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ผลดำเนินงำน S&P500 รำยงำนมำแล้ว 19%
Earning Surprise 4%

้ COVID-19 แต่อำกำรป่วยไม่
ปธน.Joe Biden ติดเชือ
รุนแรงมำก
้ เพิ่มขึน
้ 50 bps โดยเป็นกำรปรับ
ECB ปรับเพิ่ มดอกเบีย
เพิ่ มครัง้ แรกในรอบ 11 ปี

ท่อส่งก๊ำซ Nord Stream 1 กลับมำเปิดแล้ว แต่ยังส่งมอบได้
เพี ยง 40%
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ตลำดหุ้นสหรัฐฯ เมื่อคืนนี้ ดัชนี S&P500 +0.9%, NASDAQ
+1.4% ปรับเพิ่ มขึ้นตอบรับผลดำเนินงำน Tesla และ ผล
ดำเนินงำนกลุ่ม Healthcare ที่รำยงำนหลังตลำดปิดในวันก่อน
หน้ำ แต่ กลุ่มพลังงำนปรับลงภำยหลังรำคำน้ำมันดิบ -3.5%
ปิดที่ $96.3 หุ้นปรับเพิ่ มขึ้น 9 ใน 11 กลุ่มนำโดย Cons.Disc
+2.3%, Health +1.5%, Tech +1.4% กลุ่มปรับลง คือ Energy 1.7% ด้ำน ETF REMX (Rare Earth) +2.6%, CLOU (Cloud
Computing) +2.4%

ตลำดหุ้นยุโรปปรับตัวทิศทำงผสม DAX -0.27% EURO
STOXX 50 +0.31% หลัง ECB ประกำศขึ้นดอกเบี้ย 0.50%
้ ดอกเบี้ยครัง
ซึ่งเป็นกำรประกำศขึน
้ แรกในรอบ 11 ปี

ตลำดหุ้นเอเชียเช้ำนี้ภำพรวมปรับตัวเพิ่ มขึ้น ด้ำนตลำดหุ้น
จีน ดัชนี HSCEI +0.76% และ CSI 300 +0.43% และตลำด
หุ้นญี่ป่น
ุ ดัชนี Nikkei 225 +0.13% หลังตัวเลขเงินเฟ้อ
ญี่ป่น
ุ เป็นไปตำมตลำดคำด ขณะที่ตลำดหุ้นเกำหลี KOSPI
-0.49%

THAI

OIL

GOLD

ดัชนี SET Index ปรับตัวลดลง +0.45% ปิด 1546.31 จุด
หนุนจำกหุ้นกลุ่มธนำคำรซึ่งอยู่ในช่วงของกำรประกำศผล
ประกอบกำรไตรมำส 2 และโดยรวมออกมำดี
ด้ำนนักลงทุนต่ำงชำติซื้อสุทธิที่ 1,703 ล้ำนบำท
เช่นเดียวกับนักลงทุนสถำบันที่ซื้อสุทธิ 221 ล้ำนบำท ด้ำน
ค่ำเงินบำทเช้ำนี้อยู่ที่ระดับ 36.80 บำท/ดอลลำร์สหรัฐฯ

รำคำนำ้ มัน WTI -3.53% ปิด 96.35 ดอลลำร์/บำร์เรล
หลังรัสเซียกลับมำส่งก๊ำซผ่ำนท่อ Nord Stream 1 บวก
กับกำรปรับขึ้นดอกเบี้ยที่มำกกว่ำที่ตลำดคำดของ ECB
ที่ทำให้เกิดควำมกังวลว่ำอำจส่งผลกระทบกับอุปสงค์ใน
กำรใช้น้ำมัน

สัญญำทองคำ +0.78% ปิดที่ 1,713.40 ดอลลำร์/ออนซ์
หนุนจำกดอลล่ำร์ที่กลับมำอ่อนค่ำ และกำรกลับเข้ำซื้อ
ทองคำในฐำนะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยหลังสหรัฐฯเปิดเผย
ตัวเลขผู้ขอสวัสดิกำรว่ำงงำนเพิ่ มขึ้นสูงสุดนับตั้งแต่
เดือนพ.ย. 2021
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ผลดำเนินงำน S&P500 รำยงำนมำแล้ว 19% Earning Surprise 4%
ผลดำเนินงำน S&P500 ไตรมำสที่ 2 Earning Surprise 4.4%

