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ผลดำเนินงำนบริษัทยังคงหนุนตลำดหุ้นสหรัฐฯ
่ ริษัทหลำยแห่งระมัดระวังกำรจ้ำงงำน
ขณะทีบ

ผลกำรดำเนินงำน Tesla EPS ออกมำดีกว่ำคำด
รำยได้โต 42%
ปธน.Biden จะพู ดคุยเจรจำกับ ปธน.Xi Jinping
ภำยในช่วงก่อนสิ้นเดือนนี้

รำคำหุ้น Coinbase +14% หลังประกำศว่ำไม่มีสินทรัพย์
่ วข้องกับบริษัททีล
่ ม
เกีย
้ ละลำย
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่ คืนนี้ ดัชนี S&P500 +0.6%, NASDAQ
ตลำดหุ้นสหรัฐฯ เมือ
+1.6% ปัจจัยหนุนตลำดจำกรำยงำนผลดำเนินงำนดีกว่ำคำด
Netflix +7.3% รับข่ำวผลดำเนินงำน ส่งผลให้หุ้นกลุ่ม
streaming อำทิ Disney +3.7%, Roku +6.9% ขณะที่กลุ่ม
Semiconductor เพิ่ มขึ้นหลังวุฒิสภำสหรัฐฯผลักดัน
มำตรกำรสนับสนุนกำรผลิตในสหรัฐฯ NVIDIA +4.8%, AMD
+4.1% นอกจำกนี้กำรปรับเพิ่ มขึ้นของ Bitcoin หนุนหุ้น
Coinbase +14.3%

ตลำดหุ้นยุโรปปรับตัวลดลง DAX -0.20% EURO
STOXX 50 -0.06% นักลงทุนยังคงจับตำตัวเลข
เศรษฐกิจ กำรประกำศผลกำรดำเนินงำน และนโยบำย
กำรเงิน โดยล่ำสุดเงินเฟ้ออังกฤษเดือนมิ.ย.ประกำศ
ออกมำ 9.4% สูงสุดในรอบ 40 ปี

ตลำดหุ้นเอเชียเช้ำนี้ภำพรวมปรับตัวลดลง ด้ำนตลำดหุ้น
จีน ดัชนี HSCEI -0.20% และ CSI 300 -0.26% และ
ตลำดหุ้นเกำหลี KOSPI +0.34% ขณะที่ตลำดหุ้นญี่ป่น
ุ
ดัชนี Nikkei 225 -0.24% นักลงทุนจับตำผลกำรประชุม
BoJ ในวันนี้

THAI

OIL
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ดัชนี SET Index ปรับตัวลดลง +0.38% ปิด 1539.32 จุด
สอดคล้องกับตลำดหุ้นภูมิภำคที่ปรับตัวขึ้น บวกกับค่ำเงิน
ดอลล่ำร์สหรัฐฯที่อ่อนค่ำช่วยหนุนบรรยำกำศกำรลงทุน
ด้ำนนักลงทุนต่ำงชำติขำยสุทธิที่ 606 ล้ำนบำท ขณะที่นัก
ลงทุนสถำบันที่ซื้อสุทธิ 2,135 ล้ำนบำท ด้ำนค่ำเงินบำทเช้ำ
นี้อยู่ที่ระดับ 36.77 บำท/ดอลลำร์สหรัฐฯ

รำคำนำ้ มัน WTI -1.90% ปิด 102.26 ดอลลำร์/บำร์เรล
หลังสหรัฐฯเปิดเผยตัวเลขสต็อกนำ้ มันเบนซินที่ปรับตัว
ขึ้นมำกกว่ำคำดในสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ ซึ่งบ่งชี้ที่อุปสงค์ที่
อ่อนแรงลง นลท.ยังคงเชื่อว่ำกำรที่ธนำคำรกลำงหลำย
แห่งปรับขึ้นอัตรำดอกเบี้ยอำจส่งผลกระทบทำให้
เศรษฐกิจชะลอตัว และส่งผลต่อควำมต้องกำรใช้น้ำมัน

สัญญำทองคำ -0.61% ปิดที่ 1,700.20 ดอลลำร์/
ออนซ์ เป็นระดับปิดต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค. 2564
เป็นระดับที่ต่ำสุดในรอบ 15 เดือน แรงกดดันจำกค่ำเงิน
ดอลลำร์ที่แข็งค่ำ
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่ ริษท
ผลดำเนินงำนบริษท
ั ยังคงหนุนตลำดหุน
้ สหรัฐฯ ขณะทีบ
ั หลำยแห่งระมัดระวังกำรจ้ำงงำน
ข้อมูลจำก LinkUp ซึ่งเป็น platform หำงำนสะท้อนตลำดแรงงำนเริ่มส่งสัญญำณชะลอ

▪

ตลำดหุ้นสหรัฐฯปรับเพิ่ มขึ้นวันที่ 2 ปัจจัยหนุนโดยรวมมำจำกผลดำเนินงำน ดีกว่ำ
คำด Tesla รำยงำนหลังตลำดปิด (รำยละเอียดด้ำนใน) ส่วนหุ้นขนำดใหญ่อื่นๆ ใน
กลุ่ม Healthcare รำยงำนผลดำนเนินงำนดีกว่ำคำดอำทิ Abbott, Biogen

