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้ หลัง Earnings หลาย
ตลาดหุน
้ สหรัฐฯเพิ่มขึน
บริษัทดีกว่าคาด, ผลสารวจผูจ
้ ด
ั การกองทุนชอบ
Healthcare

้ หลังบริษัทประกาศ
ราคาหุน
้ Netflix ปรับตัวเพิ่ มขึน
ยอด Subscribers ลดลงน้อยกว่าคาด
่ ล้านดอลล่าร์ เพื่ อ
วุฒิสภาสหรัฐผ่านงบ 5.2 หมืน
สนับสนุนอุตสาหกรรม semiconductor

สิ้นสุดการพิ จารณาคดี DiDi อาจถูกปรับ $1 billion และ
เตรียม List ตลาดหุน
้ ฮ่องกง
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ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เมื่อคืนนี้ ดัชนี S&P500 +2.7%, NASDAQ
3.1% ตลาดปรับเพิ่ มขึ้นหลังรายงานผลดาเนินงานหลายบริษัท
ดีกว่าคาด อาทิ Johnson&Johnson, Truist Financial และ
Netflix กาไรดีกว่าคาด หุ้นปรับเพิ่ มขึ้นในทุกกลุ่มนาโดย
Commu.Services +3.6%, Industrial +3.5%, Energy +3.2%
ETF กลุ่ม growth วานนี้ปรับเพิ่ มขึ้นดี อาทิ ARKG (Genomic)
+5.3%, PBW (New Energy) +3.0%, ARKW (Next
Generation) +4.3%

้ DAX +2.69% EURO
ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวเพิ่ มขึน
STOXX 50 +2.15% หนุนโดย momentum บวกจากตลาด
สหรัฐฯ สัปดาห์นี้นักลงทุนจับตาผลการประชุม ECB หลัง
ก่อนหน้า ECB ส่งสัญญาณเข้มงวดนโยบายการเงิน

ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ภาพรวมปรับเพิ่ มขึ้น ตามทิศทาง
ตลาดสหรัฐฯ หลังหลายบริษัทประกาศผลการดาเนินงาน
ออกมาดีกว่าตลาดคาด ด้านตลาดหุ้นจีน ดัชนี HSCEI
+1.73% และ CSI 300 +0.43% และตลาดหุ้นเกาหลี KOSPI
+1.17% ขณะที่ตลาดหุ้นญี่ป่น
ุ ดัชนี Nikkei 225 +2.17%

THAI

ดัชนี SET Index ปรับตัวลดลง -0.74% ปิด 1533.43 จุด
จากความกังวลประเด็นวิกฤตด้านการเงินของพม่า ซึ่งอาจ
ส่งผลต่อหลายบริษัทของไทยที่เข้าไปลงทุน
ด้านนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิที่ 1,563 ล้านบาท
สอดคล้องกับนักลงทุนสถาบันที่ขายสุทธิ 2,020 ล้านบาท
ด้านค่าเงินบาทเช้านี้อยู่ที่ระดับ 36.64 บาท/ดอลลาร์
สหรัฐฯ

OIL

ราคานา้ มัน WTI +1.60% ปิด 104.22 ดอลลาร์/บาร์เรล
แรงหนุนจากการอ่อนค่าของค่าเงินดอลลาร์ และ
คาดการณ์ที่ว่าอุปทานน้ามันในตลาดโลกจะเผชิญกับ
ภาวะตึงตัว

GOLD

สัญญาทองคา +0.09% ปิดที่ 1,710.70 ดอลลาร์/ออนซ์
ราคาทองคากลับมาปิดบวกเพี ยงเล็กน้อย แรงกดดัน
จากการปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนพั นธบัตรสหรัฐฯ
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้ หลัง Earnings หลายบริษัทดีกว่าคาด, ผลสารวจผูจ
ตลาดหุน
้ สหรัฐฯเพิ่ มขึน
้ ด
ั การกองทุนชอบ Healthcare
VIX Index กลับมาเทรดในกรอบล่างระหว่างเดือน พ.ค. – ก.ค.

▪

ตลาดหุ้นวานนี้ตอบรับเชิงบวก หลังรายงานผลดาเนินงานบริษัทหลายแห่งดีกว่าคาด
โดยเฉพาะ Netflix ที่จานวนสมาชิกที่จ่ายค่าบริการลดลงน้อยกว่าที่คาด ในขณะที่ผล
ดาเนินงานหุ้นอื่นๆ อาทิ Jonson&Johnson, Truist Financial และ Halliburton
ดีกว่าคาด – ล่าสุด VIX Index ปรับลงสู่ระดับ 24.5 ซึ่งถือเป็นกรอบที่ต่าในรอบเดือน
พ.ค. – ก.ค.