▪

้ ต่อเนือ
่ งเป็นวันที่ 3 ปัจจัยหนุนผลดำเนินงำนยังช่วย
ตลำดหุ้นสหรัฐฯยังปรับเพิ่ มขึน
sentiment ของ นลท. ล่ำสุดผลดำเนินงำนในตลำดหุ้นสหรัฐฯดัชนี S&P500 ประกำศ
ออกมำแล้ว 19% ของหุ้นทั้งหมด พบว่ำ มี Sale Surprise 1.01% และ Earnings
Surprise 4.4% (ถือว่ำดีกว่ำ Q1/22 มี Earnings Surprise ที่ 3.6% แต่ยังต้องจับตำ
สัปดำห์หน้ำมีหุ้นขนำดใหญ่หลำยบริษัทประกำศผลดำเนินงำน)

▪

ด้ำน yield ในตลำดพั นธบัตรสหรัฐฯ 2 ปี และ 10 ปี เริ่มปรับตัวลดลง ช่วยหนุนหุ้นใน
กลุ่ม growth stock ปรับตัวเพิ่ มขึ้น อีกทั้งรำคำน้ำมันดิบ WTI ที่อยู่ในระดับต่ำว่ำ
$100 ช่วยให้แรงกดดันคำดกำรณ์เงินเฟ้อปรับลงไปมำก

ECB ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.5% สูงกว่ำคำด และ เป็นกำรปรับขึ้นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2011

▪

กำรปรับขึ้นดอกเบี้ยของ ECB 0.5% สูงกว่ำตลำดคำด และ ประกำศเครื่องมือ

“Transmission Protection Instrument” TPI เพื่ อลดควำมผันผวนของตลำดตรำ
สำรหนี้ ซึ่งจะสำมำรถใช้เม็ดเงินไม่จำกัด แต่เงื่อนไขในกำรใช้ขึ้นอยู่กับกำรตัดสินใจของ

้ งต้องจับตำว่ำจะสำมำรถชะลอกำรปรับขึน
้ ดอกเบีย
้ ในตลำด
คณะกรรมกำร – จำกนีค
พั นธบัตรได้หรือไม่
▪

สัปดำห์หน้ำทิศทำงตลำดจะขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัย คือ 1. รำยงำนผลดำเนินงำน ซึ่งจะมีหุ้น
ขนำดใหญ่หลำยตัว เช่น Microsoft, Google, Apple, และ Amazon และ 2. ผลกำร
ประชุม Fed ในคืนวันพฤหัสฯ

Source: Bloomberg
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้ COVID-19 แต่อำกำรป่วยไม่รน
ปธน.Joe Biden ติดเชือ
ุ แรงมำก
▪

ปธน.Joe Biden ของสหรัฐ ฯ ตรวจพบเชื้อ COVID-19 เมื่อวำนนี้โดยที่ไม่มีอำกำรป่วยรุนแรงแต่อย่ำงใด ซึ่ง ปธน.Biden ปัจจุบันอำยุ 79 ปี ได้รับ
กำรฉีดวัคซีน COVID-19 จำกไฟเซอร์แล้วทั้งหมด 4 เข็ม โดยที่ฉีด 2 เข็มแรกในช่วงก่อนเข้ำรับตำแหน่งประธำนำธิบดี และ ฉีดบูสเตอร์เข็มแรก
ในช่วงเดือนกันยำยนปีที่แล้ว และบูสเตอร์เข็มที่ 2 ในช่วงเดือนมีนำคมที่ผ่ำนมำ

▪

โดยโฆษกประจำทำเนียบขำวระบุว่ำ ปธน.Biden ได้รับยำ Paxlovid เพื่ อลดอำกำรป่วย และจะแยกตัวมำเฝ้ำระวังอำกำรที่ทำเนียบขำว โดยที่จะยัง
ปฏิบัติหน้ำที่ผ่ำนกำรเข้ำร่วมประชุมทำงโทรศัพท์และระบบออนไลน์จำกที่พัก