▪

ขณะที่ผลดำเนินงำน ASML ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรสำหรับชิปกลุ่ม
semiconductor ปรับลดคำดกำรณ์รำยได้ในช่วงที่เหลือของปี จำกปัญหำ

supply-chain แต่มีมุมมองที่ดีต่อกลุ่มลูกค้ำในธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้ำ , green
energy และ high performance computing
▪

แม้ผลดำเนินงำนหลำยบริษัทจะดีกว่ำคำด แต่หลำยบริษัทได้ส่งสัญญำณลดกำรจ้ำง
งำน หรือ ใช้ควำมระมัดระวังในกำรเปิดรับจ้ำงงำนใหม่ ล่ำสุด Microsoft และ
Google ได้ออกมำเปิดเผยแผนกำรชะลอกำรจ้ำงงำนเช่นกัน ก่อนหน้ำนี้บริษัทขนำด
ใหญ่ที่ประกำศมำแล้ว อำทิ Apple, Amazon, Tesla และ Salesforce – ข้อมูล
่ งเป็น
จำก LinkUp (รูปซ้ำยมือ) พบว่ำกำรประกำศรับพนักงำนใหม่ลดลงต่อเนือ
เดือนที่ 3 เชื่อว่ำกำรปรับขึ้นของดอกเบี้ย Fed ได้เริ่มชะลอเศรษฐกิจ โดยเฉพำะ
ตลำดแรงงำน นำไปสู่เงินเฟ้อสหรัฐฯระยะข้ำงหน้ำมีแนวโน้มชะลอลง

▪

วันนี้จะมีกำรประชุม BoJ คำดจะคงนโยบำยไม่เปลี่ยนแปลง ด้ำนประชุม ECB คำดจะ
ขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2011 แต่ตลำดจะจับตำว่ำที่ประชุมจะส่งสัญญำณขึ้น
ดอกเบี้ย 25 bps หรือ 50 bps ในกำรประชุม ก.ย. และ จะมีกำรเปิดเผยเครื่องมือใน

Source: Bloomberg

กำรจัดกำร yield ในตลำดพั นธบัตรที่เพิ่ มขึ้น
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ผลกำรดำเนินงำน Tesla EPS ออกมำดีกว่ำคำดรำยได้โต 42%
▪

Tesla ประกำศผลกำรดำเนินงำนในไตรมำสล่ำสุดออกมำดีกว่ำที่คำด โดยกำไรต่อหุ้นออกมำที่ $2.27 เหรียญต่อหุ้น ดีกว่ำคำดที่ $1.81 เหรียญ
ต่อหุ้น รำยได้ออกมำที่ $16.93 billion ต่ำกว่ำคำดที่ $17.1 billion

▪

ซึ่งรำยได้ของ Tesla มำจำกธุรกิจรถยนต์จำนวน $14.6 billion จำกธุรกิจบริกำร $1.47 billion และธุรกิจพลังงำนจำนวน $866 ล้ำนเหรียญ

▪

โดยในไตรมำสนี้ gross margin ที่ Tesla ได้จำกธุรกิจรถยนต์อยู่ที่ 27.9% ซึ่งปรับตัวลดลงจำก 32.9% ในไตรมำสที่แล้ว และลดลงจำก

้ กำรเพิ่ มขึ้นของจำนวนคู่แข่ง
28.4% ในไตรมำสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมำจำกอัตรำเงินเฟ้อที่เพิ่ มสูงขึน
▪

นอกจำกนี้ Tesla ยังเปิดเผยว่ำได้ทำกำรลดสัดส่วนกำรถือครอง Bitcoin ลงจำกเดิม 75% เพื่ อถือครองเงินสดเพิ่ มขึ้น โดยให้เหตุผลว่ำมำ
จำกควำมไม่แน่นอนของกำรปิดโรงงำนในประเทศจีนจำกมำตรกำร Lockdown

▪

และ Tesla เชื่อว่ำจะยังสำมำรถรักษำกำรระดับเติบโตของจำนวนส่งมอบรถยนต์ได้ที่เฉลี่ย 50% ต่อปี

ปธน.Biden จะพู ดคุยเจรจำกับ ปธน.Xi Jinping ภำยในช่วงก่อนสิ้นเดือนนี้
▪

ปธน.Joe Biden เปิดเผยว่ำจะมีกำรพู ดคุยเจรจำกับ ปธน.Xi Jinping ผู้นำของจีนภำยในระยะเวลำ 10 วันข้ำงหน้ำนี้ ซึ่งเจ้ำหน้ำที่จำกทำเนียบ
ข่ำวยังไม่ได้ระบุชัดเจนว่ำหัวข้อในกำรพู ดคุยจะรวมถึงประเด็นกำรปรับลดอัตรำภำษีด้วยหรือไม่ แต่ ปธน.Biden ได้เปิดเผยว่ำจะประกำศกำร
ตัดสินใจเรื่องดังกล่ำวในเร็ว ๆ นี้

