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ผลดำเนินงำน ธ.พำณิชย์ขนำดใหญ่ในสหรัฐ ฯ
้ เพิ่ มขึน
้ แต่ภำพรวมกำไรชะลอ
รำยได้ดอกเบีย

Apple มีแผนลดค่ำใช้จำ่ ยและชะลอกำรจ้ำงงำนเพิ่มใน
ปีหน้ำ
ทำงกำรสหรัฐพิ จำรณำทบทวนกำรส่งออกชิพทีใ่ ช้
เทคโนโลยีขน
ั้ สูงไปจีน

้ บ้ำนของชำวต่ำงชำติในสหรัฐฯ ปรับลดลง ทำจุด
ยอดซือ
ตำ่ สุดใหม่ จำก USD แข็งค่ำมำก
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ตลำดหุ้นสหรัฐฯ เมื่อคืนนี้ ดัชนี S&P500 -0.8%, NASDAQ 0.8% แม้ตลำดปรับเพิ่ มขึ้นระหว่ำงเทรดแต่ปิดปรับตัวลง หลัง
มีกระแสข่ำว Apple วำงแผนชะลอกำรจ้ำงงำนและลดกำรใช้
จ่ำยโดย หุ้น Apple -2.1% สำหรับผลตอบแทนรำยกลุ่มปรับลง
8 ใน 11 นำโดย Health Care -2.1%, Utilities -1.4% และ
Commu. Service -1.1% ขณะที่ Energy +1.9% ตำมรำคำ
น้ำมันดิบ WTI ฟื้ นตัว +5.1%

้ DAX +0.74% EURO
ตลำดหุ้นยุโรปปรับตัวเพิ่ มขึน
STOXX 50 +1.00% จำก Global Sentiment ที่ดีขึ้น
่ ง Fed เร่งขึ้น
หลังจำกที่นักลงทุนเริม
่ คลำยควำมกังวลเรือ
ดอกเบี้ย

ตลำดหุ้นเอเชียเช้ำนี้ภำพรวมปรับตัวลดลง หลัง Apple
ประกำศชะลอกำรจ้ำงงำนลง จำกควำมกังวลเศรษฐกิจ
ชะลอตัว ตลำดหุ้นจีน ดัชนี HSCEI -0.70% และ CSI 300 0.43% และตลำดหุ้นเกำหลี KOSPI -0.19% ขณะที่ตลำด
หุ้นญี่ป่น
ุ ดัชนี Nikkei 225 +0.53% หลังจำกปิดทำกำรไป
เมื่อวำนนี้

THAI

OIL

GOLD

ดัชนี SET Index ปรับตัวเพิ่ มขึ้น 0.75% ปิด 1544.81 จุด
ปรับตัวขึ้นตำมตลำดหุ้นต่ำงประเทศ หลังรำยงำน
คำดกำรณ์ตัวเลขเงินเฟ้อออกมำลดลง บวกกับรำคำน้ำมัน
ที่ปรับตัวเพิ่ มขึ้นช่วยหนุนหุ้นกลุ่มพลังงำน
ด้ำนนักลงทุนต่ำงชำติซื้อสุทธิที่ 1,215 ล้ำนบำท ขณะที่นัก
ลงทุนสถำบันขำยสุทธิ 781 ล้ำนบำท ด้ำนค่ำเงินบำทเช้ำนี้
อยู่ที่ระดับ 36.70 บำท/ดอลลำร์สหรัฐฯ

รำคำนำ้ มัน WTI +5.10% ปิด 102.60 ดอลลำร์/บำร์เรล
แรงหนุนจำกกำรอ่อนค่ำของค่ำเงินดอลลำร์ รวมถึง
้ อัตรำ
คำดกำรณ์ที่ว่ำธนำคำรกลำงสหรัฐฯจะไม่ปรับขึน
ดอกเบี้ยแรงถึง 1% ในกำรประชุมเดือนนี้