▪

ซึ่งกำรเดินทำงตำมหมำยกำหนดกำรณ์เดิมที่ ปธน.Biden จะเดินทำงไปยังรัฐ Pennsylvania ในสัปดำห์หน้ำเพื่ อปรำศรัยเกี่ยวกับกำร
ปรำบปรำมอำชญำกรรมและเข้ำร่วมงำนระดมทุนของพรรคเดโมแครตต้องยกเลิกไป

▪

ส่วนนำง Jill Biden ภรรยำยของ ปธน.Biden ยังไม่มีอำกำรป่วยและผลตรวจยังออกมำเป็นลบ

้ เพิ่ มขึน
้ 50 bps โดยเป็นกำรปรับเพิ่ มครั้งแรกในรอบ 11 ปี
ECB ปรับเพิ่ มดอกเบีย
▪

กำรประชุมธนำคำรกลำงยุโรปเมื่อวำนนี้ มีมติปรับเพิ่ มอัตรำดอกเบี้ยเพิ่ มขึ้น 50 bps โดยเป็นกำรปรับเพิ่ มครัง
้ แรกในรอบ 11 ปี และทำให้ดอกเบี้ย
Main Refinancing Rate, Marginal Lending Rate และ Deposit Facility Rate ปรับเพิ่ มขึ้นเป็น 0.5% 0.75% และ 0% ตำมลำดับ

▪

้ ของ ECB ในครั้งนี้ถือว่ำมำกกว่ำที่ตลำดคำดที่ 25 bps โดยคณะกรรมกำรได้พิจำรณำแล้วว่ำกำรเร่งขึ้นดอกเบี้ย Front
ซึ่งกำรปรับขึ้นดอกเบีย
่ งของเงินเฟ้อซึ่งปัจจุบันยังอยูใ่ นระดับสูง และ
Load และกำรปรับเพิ่ มอัตรำดอกเบี้ยที่ระดับ 50 bps มีควำมเหมำะสมเพื่ อที่จะชะลอปัญหำในเรือ
่ ะทำให้ควำมคำดหวังเงินเฟ้อในระยะกลำง-ยำว ปรับเข้ำสู่ระดับเป้ำหมำยที่ 2%
นโยบำยกำรเงินของ ECB จะมีเป้ำหมำยหลักเพื่ อทีจ

▪

่ ีหนี้สูงและมีควำมอ่อนไหวต่อกำรขึ้นดอกเบี้ย หรือ
ในส่วนของเครื่องมือที่ ECB ได้มีกำรกล่ำวถึงก่อนหน้ำเพื่ อที่จะช่วยเหลือประเทศในกลุ่มทีม
Transmission Protection Instrument นั้นจะถูกใช้เพื่ อช่วยเหลือประเทศที่ Bond Yield มีกำรปรับเพิ่ มขึ้นแรงเนื่องจำกได้รบ
ั ผลกระทบจำกช่วง
่ ีกำรใช้จำ่ ยหรือมีหนี้ที่เกินตัว จนทำให้ต้นทุนทำงกำรเงินสูงขึน
้
เปลี่ยนถ่ำยกำรปรับนโยบำยกำรเงินเท่ำนั้น แต่ไม่ได้ใช้เพื่ อช่วยเหลือประเทศทีม
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ท่อส่งก๊ำซ Nord Stream 1 กลับมำเปิดแล้ว แต่ยงั ส่งมอบได้เพี ยง 40%
▪

หลังจำกที่ท่อส่งก๊ำซ Nord Stream 1 ได้มีกำรปิดซ่อมบำรุง ตั้งแต่ 10 ก.ค. ซึ่งท่อส่งก๊ำซนี้ ถือว่ำมีควำมสำคัญกับยุโรปเป็นอย่ำงมำก โดยในช่วง
11 วันที่ผ่ำนมำ ส่งผลให้รำคำก๊ำซธรรมชำติ ปรับขึ้นมำกว่ำ +32% สร้ำงควำมปั่ นป่วนให้กับรำคำพลังงำนยุโรปเป็นอย่ำงมำก