▪

วานนี้ รายงาน Global Fund Manager Survey เดือน ก.ค. ผู้จัดการกองทุน 259

ท่าน ภายใต้เม็ดเงิน $722 billion สรุปดังนี้
▪

ผู้จัดการกองทุนถือเงินสดสูงสุดนับตั้งแต่เหตุการณ์ 9/11 และ มีสัดส่วนในตรา
สารทุนต่าสุดนับตั้งแต่ Lehman Crisis ในปี 2008

ผลสารวจผู้จัดการกองทุนราย sector ยังชอบหุ้นกลุ่ม Healthcare มากที่สุด

▪

ประเมินเงินเฟ้อจะปรับลงในปีหน้า โดยมองว่า Fed จะปรับทิศทางนโยบายเมื่อ
PCE Inflation ปรับลดลงต่ากว่า 4%

▪

ผู้จัดการกองทุนมอง Fed จะขึ้นดอกเบี้ยอีก 150 bps

▪

ความเสี่ยง (tail risk) ที่ให้น้าหนักมากที่สุดคือเงินเฟ้อที่ทรงตัวสูงนานเกินไป

▪

สาหรับคาถามรายประเทศยังมีมม
ุ มองลบมากที่ในกลุ่มประเทศ Eurozone

▪

สาหรับน้าหนักการลงทุนราย sector ยังคงชอบกลุ่ม Healthcare,

Consumer Staples และ ยัง underweight Consumer Discretionary

Source: Bank Of America , ASPEN
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้ หลังบริษัทประกาศ ยอด Subscribers ลดลงน้อยกว่าคาด
ราคาหุน
้ Netflix ปรับตัวเพิ่ มขึน
▪

Netflix ประกาศผลการดาเนินงานไตรมาส 2/22 รายได้อยู่ที่ $7.97 bn. ตลาดคาดที่ $8.03 bn. กาไรต่อหุ้นอยู่ที่ $3.2 ตลาดคาด $2.94 โดย
ตัวเลข Subscribers ออกมาปรับตัวลดลงน้อยกว่าที่คาด โดยปรับลดลงเพี ยง 970,000 ราย น้อยกว่าที่ตลาดคาดที่ 2 ล้านราย โดยราคาหุ้น
Netflix มีการปรับตัวขึ้นกว่า 7% หลังการประกาศงบ

▪

ทั้งนี้ บริษัทยังคงมีมุมมองว่าจานวนผู้ใช้บริการ Subscribers จะมีการปรับตัวเพิ่ มขึ้นราว 1 ล้านรายในไตรมาส 3/22 ปัจจุบันยอด Subscribers
อยู่ที่ 220.67 ล้าน โดยบริษัทยังอยู่ระหว่างการดาเนินงานการปรับเงื่อนไขการใช้บริการ เพื่ อเพิ่ มรายได้ให้กับบริษัทมากขึ้น เช่น การเก็บค่าบริการ
ที่เพิ่ มขึ้นสาหรับผู้ใช้บริการ Sharing Plan ที่ไม่ได้อยู่ในที่พักอาศั ยเดียวกัน รวมถึงเตรียมที่จะออก Package การใช้บริการแบบใหม่ที่มีค่าบริการ
ถูกลงแต่จะมีโฆษณาในระหว่างการชม ซึ่งคาดว่าบริการดังกล่าวจะออกมาช่วงต้นปี 2023 และรวมถึงเน้นลงทุนในด้านการผลิต content มากขึ้น

่ ล้านดอลล่าร์ เพื่ อสนับสนุนอุตสาหกรรม semiconductor
วุฒส
ิ ภาสหรัฐผ่านงบ 5.2 หมืน
▪

วุติสภาสหรัฐฯผ่านร่างกฎหมายเพื่ อสนับสนุนอุตสาหกรรม semiconductor วงเงิน 5.2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ ด้วยคะแนนเสียง 64 ต่อ 32
ซึ่งร่างกฎหมายดังกล่าวจะครอบคลุมถึงเงินสนับสนุนและการลดภาษีสาหรับการผลิต semiconductor และเครื่องมือทีเ่ กี่ยวข้อง สนับสนุน

ค่าใช้จ่ายสาหรับการฝึกอบรมพนักงาน รวมถึงสนับสนุนการพั ฒนาอุปกรณ์การสื่อสารไร้สาย
▪