สัญญำทองคำ +0.39% ปิดที่ 1,710.20 ดอลลำร์/ออนซ์
จำกกำรอ่อนค่ำของค่ำเงินดอลลำร์เป็นปัจจัยหนุนตลำด
ประกอบกับคำดกำรณ์ที่ว่ำธนำคำรกลำงสหรัฐฯจะไม่
ปรับขึ้นอัตรำดอกเบี้ยแรงถึง 1% ในกำรประชุมเดือนนี้
ส่งผลให้นลท.กลับเข้ำซื้อทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์
ปลอดภัยเพิ่ มขึ้น
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้ เพิ่มขึน
้ แต่ภำพรวมกำไรชะลอ YoY
ผลดำเนินงำน ธ.พำณิชย์ขนำดใหญ่ในสหรัฐ ฯ รำยได้ดอกเบีย
รำยได้จำกดอกเบี้ย (Net Interest Income) ปรับเพิ่ มขึ้นตำมทิศทำงดอกเบี้ยนโยบำย

▪

หุ้นในกลุ่มธนำคำรพำณิชย์ขนำดใหญ่ไตรมำสที่ผ่ำนมำ รำยงำนผลดำเนินงำนชะลอ

ลง YoY จำกผลกระทบมำจำกรำยได้ค่ำที่ปรึกษำ (Investment Banking
Revenue) และ ธุรกิจ trading ที่ลดลง ในขณะที่รำยได้จำกดอกเบี้ย (Net Interest
Income, รูปซ้ำยบน) มีแนวโน้มปรับเพิ่ มขึ้น ตำมกำรปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบำยของ
Fed อย่ำงไรก็ดี ท่ำทีของธนำคำรพำณิชย์ยังเป็นไปด้วยควำมระมัดระวังในกำรใช้
จ่ำย โดยจะเห็นได้ว่ำมีกำรตั้งค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำในส่วนของพนักงำนลดลง (คำด
โบนัส และ สวัสดิกำรพิ เศษจะลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว) เช่นเดียวกับล่ำสุด Apple
เตรียมลดค่ำใช้จ่ำยและชะลอจ้ำงงำน
▪

สำหรับ IBM ซึ่งเป็นบริษัทกลุ่มเทคฯแรก ที่รำยงำนผลดำเนินงำน รำยได้ +9% YoY
และ กำไรยังดีกว่ำคำด หลังบริษัทเปลี่ยนโครงสร้ำงเน้นรำยได้จำก software ด้ำน
AI และ Cloud แต่ผู้บริหำรปรับลดคำดกำรณ์กระแสเงินสดจำกผลกระทบค่ำเงิน
ดอลลำร์แข็งค่ำ และเชื่อว่ำธุรกิจ IT กระทบจำกัดแม้เศรษฐกิจชะลอ

▪

นลท.จับตำกำรเคลื่อนไหวของ บ. Gazprom โดยล่ำสุดประกำศเหตุสุดวิสัย (force
majeure) อำจทำให้ไม่สำมำรถส่งก๊ำซไปให้ลูกค้ำบำงรำยได้ ทำให้ นลท.กัวลกำรปิด
ซ่อมบำรุง Nord Stream 1 ที่ครบกำหนดในวันที่ 21 ก.ค. อำจประสบปัญหำ – Euro

Stoxx 50 future เช้ำนี้ -0.6%
▪

รัฐบำลจีนอำจอนุญำติให้ผู้ซื้อบ้ำนชะลอกำรจ่ำยเงินค่ำจำนองชั่วครำว โดยไม่ถือเป็น
ควำมผิดทำงกฏหมำย ในขณะเดียวกันสนับสนุนให้ธนำคำรพำณิชย์ให้วงเงินสินเชื่อ
กับบริษัทรับเหมำก่อสร้ำง ส่งผลให้วำนนี้ CSI 300 Real Estate Index +3.2%

Source: Bloomberg
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ผลกำรดำเนินงำนกลุม
่ ธนำคำรสหรัฐ ฯ Bank of America , Goldman Sachs
▪

