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ตลาดหุน
้ สหรัฐฯปรับลงหลัง Core CPI กลับมา
้
เพิ่ มขึน
เกมของ Tencent ได้รับการอนุมต
ั จ
ิ ากหน่วยงาน
กากับจีนเป็นครั้งแรกตัง้ แต่ปี 2021

Apple เตรียมแผนเพิ่มพื้นทีโ่ ฆษณาบน App Store คาด
สร้างรายได้ $5 พั นล้านเหรียญ
่ วของจีนช่วงเทศกาลคิดเป็น 60% ของ
รายได้ธรุ กิจท่องเทีย
ระดับ pre-Covid
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ตลาดหุ้นสหรัฐ ฯ เมื่อคืนนี้ ดัชนี S&P500 -4.32% ดัชนี
Nasdaq -5.16% ตลาดปรับลงแรงหลังตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐ ฯ
เดือนสิงหาคมออกมา 8.3% yoy มากกว่าที่ตลาดคาดที่ 8.1%
และยังปรับเพิ่ มขึ้น 0.1% เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว มากกว่า
ตลาดคาดที่มองว่าจะปรับลดลง -0.1% หุ้นทั้ง 11 กลุ่มปรับตัว
ลดลงทั้งหมด โดยกลุ่มที่ปรับตัวลดลงมากที่สุดคือ
Communication Services -5.63% และ Technology 5.35% ด้านอัตราผลตอบแทนพั นธบัตรบาลอายุ 10 ปี ปรับ
เพิ่ มขึ้นที่ 3.42%
ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลดลงโดย EURO STOXX 50 1.65% และตลาดหุ้นเยอรมนี -1.59% จากตัวเลขเงินเฟ้อ
เดือนส.ค.ของสหรัฐฯปรับตัวขึ้นมากกว่าที่คาด กดดันโดย
หุ้นกลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มค้าปลีก

ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ภาพรวมปรับตัวลดลง ตามทิศทาง
ตลาดสหรัฐฯ ตลาดหุ้นญี่ป่น
ุ ดัชนี Nikkei 225 -2.33%
ด้านตลาดหุ้นจีน HSCEI -1.97% ,CSI 300 -0.84% และ
เกาหลีใต้ KOSPI -1.88%

THAI
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ตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ปรับตัวลดลง -0.28% ปิดที่ระดับ
1,661.09 จุด โดยมีแรงขายทากาไรในช่วงบ่าย คาดเป็นการ
ลดความเสี่ยงก่อนการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯเมื่อ
คืนนี้
ด้านนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิที่ 567 ล้านบาท ขณะที่นัก
ลงทุนสถาบันที่ซื้อสุทธิ 530 ล้านบาท ด้านค่าเงินบาทเช้านี้
แข็งค่าที่ระดับ 36.72 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ

สัญญาน้ามัน WTI ปิด -0.50% อยู่ที่ 87.31 ดอลลาร์/
บาร์เรล นลท.กังวลว่าตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐที่สูงกว่า
คาดจะเป็นปัจจัยให้ธนาคารกลางสหรัฐฯกลับมาเร่งปรับ
ขึ้นอัตราดอกเบี้ย และส่งผลให้เศรษฐกิจและความ
ต้องการใช้น้ามันกลับมาชะลอตัวลง

สัญญาทองคา -1.33% ปิดที่ 1,717.40 ดอลลาร์/ออนซ์
แรงกดดันจากค่าเงินดอลลาร์ที่กลับมาแข็งค่า และความ
กังวลที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะกลับมาเร่งปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ย
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้ – Fed Fund Future บางส่วนคาด Fed อาจขึน
้ ดอกเบีย
้ 1.0% ก.ย.
ตลาดหุน
้ สหรัฐฯปรับลงหลัง Core CPI เพิ่ มขึน
Contribution to Monthly CPI Inflation

▪

ตลาดผิดหวังกับตัวเลขเงินเฟ้อโดยเฉพาะ Core CPI เดือน ส.ค. ที่กลับมาเร่งตัวขึ้น
ขณะที่ นลท.บางส่วนเริ่มคาดการณ์ Fed อาจขึ้นดอกเบี้ยถึง 1.0% ในการประชุม ก.ย.
▪

เงินเฟ้อ (CPI) ที่ +8.3% YoY (prev. 8.5%) น้อยกว่าตลาดคาด และ +0.1% MoM
ขณะที่ Core CPI +6.3% YoY (prev. 5.9%) สูงกว่าตลาดคาด และ +0.6% MoM
– หากพิ จารณาเทียบกับเดือนก่อนหน้ามีเพี ยงหมวด Gasoline -10.6% MoM
แต่กลุ่มอื่นๆยังมีแนวโน้มปรับเพิ่ มขึ้น Shelter +0.7% MoM เป็นการปรับขึ้นราย
เดือนสูงสุดนับแต่ปี 1991, Medical care services +0.8% MoM

