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ตลาดหุ้นสหรัฐ ฯ เมื่อคืนนี้ ปรับตัวลดลง จากความกังวล
ประเด็นการเกิดสถาวะศก.ถดถอย และการคงอัตราดอกเบี้ยที่
สูงยาวนานกว่าที่คาด โดย Dowjones -1.70%, S&P500 1.71% และ Nasdaq -1.79% โดยกลุ่มที่ปรับตัวลดลงมากที่สุด
คือ Communication Services -2.45% ,Consumer
Discretionary -2.37% และ Materials -2.07% โดยไม่มีหุ้น
กลุ่มใดปรับตัวยืนในแดนบวกได้เลย

้ โดย EURO STOXX 50
ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวเพิ่ มขึน
+0.71% ขณะที่ด้านตลาดหุ้นเยอรมนี DAX +0.76% ตลาด
ปรับตัวเพิ่ มขึ้นสวนทางกับตลาดภูมิภาคอื่นๆ

ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ภาพรวมปรับตัวลดลง หลังการประชุม
Fed ที่มีการปรับขึ้นดอกเบี้ย 75 bps เป็นครั้งที่ 3 โดย
ตลาดกังวลการเกิดสภาวะเศรษบกิจ ตลาดหุ้นญี่ป่น
ุ ดัชนี
Nikkei 225 -1.24% ด้านตลาดหุ้นจีน HSCEI -1.82% ,CSI
300 -0.62% และเกาหลีใต้ KOSPI -1.33%

THAI

ตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ปรับตัวลดลง -0.31% ปิดที่ระดับ
1,633.45 จุด คาดนักลงทุนขายลดความเสี่ยงก่อนการ
ประชุม Fed เมื่อคืนนี้
ด้านนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิที่ 1,002 ล้านบาท
เช่นเดียวกับนักลงทุนสถาบันที่ขายสุทธิ 384 ล้านบาท ด้าน
ค่าเงินบาทเช้านี้อ่อนค่าที่สุดในรอบ 16 ปี อยู่ที่ระดับ 37.36
บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ (YTD อ่อนค่า 12%)

OIL

สัญญาน้ามัน WTI ปิด -1.20% อยู่ที่ 82.94 ดอลลาร์/
้ ดอกเบี้ยอีก 0.75% ซึ่งทา
บาร์เรล หลังสหรัฐฯประกาศขึน
ให้นลท.กังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความ
ต้องการใช้น้ามัน

GOLD

สัญญาทองคา +0.28% ปิดที่ 1,675.70 ดอลลาร์/ออนซ์
นลท.กลับเข้าซื้อทองคาซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย หลัง
ปธน.ปูติน ประกาศระดมกาลังพลเพื่ อยกระดับการทา
สงครามกับยูเครน

Investment Highlight : ตามติดสถานการณ์โลก

้ ดอกเบีย
้ 0.75% ส่งสัญญาณขึน
้ ดอกเบีย
้ ได้อก
Fed ขึน
ี 1.25% จนถึงสิ้นปี 2022

Fed Dot Plots คาดการณ์ดอกเบี้ยสูงสุดในปี 2023 ที่ 4.6%



Fed ขึ้นดอกเบี้ย 0.75% เป็นครั้งที่ 3 ส่งผลให้ดอกเบี้ยนโยบายล่าสุดที่ 3.25%



Dot Plots: ส่งสัญญาณดอกเบี้ยสิ้นปี 2022 ที่ 4.37% ทาให้มีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยได้อก
ี
1.25% จนถึงสิ้นปี (Fed เหลือประชุมอีก 2 ครั้ง เดือน พ.ย. และ ธ.ค.) - ดังนั้น พ.ย. มี

้ ดอกเบีย
้ 0.75% และ 0.50% ในเดือน ธ.ค.
โอกาสขึน


สาหรับดอกเบี้ยสูงสุด (terminal rate) ในปี 2023 จะอยู่ที่ 4.62% และจะลดลง

ไปที่ 3.87% ในปี 2024



มุมมองดอกเบี้ยนโยบายระยะยาวอยู่ที่ 2.5%

คาดการณ์เศรษฐกิจ: Fed ปรับคาดการณ์เศรษฐกิจปี 2022 ลงเป็น 0.2% (prev.
1.7%) และ ปี 2023 เป็น 1.2% (prev. 1.7%) และ ปรับเงินเฟ้อ Core PCE ปี 2022 เป็น

้ ะเห็นว่าคาดการณ์
4.5% (prev. 4.3%) และ ปี 2023 เป็น 3.1% (prev. 2.7%) – ทั้งนีจ
GDP ไม่ได้ประเมินว่าเกิด recession


