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ตลาดหุ้นสหรัฐฯเริ่ม rebound ,
้ หุน
จับตา National Team จีนอาจเตรียมเข้าซือ
้
Bond Yield 10 ปีสหรัฐปรับตัวเพิ่ มแตะระดับ 3.5%
เป็นครัง้ แรกนับแต่ปี 2011

่ ารถตรวจจับเชือ
้
นักวิทยาศาสตร์ชาวจีนคิดค้นหน้ากากทีส
้ ไข้หวัดได้สาเร็จ
COVID-19 และเชือ
ค่าเงินเยนอ่อนค่าเข้าใกล้จุดตา่ สุดในรอบ 24 ปี
จับตาการประชุม BOJ สัปดาห์นี้
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่ คืนนี้ ดัชนี S&P500 +0.7%, NASDAQ
ตลาดหุ้นสหรัฐ ฯ เมือ
+0.8% ตลาดหุ้นสหรัฐฯสามารถปิดบวกได้ แม้จะปรับลงก่อน
ระหว่างเทรด มีแรงซื้อกลับในหุ้นขนาดใหญ่ อาทิ Apple,
Tesla และ Amazon แม้ yield ในตลาดพั นธบัตรสหรัฐฯ
อายุ 2 ปี ปิดที่ 3.95% สูงสุดนับตั้งแต่ ต.ค. 2007 และ 10 ปี
ปิดที่ 3.49% สูงสุดนับตั้งแต่ เม.ย. 2011 หุ้นปรับเพิ่ มขึ้น 9 ใน
11 กลุ่ม นาโดย Material +1.6%, Cons Disc +1.3%,
Industrial +1.3% สาหรับ 2 กลุ่มปรับลง คือ Real Estate 0.2% และ Health -0.5%
ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลดลงโดย EURO STOXX 50 0.03% ขณะที่ด้านตลาดหุ้นเยอรมนี +0.49% โดยตลาด
หุ้นยุโรปเริ่มเห็นสัญญาณฟื้ นตัว หลังจากที่ปรับตัวลดลง
ต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา

ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ภาพรวมปรับตัวเพิ่ มขึ้น ตามทิศทาง
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ตลาดหุ้นญี่ป่น
ุ ดัชนี Nikkei 225
+0.39% ถึงแม้เงินเฟ้อจะเร่งตึวขึ้นสูงสุดตั้งแต่ปี 2014 ที่
2.8% YoY ด้านตลาดหุ้นจีน HSCEI +0.84% ,CSI 300
+0.18% หลังธนาคารกลางประกาศลดดอกเบี้ยลงและอัด
ฉีดสภาพคล่องเข้าระบบ และเกาหลีใต้ KOSPI +0.47%
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การซื้อขายเป็นไปอย่างเบาบาง นลท.ยังคงจับตาผลการ
ประชุมของธนาคารกลางหลายแห่งในช่วงปลายอาทิตย์น้ี
ด้าน SET +0.07% ปิดที่ระดับ 1,631.57 จุด โดยนักลงทุน
ต่างชาติขายสุทธิที่ 639 ล้านบาท เช่นเดียวกับนักลงทุน
สถาบันที่ขายสุทธิ 887 ล้านบาท ด้านค่าเงินบาทเช้านี้อ่อน
ค่าอยู่ที่ระดับ 36.88 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ

สัญญาน้ามัน WTI ปิด +0.70% อยู่ที่ 85.73 ดอลลาร์/
บาร์เรล แรงหนุนจากภาวะอุปทานน้ามันที่ตึงตัว อย่างไรก็
ดี ราคาน้ามันยังคงขยับตัวขึ้นในกรอบแคบ แรงกดดัน
จากการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง
สหรัฐฯ จะทาให้เศรษฐกิจเผชิญภาวะถดถอย และส่งผล
กระทบต่อความต้องการใช้น้ามัน