▪

แต่หลังจำกนั้น ทำงรัสเซียก็ได้มีกำรกลับมำเปิดท่อก๊ำซดังกล่ำวตำมวันที่ได้กำหนดไว้นั่นก็คือ คืนวันที่ 21 ก.ค. นับเป็นเวลำกว่ำ 11 วัน อย่ำงไรก็
ตำม ควำมสำมำรถในกำรส่งก๊ำซยังคงอยูใ่ นอัตรำ 40% ของปริมำณก่อนมีกำรซ่อมบำรุง ซึ่งนั่นก็ยังคงจะสร้ำงปัญหำให้กับพลังงำนในยุโรป

อย่ำงต่อเนื่อง จะสังเกตุได้จำกรำคำก๊ำซธรรมชำติ ที่ยังคงยืนอยู่ในระดับสูง ไม่มีทีท่ำว่ำจะลง
▪

ประเด็นนี้ยังคงต้องติดตำมกันต่อไป เนื่องจำกก๊ำซธรรมชำติ เป็นแหล่งพลังงำนหลักของยุโรป และถือว่ำเป็นส่วนสำคัญอันดับต้นๆที่ทำให้เงิน
เฟ้อของของยุโรปเร่งตัวขึ้นในช่วงที่ผ่ำนมำ จนล่ำสุด ECB ได้มีกำรปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.5% ครั้งแรกในรอบ 11 ปี

้
จำนวนผูข
้ อรับสวัสดิกำรว่ำงงำนครัง้ แรกของสหรัฐ ฯ ยังคงปรับเพิ่ มขึน
▪

จำนวนผู้ขอรับสวัสดิกำรว่ำงงำนครั้งแรกของสหรัฐ ฯ ข้อมูลล่ำสุดจนถึงวันที่ 16 กรกฎำคม ออกมำที่ 251,000 คน เพิ่ มขึ้นจำกสัปดำห์ก่อนหน้ำที่

7,000 รำยและออกมำกกว่ำคำดที่ 240,000 ตำแหน่ง และถือเป็นตัวเลขที่มำกที่สุดนับตั้งแต่กลำงเดือนพฤศจิกำยนที่ผ่ำนมำ
▪

โดยตัวเลขที่ยังออกมำเพิ่ มสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่องทำให้เริม
่ เห็นสัญญำณกำรชะลอตัวของตลำดแรงงำนในสหรัฐ ฯ และเป็นอีกหนึ่งสัญญำณเตือนที่
เพิ่ มขึ้นว่ำเศรษฐกิจสหรัฐ ฯ กำลังจะเข้ำสู่สภำวะเศรษฐกิจถดถอย

▪

้ อยู่ที่ 1.384 ล้ำนรำย ซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษำยนที่ผ่ำนมำ
ส่วนจำนวนผู้ขอรับสวัสดิกำรต่อเนื่องยังคงเพิ่ มขึน

▪

้ แต่อัตรำเริ่มชะลอลง และ
โดยตัวเลขกำรจ้ำงงำนที่ประกำศออกมำในช่วง 2 สัปดำห์ท่แ
ี ล้ว ออกมำที่ 457,000 ตำแหน่ง ซึ่งถึงแม้ตัวเลขยังเพิ่ มขึน
ค่ำเฉลี่ยตัวเลขกำรจ้ำงงำน 3 เดือนล่ำสุดอยู่ที่ 375,000 ตำแหน่ง

▪

อย่ำงไรก็ดีตัวเลขกำรจ้ำงงำนน่ำจะไม่กระทบกับกำรตัดสินใจของ Fed ในสัปดำห์หน้ำ ซึ่งยังคงให้ควำมสำคัญกับกำรจัดกำรกับปัญหำเงินเฟ้อ และ
ตลำดยังคงมองว่ำ Fed จะขึ้นดอกเบี้ยที่อัตรำ 0.75%
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