▪

โดยกำรเจรจำของผู้นำชำติมหำอำนำจโลกทั้ง 2 ประเทศจะมีขึ้นท่ำมกลำงควำมขัดแย้งของทั้ง 2 ชำติในหลำยประเด็น เช่น กำรที่จีนปฏิเสธเข้ำ
ร่วมมำตรกำรคว่ำบำตรรัสเซีย และ ประเด็นประเทศไต้หวัน

▪

ซึ่ง ปธน.Joe Biden ได้กล่ำวถึงรำยงำนข่ำวที่ระบุว่ำนำง Nancy Pelosi ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรสหรัฐ ฯ กำลังจะเดินทำงไปยังไต้หวันว่ำ
่ ำรเดินทำงครั้งนี้จะเกิดขึน
้
กระทรวงกลำโหมของสหรัฐ ฯ เชื่อว่ำไม่ใช่เวลำเหมำะสมทีก

▪

้ ล่ำสุดเกิดขึ้นเมื่อช่วงเดือนมีนำคมที่ผ่ำนมำ
โดยกำรเจรจำของผู้นำทั้ง 2 ประเทศในครัง
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▪

ปธน.Biden ประกำศแผนเพื่ อจัดกำรปัญหำสิ่งแวดล้อมเพิ่ มเติม

ปธน.Joe Biden ของสหรัฐ ฯ ออกมำประกำศแผนเพื่ อจัดกำรกับปัญหำสิ่งแวดล้อม โดยจะมีเม็ดเงินสูงถึง $2.3 billion เพื่ อเตรียมไว้รองรับ
ภัยพิ บัติทำงธรรมชำติที่อำจเกิดขึ้นด้วยกำรขยำยมำตรกำรรองรับเหตุกำรณ์น้ำท่วม และกำรปรับปรุงโครงสร้ำงของอำคำรที่อำจเกิดปัญหำเมื่อ
เกิดภัยพิ บัติ นอกจำกนี้จะยังมีงบประมำณบำงส่วนจัดสรรไปยังประชำชนที่มีรำยได้นอ
้ ยเพื่ อช่วยเหลือค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้ออุปกรณ์ปรับอำกำศเมื่อ
เกิดสภำวะอำกำศหนำวหรือร้อนจนเกินไป

▪

โดย ปธน.Joe Biden มีควำมต้องกำรที่จะประกำศสภำวะฉุกเฉินด้ำนปัญหำสิ่งแวดล้อมเพื่ อออกกฎหมำยและงบประมำณได้งำ่ ยขึ้น อย่ำงไรก็ดี

สมำชิกของพรรคเดโมแครตบำงรำยยังคงเรียกร้องให้มีกำรเจรจำถึงรำยละเอียดในกฎหมำยที่เกี่ยวข้องก่อน
▪

ปธน.Biden ได้ต้ง
ั เป้ำหมำยว่ำจะลดกำรปล่อยมลพิ ษให้ได้รำว 50%-52% ภำยในปี 2030 และ ลดกำรปล่อยมลพิ ษให้เหลือศูนย์ในปี 2050

่ วข้องกับบริษท
่ ม
รำคำหุ้น Coinbase +14% หลังประกำศว่ำไม่มส
ี ินทรัพย์เกีย
ั ทีล
้ ละลำย
▪

รำคำหุ้นของบริษัท Coinbase ปรับตัวเพิ่ มขึ้น 14% เมื่อคืนนี้หลังบริษัทประกำศว่ำไม่มีสน
ิ ทรัพย์ที่เกี่ยวข้องและลงทุนในบริษัท Crypto ที่เกิด
ปัญหำล้มละลำยทั้ง Celsius, Three Arrows Capital และ Voyager Digital

▪

โดยบริษัทออกแถลงกำรณ์ว่ำบริษัทที่เกิดปัญหำมำจำกกำรมีสัดส่วนหนี้สินระยะยำวและหนี้สินระยะสั้นไม่ตรงกับสินทรัยพ์ สภำพคล่องที่มีกำรถือ
ครองอยู่ ส่วน Coinbase ไม่มีแผนธุรกิจในลักษณะดังกล่ำว และจะจัดสรรเงินทุนอย่ำงมีควำมรอบคอบเพื่ อประโยชน์ของลูกค้ำเป็นสำคัญ

▪

อย่ำงไรก็ดี Coinbase ได้เปิดเผยว่ำมีกำรลงทุนในธุรกิจ Terraform Labs บริษัทสัญชำติสิงคโปร์ที่อยู่เบื้องหลังเหรียญ stablecoin Terra ที่
เกิดปัญหำขึ้น

▪

่ วข้องกับบริษัทที่
ซึ่งกำรออกมำประกำศของ Coinbase เกิดขึ้นเพื่ อเรียกควำมเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนหลังจำกหลำยบริษัทที่สินทรัพย์เกีย
ล้มละลำย เริ่มมีปัญหำตำมมำเช่นกำรเริ่มประกำศยุติกำรถอนเงินของลูกค้ำ
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