สาหรับการให้สัมภาษณ์: Powell ย้าหน้าที่สาคัญของ Fed ตอนนี้คือการจัดการกับ
เงินเฟ้อ (price stability) และ เศรษฐกิจจะขยายตัวช้ากว่าแนวโน้มไประยะหนึ่ง แต่
โอกาสเศรษฐกิจชะลอ “Soft Landing” มีโอกาสน้อยลงเช่นกัน (“The chances of a

soft landing are likely to diminish”)


ผลกระทบตลาด: Yield พั นธบัตรสหรัฐฯอายุ 2 ปี +8.2 bps ปิดที่ 4.04% และ 10 ปี 3.3 bps ปิดที่ 3.53%, ดัชนี S&P500 -1.7%, NASDAQ -1.8%



source : Bloomberg

้ ระดับสูงสุดทีใ่ กล้เคียง 4.5% ตลาดรับรู้ไป
ความเห็นของเรา: มองว่าคาดการณ์ดอกเบีย
บ้างแล้ว แม้ระยะสั้นความผันผวนจะมีอยู่ แต่จะค่อยๆดีขน
ึ้ หากรายงานเงินเฟ้อ และ
การจ้างงานเริ่มส่งสัญญาณเศรษฐกิจลดความร้อนแรง
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Meta ประกาศแผนปรับลดค่าใช้จา่ ยของบริษัทลงอีก 10%



WSJ เผย Meta ประกาศแผนที่จะปรับลดค่าใช้จ่ายลงอีก 10% ในเร็วๆนี้ ซึ่งรวมถึงการปรับลดตาแหน่งงานภายในจากปรับโครงสร้างองค์กร
ด้วย ทั้งนี้จากผลประกอบการในไตรมาส 2 /22 ที่ผ่านมา Facebook ซึ่งเป็นบริษัทแม่ได้รายงานตัวเลขค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่มก
ี ารปรับตัว
เพิ่ มขึ้นกว่า 22% y-y โดยค่าใช้จ่ายที่เพิ่ มขึ้นมากมาจากการที่บริษัทมีการลงทุนใน Project Metaverse เพื่ อต่อยอดการเติบโตในอนาคต



ขณะที่ในฝั่ งของรายได้บริษัทมีการรายงานรายได้ปรับลดลงเป็นครั้งแรก จากธุรกิจยังคงได้รับผลกระทบจากการที่ Apple มีการ

ปรับเปลี่ยน Feature ความเป็นส่วนตัวในการเข้าถึงข้อมูล ทาให้รายได้โฆษณาของ Facebook ปรับลดลง รวมถึงการแข่งขันที่สูงขึ้นโดยเฉพาะ
จากคู่แข่งอย่าง TikTok ที่เข้ามาชิงส่วนแบ่งตลาดเพิ่ มก็เป็นอีกปัจจัยที่กดดันบริษัทเช่นกัน


่ งการใช้จ่ายและลงทุนมากขึน
้ และในฝั่ ง
จากภาวะตลาด และภาพการเติบโตที่ลดลง ทาให้ด้านของผู้บริหารของบริษัทกลับมาระมัดระวังในเรือ
ของนักลงทุนก็ยังคงติดตามว่าบริษัทจะยังมีกลยุทธ์ในการฟื้ นรายได้ให้เติบโตได้อย่างไร

้ บ้านทีพ
่ ุ ่ งขึน
้
ยอดขายบ้านมือสองสหรัฐฯเดือน ส.ค. ปรับลง กดดันจากดอกเบีย


ตัวเลขยอดขายบ้านมือสองสหรัฐฯในเดือนส.ค. ลดลง 0.4% จากเดือนก่อนหน้า ปรับตัวลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 7 และลดลง 19.9% เมื่อเทียบกับ
ปีที่แล้วสู่ระดับ 4.8 ล้านยูนิต มากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ที่ 4.7 ล้านยูนิต กดดันจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จานอง (Mortgage Rates) ที่ปรับสูงขึ้น
ต่อเนื่อง ปัจจุบันแตะระดับ 6% เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่วิกฤตการเงินปี 2008 ซึ่งการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จานองเป็นไปในทิศทาง
เดียวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Fed