▪

ผลกระทบตลาด yield พั นธบัตรสหรัฐฯ 2 ปี ปรับขึ้น 20 bps ปิดที่ 3.80%
ขณะที่ Fed Fund Future นลท.บางส่วนเริ่มคาด Fed จะขึ้นดอกเบี้ยถึง 1.0% มี
โอกาส 38%

่ เทียบกับเดือนก่อนหน้า (% MoM)
เงินเฟ้อกลุ่ม Services ยังปรับเพิ่ มขึ้นเมือ

▪

หน่วยงานกากับจีน (National Press and Publication Administration) อนุมัติเกม
ใหม่ 73 เกม (เป็นการอนุมัติรอบที่ 5 ของปีนี้) โดยในครั้งนี้ เกมจากบริษัท Tencent
ได้รับอนุมัติถือเป็นครัง
้ แรกที่บริษัทได้รับอนุมัติหลังจากถูกยกเลิกตั้งแต่ปี 2021 ด้าน
NetEase ได้รับอนุมัติเกมใหม่เช่นกัน

▪

เยอรมนีอนุมัติให้ KfW ซึ่งเป็นธนาคารของรัฐสามารถใช้เม็ดเงิน 67 billion Euro
สาหรับเพื่ อเป็นสภาพคล่องให้กับบริษัทพลังงานทีไ่ ด้รบ
ั ผลกระทบจากราคาพลังงานที่

เร่งตัวขึ้น (เดิมเม็ดเงินดังกล่าวเตรียมไว้ใช้กับบริษัทที่ได้รบ
ั ผลกระทบ COVID)
source : Bloomberg, Financial Times
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เกมของ Tencent ได้รบ
ั การอนุมต
ั จ
ิ ากหน่วยงานกากับจีน เป็นครัง้ แรกตัง้ แต่ปี 2021
▪

Tencent ได้รับการอนุมัติการออกเกมใหม่เป็นครัง
้ แรกจากหน่วยงานกากับของจีนนับตั้งแต่ปี 2021 เป็นต้นมา โดยเป็นเกมแนวการศึกษา

“Defense of Health” ของบริษัทที่อยู่ในเครือที่ชอ
ื่ Nanjing Wangdian Technology ซึ่งบริษัทดังกล่าวอยู่ภายใต้การบริหารงานของบอร์ด
บริหารของ Tencent รวมถึง Pony Ma ผู้ก่อตั้ง Tencent ด้วย
▪

โดยก่อนหน้านี้เกมของ Tencent ไม่ได้อยู่ในรายชื่อที่ได้รับการอนุมัติเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาหลังจากหน่วยงานกากับของจีนกลับมาอนุมัติ
เกมอีกครั้งตั้งแต่ช่วงปลายปี 2021

▪

่ บริษัทค่ายเกมรายใหญ่ของจีนอย่าง NetEase ก็อยู่ในรายชื่อการได้รบ
นอกจากนี้เกมของอีกหนึง
ั การอนุมัติในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกัน

▪

ซึ่งรัฐบาลจีนพยายามควบคุมเนื้อหาของเกมที่ได้รบ
ั การอนุมัติใหม่ โดยตั้งกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดมากยิง
่ ขึ้นนับตั้งแต่ชว่ งเดือนสิงหาคมของปี
2021 เป็นต้นมา

Apple เตรียมแผนเพิ่ มพื้นทีโ่ ฆษณาบน App Store คาดสร้างรายได้ $5 พั นล้าน ในปี 2022
▪

่ ช่วงเดือน ก.ค. ที่ผ่านมาแต่
Apple ได้มีการเปิดเผยแผนการเพิ่ มพื้ นที่โฆษณา App Store โดยก่อนหน้านี้ Apple ได้มีการพู ดถึงประเด็นนี้ไปเมือ

่ ใด
ไม่ได้ระบุถึงกาหนดการว่าจะเริม
่ ต้นเมือ
▪

ล่าสุด CNBC ได้มีการออกมายืนยันว่า เมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมา กลุ่มนักพั ฒนา Application ได้รับ E-mail จาก Apple เพื่ อเชิญให้เข้ามา
สัมมนาเกี่ยวกับเรื่อง “ad Placements” และมีข้อความระบุว่าฟังก์ชั่นนี้จะสามารถใช้งานได้ก่อนช่วง Holiday Season หรือ ช่วงปลายเดือน พ.ย.
ปี 2022 นี้

