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ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ผันผวนตามผลดาเนินงาน,
้ ดอกเบีย
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คาด Fed ขึน

Microsoft ประกาศผลการดาเนินงานตา่ กว่าคาด
แต่รายได้&กาไร ยังคงเติบโตสูง
Alphabet ประกาศผลการดาเนินงานตา่ กว่าคาดรายได้
จากโฆษณาโตลดลง

IMF ปรับประมาณการการเติบโตเศรษฐกิจโลกในปีนี้
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ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เมื่อคืนนี้ ดัชนี S&P500 -1.15% , ดัชนี
Nasdaq -1.87% ตลาดปรับตัวลดลงจากปัจจัยลบต่อเนื่อง
จากข่าว Walmart ปรับลดคาดการณ์กาไรในปีนี้ลง รวมถึง
ข่าวบริษัท Shopify ประกาศแผนลดจานวนพนักงานลง 10%
หุ้น 8 จาก 11 กลุ่มปรับตัวลดลงทั้งหมด โดยกลุ่มที่ปรับลดลง
มากที่สุดคือ Consumer Discretionary -3.31% และ
Communication Services -2.05% ส่วนหุ้นเพี ยง 3 กลุ่มที่
ปรับตัวเพิ่ มขึ้นคือ Utilities +0.61% , Healthcare +0.55%
และ Real Estate +0.20%
ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวทิศทางผสม DAX -0.86% EURO
STOXX 50 -0.80% หลังจากที่ประเทศสมาชิก EU
อนุมัติแผนฉุกเฉินในการลดการใช้ก๊าซลง 15% และ IMF
ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจของกลุ่มยุโรปลงเหลือ
2.6% จาก 2.8% และปรับลดประมาณการเศรษฐกิจของ
เยอรมนีเหลือ 1.2% จากเดิมที่คาด 2.1%

ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ภาพรวมปรับตัวลดลง หลัง IMF ปรับ
ลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลก ด้านตลาดหุ้นจีน ดัชนี
HSCEI -1.28% และ CSI 300 -0.54% และตลาดหุ้น
เกาหลี KOSPI -0.56% หลัง GDP ไตรมาส 2 ออกมา
มากกว่าตลาดคาด ขณะที่ตลาดหุ้นญี่ป่น
ุ ดัชนี Nikkei
225 -0.24% ตลาดจับตาการประชุม Fed

THAI

OIL

GOLD

่ วานนีป
้ รับตัวลดลง -0.46% ปิด
ดัชนี SET Index เมือ
1,553.18 จุด คาดมีแรงขายลดความเสี่ยงก่อนการประชุม
Fed โดยกลุ่มที่ปรับตัวลงแรงได้แก่ หุ้นกลุ่มปิโตรฯ กลุ่ม
ประกัน และกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์
ด้านนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิที่ 411 ล้านบาท ขณะที่นัก
ลงทุนสถาบันที่ขายสุทธิ 2,021 ล้านบาท ด้านค่าเงินบาท
เช้านี้อยู่ท่ร
ี ะดับ 36.76 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ

ราคานา้ มัน WTI -1.80% ปิด 94.98 ดอลลาร์/บาร์เรล
หลังมีรายงานว่าสหรัฐฯเตรียมระบายน้ามันในคลัง
สารองเพื่ อสกัดการพุ ่ งขึ้นของราคา นอกจากนี้ สัญญา
น้ามันยังถูกกดดันจากดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
สหรัฐฯที่ปรับตัวลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3 ท่ามกลาง
ความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว

สัญญาทองคา -0.08% ปิดที่ 1,717.70 ดอลลาร์/ออนซ์
นลท.กลับมาเทขายทองคาซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย
เพื่ อลดความเสี่ยง ก่อนการประชุมนโยบายทางการเงิน
ของธนาคารกลางสหรัฐฯที่จะมีขน
ึ้ ในวันนี้ ประกอบกับ
แรงกดดันจากค่าเงินดอลลาร์ที่กลับมาแข็งค่า
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้ ดอกเบีย
้ 0.75% จับตา Powell ให้สัมภาษณ์สอ
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ผันผวนตามผลดาเนินงาน, คาด Fed ขึน
ื่
IMF ปรับลดคาดการณ์ GDP ประเทศขนาดใหญ่

▪

IMF ปรับลดคาดการณ์ GDP โลกจาก 3.6% เหลือ 3.2% ปรับลด GDP สหรัฐฯ และ
จีน ลง เหลือ 2.3% และ 3.3% ตามลาดับ แต่ปรับเพิ่ มรัสเซีย, ลาตินอเมริกา

▪

ตลาดหุ้นสหรัฐฯปรับลงหลัง Walmart ปรับลดคาดการณ์ อย่างไรก็ดี ดัชนี
NASDAQ 100 future rebound +1.3% หลังรายงาน Google น้อยกว่าคาดแต่
รายได้ +13% YoY และ 2% QoQ ขณะที่ Earnings Microsoft น้อยกว่าคาด แต่ให้

้ ลดาเนินงานทัง้ 2 บริษัทเริ่มเห็นผลกระทบจาก
้ นีผ
มุมมองผลดาเนินงานยังดี – ทัง

ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่า
▪

วานนี้ Alibaba มีกระแสข่าวจะใช้ตลาดหุ้นฮ่องกงเป็นที่ listed หลัก หรือ “Primary
Listing” แทนสหรัฐฯ ส่งผลให้หุ้นราคาหุ้น Alibaba เทรดฮ่องกง +4.8% และ Baba
เทรดสหรัