อาจจะเริ่มเห็นการเข้าแทรกแซงค่าเงินจากรัฐบาล หรือ ธนาคารกลาง – สัปดาห์ที่
แล้วในวันศุกร์ค่าเงินเยนเริม
่ แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย

▪
Source: Bloomberg

วันนี้ตลาดหุ้น เกาหลีใต้ ฮ่องกง และ จีน ปิดทาการ เนื่องในวันไหว้พระจันทร์
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ปธน.Biden เตรียมเซ็นคาสัง่ ประธานาธิบดีสนับสนุนการลงทุน Biotechnology
▪

Bloomberg รายงานข่าวว่า ปธน.Joe Biden มีแผนที่จะเตรียมเซ็นคาสั่งประธานาธิบดี เพื่ อสนับสนุนการลงทุนใน Biomanufacturing เพื่ อ

ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตยารักษาโรคใหม่ ๆ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ โดยมีเป้าหมายที่จะแข่งขันกับจีนที่มีนโยบายสนับสนุนการลงทุนในด้าน
นี้เช่นกัน ซึ่งแหล่งข่าวของสานักข่าวได้ระบุว่ายังไม่มีรายละเอียดที่จะเปิดเผยออกมาต่อสาธารณะชนอย่างชัดเจน
▪

โดยเมื่อสองสัปดาห์ก่อน ปธน.Biden พึ่ งจะเซ็นคาสั่งประธานาธิบดีเพื่ อสนับสนุนการลงทุนใน Semiconductor เพื่ อหวังจะสนับสนุนการลงทุน
เพื่ อพั ฒนาการผลิต Chip ในประเทศเพื่ อแข่งขันกับประเทศจีนเช่นกัน

▪

สาหรับการสนับสนุนการลงทุนใน Biotechnology นอกจากจะเป็นการแข่งขันกับจีนแล้ว ยังถือเป็นเรื่องเร่งด่วนหลังจากเกิดเหตุการณ์แพร่
ระบาดของ COVID-19 โดยการผลิตวัคซีน mRNA ที่ออกมาอย่างรวดเร็วและทันเวลาถือเป็นอีกหนึ่งความสาเร็จของวงการ Biotechnology

▪

ด้านหุ้นในกลุ่ม Biotechnology สัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่ มขึ้นได้ดีจากข่าว Regeneron เผยผลทดลองการรักษาโรคจอประสาทตาออกมาดี

้ ดอกเบีย
้ 75 bps ในการประชุมเดือน ก.ย. เพื่ อคุมเงินเฟ้อ
Fed Waller สนับสนุนการขึน
▪

กรรมการ Fed นาย Christopher Waller ได้ให้มุมมองการขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนนี้ว่า เขายังสนับสนุนให้มีการขึ้นดอกเบี้ยในอัตรา 75
bps. เพื่ อคุมเงินเฟ้อ โดยนาย Waller ยังมองว่าเงินเฟ้อสหรัฐยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงและปัจจุบันยังเร็วเกินไปที่จะบอกว่าแนวโน้มเงินเฟ้อจะ
ปรับลดลงเข้าสู่เป้าหมาย ดังนั้นการเร่งขึ้นดอกเบี้ยเพื่ อคุมเงินเฟ้อโดยการชะลอ Demand ยังมีความจาเป็น

▪

้
สาหรับมุมมองของนาย Waller ก็เป็นไปทางเดียวกับ Fed James Bullard และ Fed Esther George ที่ยังมองว่าควรจะมีการปรับขึน

ดอกเบี้ยในเดือนก.ย.ที่ระดับ 75 bps. เช่นกัน ซึ่งปัจจุบันตลาดได้มีการ Price การขึ้นดอกเบี้ยที่ระดับ 75 bps ไปพอสมควรแล้ว
▪

ทั้งนี้สหรัฐจะมีการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อเดือน ส.ค. ในวันที่ 13 ก.ย.นี้ โดยตลาดคาดว่าเงินเฟ้อจะมีการปรับลดลงมาแตะระดับ 8.1% จากระดับ
8.5% ในเดือนก่อนอย่างไรก็ตามเงินเฟ้อแม้จะปรับลดลง แต่นาย Waller ยังมองว่าเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูง ทาให้ Fed ยังคงต้องมีการปรับ
้ กับข้อมูลเศรษฐกิจที่จะออกมาเป็นสาคัญ
ขึ้นดอกเบี้ยไปถึงช่วงต้นปีหน้าโดยการขึ้นดอกเบี้ยหลังจากนี้จะมากน้อยแค่ไหนยังขึน
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่ ุ่นรายงาน GDP ไตรมาส 2 สูงกว่าคาด หนุนจากการผ่อนคลายมาตรการโควิด-19
ญีป
▪