โดยร่างกฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ อให้อุตสาหกรรมเทคโนโลยีของสหรัฐสามารถแข่งขันกับจีนได้มากขึ้น และเพื่ อให้การผลิต chip ในขั้น
สูงกลับมาผลิตที่สหรัฐฯให้มากขึ้น โดยในปัจจุบัน ถึงแม้สหรัฐฯจะยังเป็นผู้นาของโลกในการออกแบบ chip แต่ในด้านของฐานการผลิตได้
่ ่านมา สหรัฐฯประสบกับปัญหาการขาดแคลน chip อย่าง
เปลี่ยนมาอยู่ในฝั่ งของเอเชียมากขึ้น ส่งผลให้ในช่วงของการแพร่ระบาดของไวรัสทีผ
หนักในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่สาคัญ อย่างเช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องมือสื่อสาร

▪

ทั้งนี้ ร่างกฎหมายนี้ยังต้องผ่านความเห็นชอบจากสภา แต่คาดว่าจะผ่านได้ด้วยดีจากการสนับสนุนของสส.ฝั่ ง Democrat
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▪

EU มีแผนตั้งเป้าลดการใช้กา๊ ซธรรมชาติ 15% เริ่มเดือนหน้า

สหภาพยุโรป (European Union) เตรียมยื่นข้อเสนอข้อขอร่วมมือให้ประเทศสมาชิกลดการใช้ก๊าซธรรมชาติ 15% เริม
่ เดือนหน้า จากความกังวล
ว่ารัสเซียมีโอกาสหยุดการส่งพลังงานให้ยุโรป

▪

ในส่วนของแผนการลดการใช้พลังงานจะมีการเปิดเผยอีกครั้ง โดยทางสหภาพยุโรปต้องการเตรียมพร้อม หากรัสเซียหยุดส่งพลังงานจากท่อ
Nord Stream 1 ที่ปัจจุบันปิดทาการไปเพื่ อซ่อมแซมในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งก่อนหน้านี้มีการเปิดใช้เพี ยง 40% ของกาลังการส่ง อีกทั้งเป็นการ
เตรียมพร้อมหากสถานการณ์แย่ลง

▪

ในส่วนของแผนประหยัดพลังงานสาหรับหน้าหนาว หรือ "Save gas for a safe winter" ทางสหภาพยุโรปได้มีการแนะนาเป็นขัน
้ ตอน ซึ่งรวมไป
ถึงการลดการใช้ Heater และการใช้เครื่องปรับอากาศ เพื่ อเป็นการเตรียมพร้อมให้ยุโรปมีพลังงานใช้เพี ยงพอสาหรับหน้าหนาวนี้

สิ้นสุดการพิ จารณาคดี DiDi อาจถูกปรับ $1 billion และ เตรียม List ตลาดหุน
้ ฮ่องกง
▪

สิ้นสุดการรอคอยสาหรับการพิ จารณาคดีบริษัท DiDi จากข้อหาด้าน Cybersecurity ที่ใช้ระยะเวลาการสอบสวนมานานกว่า 1 ปี ตั้งแต่ช่วงเดือน

ก.ค. ปี 2021 หลังจาก DiDi ได้จดทะเบียน หุ้น IPO ในตลาดหุ้นสหรัฐฯได้ไม่กี่วัน
▪

โดยรัฐบาลจีน อาจจะปรับ DiDi เป็นจานวนเงินกว่า $1 พั นล้าน ข้อหาทาข้อมูลสาคัญรั่วไหล ซึ่งนี่เป็นส่งที่ตลาดรอคอย เนื่องจากการจบ
กระบวนการพิ จารณาคดีนั้น จะทาให้ DiDi สามารถเตรียมตัวเพื่ อ List ในตลาดหุ้นฮ่องกง ในลาดับถัดไปได้

▪

ข้อสรุปนี้เกิดขึ้นหลังจากการพิ จารณาคดีของ Alibaba และ Tencent ที่เพิ่ งถูกปรับ ข้อหาการผูกขาดทางการค้าไป ประเด็นนี้ตลาดมองว่า

รัฐบาลจีนมีทีท่าผ่อนคลายมากขึ้น มากกว่าปี 2021 เนื่องจากใน ปี 2022 นี้ ยังไม่เห็นการสอบสวนบริษัท Tech ใหญ่ ในประเด็นใหม่ๆเลย
▪

ดังนั้น การจบกระบวนการพิ จารณาคดีในบริษัทยักษ์ ทั้ง 3 นั้น ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญของปีนี้ ที่นักลงทุนมองว่า ได้ข้อสรุปที่ประเมินเป็นตัวเลข
ได้ และ คาดว่ารัฐบาลไม่น่าจะเข้มงวดไปมากกว่านี้ เนื่องจากธุรกิจกลุ่ม Tech จีน มีส่วนสาคัญในการเติบโตของ GDP ซึ่งในปีนี้ยังคงห่างไกลจาก
เป้าหมาย
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