สัญญาทองคา +0.31% ปิดที่ 1,678.20 ดอลลาร์/ออนซ์
ตลาดยังคงถูกแรงกดดันจากการปรับตัวขึ้นของอัตรา
ผลตอบแทนพั นธบัตรสหรัฐฯ และความกังวลในการเร่ง
ขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ
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้ หุน
ตลาดหุน
้ สหรัฐฯเริ่ม rebound , จับตา National Team จีน อาจเตรียมเข้าซือ
้ ก่อนประชุม Party Congress
่ เทียบกับช่วงปีที่ผ่านมา
VIX Index ปรับขึ้นแต่ไม่มากเมือ

▪

ตลาดหุ้นสหรัฐฯสามารถปิดบวกได้ แม้จะปรับลงก่อนระหว่างเทรด มีแรงซื้อกลับใน
หุ้นขนาดใหญ่ อาทิ Apple, Tesla และ Amazon แม้ yield ในตลาดพั นธบัตร
สหรัฐฯอายุ 2 ปี ปิดที่ 3.95% สูงสุดนับตั้งแต่ ต.ค. 2007 และ 10 ปีปิดที่ 3.49%
สูงสุดนับตั้งแต่ เม.ย. 2011
▪

ด้าน VIX Index ล่าสุดที่ 25.7 ไม่ได้เร่งสูงขึ้นเมื่อเทียบกับการเคลื่อนไหว
ในช่วงปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี คงต้องจับตาการส่งสัญญาณของ Fed จะ
hawkish มากขึ้นหรือไม่ ในขณะที่ตลาดได้ price in ไปแล้วว่า Fed จะขึ้น
ดอกเบี้ย 0.75% ในการประชุมครั้งนี้ (Fed Fund Future โอกาสที่ 82%)

นักวิเคราะห์จาก Goldman Sachs คาดมีโอกาสที่รัฐบาลจีนจะเข้าซื้อหุ้นก่อนประชุม Party Congress ▪

นักวิเคราะห์จาก Goldman Sachs คาดมีโอกาสที่หน่วยงานของรัฐบาลจีน
“National Team” อาจจะเข้าซื้อหุ้นก่อนจะมีการประชุมสมัชชาใหญ่ของพรรค
คอมมิวนิสต์จีน (Party Congress) ในเดือน ต.ค. จากการที่มีสัญญาณรัฐบาลได้

ผ่อนคลายในหลายด้าน อาทิ อนุมัติธนาคารเพิ่ มการปล่อยสินเชื่อ , fix ค่าเงินหยวน

้ งต้นคาดว่า
้ นีเ้ บือ
ไม่ให้อ่อนค่าเร็ว และ เร่งรัฐบาลท้องถิน
่ สนับสนุนภาคอสังหาฯ – ทัง
้ หุ้น
หุ้นในดัชนี CSI300 น่าจะได้ประโยชน์จาก National Team มีการเข้าซือ
▪

เริ่มเห็นดัชนีตลาดหุ้นเอเชีย rebound ตามตลาดหุ้นสหรัฐฯ เช้านี้ HSCEI +0.8%,
Nikkei +0.5%

source : Bloomberg
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Bond Yield 10 ปีสหรัฐปรับตัวเพิ่ มแตะระดับ 3.5% เป็นครัง้ แรกนับแต่ปี 2011
▪

เมื่อวานนี้ Bond Yield 10 ปี สหรัฐมีการปรับตัวเพิ่ มไปแตะเหนือระดับ 3.5% เป็นครั้งแรกนับแต่ปี 2011 ก่อนที่จะมีการปิดปรับลดลงมาอยู่ที่
ระดับ 3.49% ขณะที่ Bond Yield 30 ปี มีการปรับตัวขึ้นไปแตะระดับ 3.56% ก่อนปรับตัวลดลงมาปิดที่ 3.51%