นอกจากนี้ราคาบ้านที่พุ่งขึ้นส่งผลต่อความต้องการบ้านลดลง โดยราคาบ้านเฉลี่ยเพิ่ มขึ้น 7.7% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าสู่ระดับ $389,500 ซึ่ง
ชะลอลงหลังจากราคาพุ ่ งขึ้นแตะระดับสูงสุดที่ $413,000 เมื่อเดือนมิ.ย. ทั้งนี้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อตลาดบ้านแตะระดับต่าสุดตั้งแต่ปี 2011
ด้านสต็อกบ้านในตลาดอยู่ที่ระดับ 1.28 ล้านยูนิต ลดลง -1.5% จากเดือนก.ค. และทรงตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า



่ งใช้ไฟฟ้าก็ซบเซาเช่นกัน
นอกจากนี้สินค้าที่เกี่ยวข้องกับบ้านอย่างเฟอร์นิเจอร์และเครือ
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่ ายดีทส
Xpeng เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า SUV รุ่นใหม่ G9 ซึง่ คาดว่าจะเป็นรุน
่ ทีข
ี่ ุดของบริษัท


Xpeng บริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติจน
ี เปิดตัวรถยนต์ SUV รุ่น G9 ซึ่งบริษัทคาดหวังว่าจะกลายมาเป็นรถยนต์รน
ุ่ ที่ขายดีที่สุดของบริษัท

ซึ่งรถยนต์รุ่นที่ขายดีที่สุดก่อนหน้านี้คือ P7 ซึ่งเป็นรถยนต์ sedan รุ่นแรกของบริษัททีไ่ ด้ทาการเปิดตัวเมื่อเดือนพฤษภาคมปี 2020 โดยที่
รถยนต์รุ่น P7 ขายดีเป็นอันดับ 10 ในประเทศจีน จากการจัดอันดับรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ในประเทศจีนช่วง 8 เดือนแรกในปีนี้


ด้านรถยนต์ SUV ที่ขายดีของบริษัทก่อนหน้านี้คือรุน
่ G3 ที่เริ่มขายตั้งแต่เดือนธันวาคมปี 2018



สาหรับรถยนต์รุ่น G9 จะมาพร้อมกับระบบช่วยขับเคลื่อนรถยนต์รุ่นล่าสุดของบริษัท โดยที่บริษัทเชื่อมั่นว่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่ารถยนต์รน
ุ่
เดิมเนื่องจากในรถยนต์รน
ุ่ G9 จะมาพร้อมกับ Chips Orin ของบริษัท Nvidia



สาหรับบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าคู่แข่งอย่าง Nio และ Li Auto ได้มีการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า SUV รุ่นใหม่เช่นกันในปี้ นี้ ส่วนในปีหน้า Xpeng มีแผนที่
จะเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่อีก 2 รุ่นซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่ มยอดขายให้กับบริษัทได้

EU อนุมต
ั ใิ นโครงการพลังงาน Hydrogen เม็ดเงินลงทุนกว่า $5.2 พั นล้าน


สหภาพยุโรป อนุมัติโครงการด้านพลังงาน Hydrogen โดยใช้ชื่อโครงการว่า “IPCEI Hy2Use” ซึ่งเป็นการร่วมมือกันจาก 29 บริษัท แบ่งเป็น
35 โครงการย่อย จาก 13 ประเทศสมาชิก ตั้งเป้าระดมทุนจากสาธารณะกว่า $5.2 พั นล้าน



โดยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ มุ่งเน้นที่จะเพิ่ ม supply ให้กับ พลังงาน Hydrogen หมุนเวียน หรือ พลังงาน Hydrogen คาร์บอนต่า ซึ่ง
โครงการนี้จะเป็นครัง
้ แรกที่ผลักดันการใช้พลังงานชนิดนี้ในอุตสาหกรรมซึ่งมี scale ที่ใหญ่ และหลากหลาย



่ าให้ทวีปยุโรปลดการพึ่ งพา ก๊าซธรรมชาติ ที่ปัจจุบันมีการนาเข้า
ทั้งนี้ คณะกรรมการได้เน้นยา้ เพิ่ มเติมว่า โครงการนี้จะเป็นอีกส่วนหนึ่งทีท
ค่อนข้างมาก และไม่มีอานาจในการกาหนดราคา



พลังงาน Hydrogen เป็นอีกหนึ่งพลังงานสะอาดที่เริม
่ เห็นการผลักดันจากกลุ่มประเทศพั ฒนาแล้ว ซึ่งยุโรปเป็นผู้นาในด้านนี้ โดยหลังจากนี้
คณะกรรมการได้เปิดเผยเม็ดเงินที่จะระดมทุนเพิ่ มเติมอีกจานวน $7 พั นล้าน ในรูปแบบของ private funding
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