ญี่ป่น
ุ รายงาน GDP ไตรมาส 2 ขยายตัว 3.5% สูงกว่าที่คาดการณ์ที่ 2.9% และเติบโตกว่าไตรมาส 1 ที่ขยายตัว 2.2% มีส่วนสาคัญจากการใช้
จ่ายภายในประเทศที่เติบโตมากกว่าคาด โดยการบริโภคของภาคเอกชนเพิ่ มขึ้น 1.2% หลังภาครัฐผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิด-19 ด้าน
การส่งออกสุทธิเพิ่ มขึ้น 0.1%

▪

อย่างไรก็ตาม นักเศรษฐศาสตร์ประเมินว่า GDP ของญี่ป่น
ุ จะชะลอลงในไตรมาส 3 เนื่องจากยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลับมาเพิ่ มขึ้น ส่งผล
กระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน ทั้งนี้มีรายงานว่ารัฐบาลญี่ป่น
ุ เตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในเดือนต.ค. เพื่ อช่วยเหลือประชาชน

▪

นอกจากนี้ ค่าเงินเยนที่ยังคงอ่อนค่าอย่างต่อเนื่อง โดยร่วงลงราว 20% เทียบเงินดอลล่าร์ใน 6 เดือนที่ผ่านมา ส่งผลต่อภาคธุรกิจ
โดยเฉพาะการนาเข้าอย่างมีนัยยสาคัญ และกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน โดยทาง Bloomberg รายงานทางรัฐบาลอาจเตรียม
พิ จารณายกเลิกมาตรการจากัดปริมาณนักท่องเที่ยวเข้าประเทศเร็วกว่าที่คาด ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการพยุงค่าเงิน

่ งการชะลอตัวของ Demand และการคุมเพดานราคา
ราคานา้ มันปรับตัวลดลงจากความกังวลเรือ
▪

ราคาน้ามันยังคงปรับตัวผันผวนโดยล่าสุดกลับมาปรับตัวลดลงแตะระดับ $86 เหรียญต่อบาร์เรล

▪

่ งของ Demand ที่มีแนวโน้มชะลอตัวจากทั้งภาพของเศรษฐกิจโลกที่เติบโตชะลอ
โดยปัจจัยที่กดดันราคาน้ามันในขณะนี้ยังเป็นความกังวลเรือ
ตัวหลังจากธนาคารกลางต่างๆเริม
่ ใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวด ขณะที่การกลับมา Lockdown ในจีนเพื่ อคุม Covid ก็เป็นอีกปัจจัยที่กดดัน
ราคาน้ามันจากตลาดกังวลว่าความต้องการน้ามันมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลง

▪

นอกจากนี้ราคาน้ามันยังถูกปัจจัยกดดันเพิ่ มเติมจากในฝั่ งของสหรัฐที่เตรียมเสนอร่างแนวทางเพื่ อที่คุมเพดานราคาน้ามันที่จะมีการนาเข้าจาก
่ หรัฐและกลุ่ม G7 ให้
รัสเซีย ซึ่งคาดว่าน่าจะมีการบังคับใช้ในเร็วๆนี้ โดยมาตราการคุมเพดานราคานาเข้าน้ามันจากรัสเซียยังเป็นมาตรการทีส

การสนับสนุนเพื่ อที่คุมราคาน้ามันไม่ให้มีการปรับเพิ่ มสูงจนเกินไป และเป็นการตัดรายได้จากการขายน้ามันของรัสเซียให้ลดลง
▪

่ งนิวเคลียร์กับอิหร่าน ถ้ามีความคืบหน้ามากขึ้นและท้ายสุดถ้ามีการอนุญาตให้อิหร่านกลับมาส่งออก
อีกประเด็นที่น่าจับตาคือการเจรจาเรือ
น้ามันได้ก็จะยิ่งทาให้ราคาน้ามันมีโอกาสปรับตัวลดลง ซึ่งราคาน้ามันที่เริ่มปรับลดลงก็ช่วยบรรเทาความกังวลเรื่องของเงินเฟ้อลงได้ในขณะนี้
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