▪

โดยการปรับขึ้นของ Bond Yield ในช่วงที่ผ่านมายังถูกกดดันจากการคาดการณ์ของตลาดที่มองว่า Fed จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่
เพิ่ มขึ้นในการประชุมอาทิตย์นี้ที่ระดับ 75-100 bps. และคาดการณ์ดังกล่าวยังส่งผลให้ Bond Yield 2 ปี มีการปรับตัวเพิ่ มมาแตะที่ระดับ
3.95% ซึ่งเป็นระดับที่สูงสุดนับแต่ปี 2007 อีกด้วย

▪

สาหรับการประชุม FOMC ในวันนี้ และ พรุ่งนี้ประเด็นที่ตลาดจับตายังเป็น Dot Plots ที่ประชุมมีความเห็นต่อแนวโน้มการปรับขึ้นดอกเบี้ยใน

ระยะข้างหน้าอย่างไร โดยปัจจุบันตลาดมองว่าดอกเบี้ยน่าจะยังมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นต่อไปจนถึงช่วงมี.ค. ปีหน้า โดยมี Terminal rate ที่ราว
4.5% ทั้งนี้หากมุมมองของ Fed ออกมาในแนวทางเดียวกับที่ตลาดได้คาดการณ์ไว้แล้วเชื่อว่าน่าจะทาให้ Sentiment กลับมาผ่อนคลายขึ้น

่ ารถตรวจจับเชือ
้ COVID-19 และเชือ
้ ไข้หวัดได้สาเร็จ
นักวิทยาศาสตร์ชาวจีนคิดค้นหน้ากากทีส
▪

นักวิทยาศาสตร์ชาวจีนสามารถค้นพบหน้ากากที่สามารถตรวจจับเชื้อ COVID-19 หรือไข้หวัดได้ โดยที่จะส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้ ซึ่ง
้ ได้น่าจะเป็นอีกหนึ่ง
ถึงแม้ว่าการใช้งานหน้ากากจะลดลงในหลายประเทศหลังคลายมาตรการ Lockdown แต่หน้ากากที่สามารถตรวจจับเชือ
เครื่องมือที่สามารถนามาใช้ระวังป้องกันไวรัสได้

▪

้ ไวรัส H5N1 และ H1N1 influenza ได้
ซึ่งเซนเซอร์ทห
ี่ น้ากากนอกจากจะสามารถตรวจจับหาเชื้อ Covid-19 ได้แล้วยังจะสามารถตรวจจับหาเชือ
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 นาที

▪

การคิดค้นหน้ากากในครั้งนี้ร่วมมือกันโดยนักวิทยาศาสตร์จานวน 6 คน ที่ทางานร่วมกับ Tongji University ในนครเซี่ยงไฮ้ และได้มีการ
เผยแพร่ความสาเร็จของผลทอดลองออกสู่สาธารณชนเมื่อวันจันทร์ทผ
ี่ ่านมา

▪

ซึ่งข้อมูลระบุว่าหน้ากากจะใช้งานได้ดีบริเวณที่มีอต
ั ราการติดเชื้อสูง อย่างไรก็ดียังไม่ได้มีการเปิดเผยราคาของหน้ากากชนิดนี้ออกมาแต่อย่างใด
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ค่าเงินเยนอ่อนค่าเข้าใกล้จุดตา่ สุดในรอบ 24 ปี จับตาการประชุม BOJ สัปดาห์นี้
▪

ค่าเงินเยน(USD/JPY) อ่อนค่าเข้าใกล้จุดต่าสุดในรอบ 24 ปี หรือ นับตั้งแต่ปี 1998 ทาให้นักลงทุนต่างคาดหวังการเปลี่ยนแปลงในนโยบาย
การเงินของธนาคารกลางญี่ป่น
ุ (BOJ) เพื่ อควบคุมการอ่อนค่าไม่ให้รน
ุ แรงไปมากกว่านี้