ผลกำรดำเนินงำนกลุ่มธนำคำรสหรัฐ ฯ Bank of America EPS 78 cents ต่อหุ้นสูงกว่ำคำดที่ 75 cents ต่อหุ้น รำยได้ $22.79 billion ดีกว่ำ

คำดที่ $22.67 billion โดยกำไรในไตรมำสนี้ปรับลดลงถึง 32% ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมำจำกกำรตั้งสำรองที่สูงขึ้นจำนวน $523 ล้ำนเหรียญ
้
อย่ำงไรก็ดีรำยได้ในไตรมำสนี้เพิ่ มขึ้น 5.6% หลังได้รับประโยชน์จำกกำรปรับเพิ่ มขึ้นของอัตรำดอกเบีย
▪

รำคำหุ้นของ Bank of America ปรับตัวเพิ่ มขึ้น +0.16% เมื่อคืนนี้

▪

ด้ำน Goldman Sachs EPS $7.73 เหรียญต่อหุ้น ดีกว่ำคำดที่ $6.58 เหรียญต่อหุ้น รำยได้ $11.86 billion ดีกว่ำคำดที่ $10.86 billion โดย
กำไรในไตรมำสนี้ปรับตัวลดลงถึง -48% จำกธุรกิจ investment banking ที่ชะลอตัวลงตำมสภำวะตลำด อย่ำงไรก็ดีรำยได้ทอ
ี่ อกมำดีกว่ำที่
คำดเป็นผลมำจำกธุรกิจซื้อ – ขำยตรำสำรหนี้ที่สำมำรถสร้ำงรำยได้ถึง $3.61 billion

▪

รำคำหุ้นของ Goldman Sachs ปรับตัวเพิ่ มขึ้น +2.51% เมื่อคืนนี้

Apple มีแผนลดค่ำใช้จำ่ ยและชะลอกำรจ้ำงงำนเพิ่ มในปีหน้ำ
▪

สำนักข่ำว Bloomberg รำยงำนว่ำ Apple มีแผนที่จะชะลอกำรจ้ำงงำนเพิ่ มในบำงแผนกรวมถึงลดกำรใช้จำ่ ยของบริษัทลงเนื่องจำกภำวะ
เศรษฐกิจที่มีทิศทำงชะลอตัวลงชัดเจน อย่ำงไรก็ดี แหล่งข่ำวระบุว่ำ Apple ยังคงมีแผนกำรตลำดเชิงรุกในกำรออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในปี 2023

รวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ประเภท mixed-reality headset ซึ่งจะถือเป็นกำรออกผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่เป็นครัง
้ แรกของ Apple นับตั้งแต่กำร
เปิดตัว Apple Watch รุ่นแรกในปี 2015
▪

โดยนอกจำก Apple แล้วบริษัทเทคโนโลยีขนำดใหญ่ทั้ง Alphabet , Amazon , Snap ก็มีแผนที่จะลดค่ำใช้จ่ำยและชะลอกำรจ้ำงงำนเช่นกัน
ส่วน Microsoft ,Tesla และ Meta มีแผนที่จะลดจำนวนพนักงำนในอนำคต

▪

รำคำหุ้นของ Apple ปรับตัวลดลง -2.06% เมื่อคืนนี้ ซึ่งเป็นกำรปรับตัวลดลงใน 1 วันมำกที่สุดในรอบกว่ำ 3 สัปดำห์ นอกจำกนี้ข่ำวของ Apple
ยังกดดันตลำดหุ้นสหรัฐ ฯ โดยรวมที่ปรับเพิ่ มขึ้นมำในช่วงแรกของวันทำกำรกลับมำปิดในแดนลบ ดัชนี S&P 500 -0.84%
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ทำงกำรสหรัฐฯพิ จำรณำทบทวนกำรส่งออกชิพทีใ่ ช้เทคโนโลยีขน
ั้ สูงไปจีน
▪