▪

ในข้อความที่ส่งถึงนักพั ฒนาไม่ได้ระบุว่าตาแหน่งโฆษณาจะถูกจัดวางไว้ส่วนไหน แต่อ้างอิงจากสิ่งที่ Apple ได้เปิดเผยในช่วง ก.ค. นั้น คาดว่าจะ
วางตาแหน่งโฆษณาบน “Today Tab” ซึ่งอยู่หน้าแรกของ App Store และ อีกจุดหนึ่งที่ใต้ Banner ของแต่ละ Application ในหน้า Product
Pages ทั้งนี้ นักวิเคราะห์จาก BoFA ได้คาดการณ์ไว้ว่าบริษัทจะสามารถสร้างรายได้จากฟังก์ชั่นนี้ได้ถึง $5 พั นล้าน ภายในปี 2022
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่ วของจีนช่วงเทศกาลคิดเป็น 60% ของระดับ pre-Covid
รายได้ธรุ กิจท่องเทีย

▪

กระทรวงวัฒนธรรมและท่องเที่ยวของประเทศจีนรายงานรายได้ในธุรกิจท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวในเทศกาลไหว้พระจันทร์ (วันที่ 10-12 ก.ย.)
อยูท
่ ี่ ¥28.68bn ($4.16bn) คิดเป็น 60.6% ของรายได้ในปี 2019 ก่อนเกิดการแพร่ระบาด ลดลงราว 23% จากปีที่แล้ว จากมาตรการควบคุม
่ ละหลีกเลี่ยงการเดินทางทีไ่ ม่จาเป็น
Covid-19 ที่เข้มงวดโดยเฉพาะในเมืองใหญ่อย่างเซี่ยงไฮ้ โดยประชาชนได้รบ
ั การแนะนาให้อยู่ในพื้ นทีแ
ในช่วงวันหยุดยาวที่ครอบคลุมไปจนถึงช่วงวันชาติจีน (วันที่ 1-7 ต.ค.) โดยผู้ที่จะเดินทางข้ามจังหวัดจะต้องแสดงผลตรวจCovid-19 ที่เป็นลบ
ภายใน 48 ชม. ก่อนการเดินทาง ซึ่งคาดว่ามาตรการนี้จะบังคับใช้ไปจนถึงสิ้นเดือนต.ค.

▪

ทั้งนี้ภาคการท่องเที่ยวของจีนได้รบ
ั ผลกระทบอย่างหนักตั้งแต่ชว่ งต้นปี 2020 ซึ่งเริ่มเกิดการแพร่ระบาด โดยตัวเลขการท่องเที่ยวลดลง 28%
ในครึ่งปีแรกของปีนี้ เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

▪

้ อย่างมีนัยยะ โดยมีพัสดุจัดส่งราว 1.8พั นล้านชิน
อย่างไรก็ดี ปริมาณการจับจ่ายใช้สอยออนไลน์เพิ่ มขึน
้ ในช่วงวันหยุดยาว

บริษัท Foxconn ไต้หวันจับมือกับบริษัทในอินเดียเตรียมเปิดโรงงานผลิตชิปใหม่
▪

บริษัท Foxconn อีกหนึ่งผู้ผลิตชิปรายใหญ่และเป็นบริษัททีร่ ับผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วนใน iPhone ได้ประกาศความร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัท
Vedanta Ltd. ของอินเดีย ซึ่งเป็นบริษัทผลิตอะลูมเิ นียมและทองแดง เพื่ อสร้างโรงงานผลิตชิปแห่งใหม่ในรัฐ Gujarat

▪

โดยโครงการดังกล่าวคาดว่าจะมีการใช้เงินลงทุนสูงถึง 1.5 tn. Rupees ($19.4 bn) ซึ่งคาดว่าโรงงานจะมีการสร้างแล้วเสร็จในช่วง 2 ปี
ข้างหน้า และจะทาให้มีการจ้างงานเพิ่ มราว 100,000 ตาแหน่ง โดยการลงทุนครัง
้ นี้ บริษัท Foxconn จะมีการถือหุ้นที่ 40% และส่วนที่เหลือที่จะ
ถือหุ้นโดยบริษัท Vedanta

▪

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวยังได้รบ
ั การสนับสนุนจากรัฐบาลอินเดีย ที่ต้องการให้มีการตั้งอุตสาหกรรมการผลิตชิปในประเทศ เนื่องจากมองว่า

ความต้องการสินค้าเกี่ยวกับชิปยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมากจากการทิ่สินค้าแทบทุกอบย่างในปัจจุบันทั้ง โทรศั พท์มือถือ อุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน
และรถยนต์ก็มีการใช้ชิปที่มากขึ้น และการลงทุนดังกล่าวมองว่าจะมีส่วนช่วยในการสร้างการเติบโตให้กับเศรษฐกิจอินเดียด้วย
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