▪

่ นแปลงในนโยบายการเงิน ด้าน HSBC คาดว่า การประชุมครั้งนี้ BOJ น่าจะโฟกัสที่การทา
อย่างไรก็ตาม BOJ ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะมีการเปลีย
Yield Curve Control เป็นหลัก ทางด้าน UBS คาดว่าการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินในครั้งนี้มีโอกาสเป็นไปได้น้อยมาก ภายใต้การ
บริหารงานของนาย Kuroda ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการแสดงจุดยืนชัดเจนในการประชุม Jackson Hole ว่าจะผ่อนคลายนโยบายการเงินต่อไป

▪

หากมองผลกระทบหลักจากการอ่อนค่าในครั้งนี้ จะเห็นได้ว่าเป็นผลมาจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ(USD) ที่มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นอย่างมากตั้งแต่
ต้นปี เนื่องจาก Fed ดาเนินนโยบายการเงินเข้มงวดขึ้น ซึ่งหลังจากนี้หาก BOJ ยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงท่าที เรามองว่าค่าเงินเยน
่ ง ซึ่งตลาดมองสูงสุดที่ 4.5-4.75% ในต้นปีหน้า
(USD/JPY) น่าจะมีแนวโน้มอ่อนค่าต่อ เนื่องจาก Fed ยังมีความจาเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยต่อเนือ

BOK จับตาค่าเงินวอนใกล้ชิด หลังค่าเงินอ่อนค่าลงอย่างหนัก
▪

ธนาคารกลางเกาหลีใต้ (BOK) กาลังจับตาค่าเงินวอนอย่างใกล้ชิด หลังเงินวอนอ่อนตัวลงอย่างหนัก โดยมีมาตราการให้ธนาคารพาณิชย์ส่ง
้ ในฝั่ งอุปสงค์และอุปทาน หลังจากที่ก่อนหน้านี้ขอให้ธนาคารรายงานความเคลื่อนไหวของ
รายงานธุรกรรมดอลลาร์สหรัฐฯรายชั่วโมงทัง
ธุรกรรม 3 ช่วงเวลาต่อวันคือช่วงเช้า กลางวัน และหลังตลาดปิด

▪

ทั้งนี้ค่าเงินวอนร่วงลงสู่ระดับต่ากว่า 1,400 วอนต่อดอลล่าร์สหรัฐฯในสัปดาห์ที่ผ่านมา ร่วงลงไป -17% ตั้งแต่ต้นปี อ่อนค่าที่สุดตั้งแต่เดือน
มี.ค. 2009 โดยค่าเงินวอนที่อ่อนค่าลงนี้ มีส่วนต่อตัวเลขดุลการค้า ซึ่งในเดือนส.ค. ที่ผ่านมาขาดดุลราว $9.5bn สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์
จากการนาเข้าสินค้าโภคภัณฑ์และพลังงานอย่างน้ามัน และการส่งออก Semiconductor ที่ลดลง

▪

่ ๆ กดดันจากท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ซึ่งคาดว่า
โดยเงินวอนที่อ่อนค่านั้นเป็นไปทิศทางเดียวกันกับค่าเงินประเทศในแถบเอเชียอืน
่ ่น
จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกอย่างน้อย 0.75% ในสัปดาห์น้ี โดยตั้งแต่ต้นปี ค่าเงินเยนของญีป
ุ ร่วงลงไปราว 20% ค่าเงินหยวนของจีนและ
รูปีของอินเดียวร่วงลงไปราว 10% และ 8% ตามลาดับ

TISCOASSET
WWW.TISCOASSET.COM
02 633 6000 กด 4 , 02 080 6000 กด 4

Wealth Manager Team : กันติพัฒน์ วงศ์สุคนธ์ , ลลิดา งามวิริยะพงศ์,
โรจนานันท์ เกตุแก้ว, สวภพ ยนต์ศรี, พาชื่น จันทร์พิทักษ์, ตวงภรณ์ ฟู ศิริ,
ภาณุพัศ ธารีบูรณ์ชัย, นรมน เอี่ยมสุภา