่ ำงกำร
ควำมขัดแย้งระหว่ำงสหรัฐฯและจีนด้ำนของเทคโนโลยียังต้องจับตำ โดยกระทรวงพำณิชย์ของสหรัฐฯได้ออกมำเปิดเผยถึงนโยบำยทีท
่ งควำมปลอดภัยทำงด้ำนควำมมั่นคง โดย
สหรัฐฯ ยังต้องกำรควบคุมไม่ให้มีกำรส่งออกชิพที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงให้กับจีน เนื่องจำกกังวลในเรือ
ปัจจุบันยังอยู่ในช่วงของกำรทบทวนนโยบำยดังกล่ำว

▪

ควำมก้ำวหน้ำในเรื่องของพั ฒนำเทคโนโลยีถือเป็นหัวใจสำคัญในกำรพั ฒนำ และสร้ำงกำรเติบโตของเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำให้ที่ผ่ำนมำนโยบำย
ของทำงสหรัฐฯจึงเน้นควบคุมกำรส่งออกชิพที่เป็นเทคโนโลยีที่สำคัญ ก่อนหน้ำนี้ทำงสหรัฐฯก็ได้พยำยำมให้บริษัทเทคชั้นนำสัญชำติ
เนเธอร์แลนด์อย่ำง ASML ยกเลิกกำรส่งออกอุปกรณ์เทคโนโลยีทใี่ ช้ในกำรผลิตชิพไปยังจีนด้วย

▪

นอกจำกนี้ ในฝั่ งของสหรัฐฯเองทำงสภำก็กำลังอยู่ระหว่ำงกำรพิ จำรณำผ่ำนกฎหมำย เพื่ อให้ควำมช่วยเหลือสนับสนุนให้

บริษัท Semiconductor หันมำตั้งโรงงำนกำรผลิตในสหรัฐฯแทน และยกเลิกกำรตั้งฐำนกำรผลิตใหม่ในจีน

้ บ้ำนของชำวต่ำงชำติในสหรัฐฯ ปรับลดลงทำจุดตำ่ สุดใหม่ จำก USD แข็งค่ำมำก
ยอดซือ
▪

รำยงำนจำก สมำคมนำยหน้ำค้ำอสังหำริมทรัพย์แห่งชำติของสหรัฐ เปิดเผยข้อมูลยอดซื้อบ้ำนของชำวต่ำงชำติในสหรัฐฯ สิ้นสุด ณ เดือน มี.ค. ปี
2022 อยู่ที่ 98,600 หลัง ปรับลดลง -7.9% YoY เป็นกำรปรับลดลงเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน ทำจุดต่ำสุดใหม่ตั้งแต่ปี 2009

▪

ในทำงกลับกัน หำกคิดปริมำณกำรซื้อเป็นสกุลเงิน USD จะเห็นว่ำยอดซื้อจำกต่ำงชำติ ปรับเพิ่ มขึ้น +8.5% สู่ระดับ $59 billion สะท้อนรำคำบ้ำนที่
ปรับเพิ่ มขึ้น ขณะที่ ยอดซื้อบ้ำนของชำวต่ำงชำติในส่วนบ้ำนมือสอง ยังคงปรับเพิ่ มขึ้น +1.6% YoY

▪

โดยสำเหตุหลัก มำจำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 และ ค่ำเงิน USD ที่แข็งค่ำขึ้นอย่ำงมำกในช่วง 2 ปี ที่ผ่ำนมำ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อ

ชำวต่ำงชำติที่ต้องกำรเข้ำมำซื้อบ้ำนในสหรัฐฯ
▪

นักเศรษฐศำสตร์มองว่ำ ช่วงนี้ถือเป็นโอกำสที่ชำวต่ำงชำติจะเริม
้ เพื่ อหำจังหวะซื้อ เนื่องจำก อัตรำดอกเบี้ย
่ กลับเข้ำมำติดตำมรำคำบ้ำนอีกครัง
เงินกู้อยู่ในระดับสูง ทำให้ผู้ซื้อภำยในประเทศชะลอกำรซื้อ ซึ่งจะนำไปสู่กำรปรับลงของรำคำบ้ำน ในระยะข้ำงหน้ำ
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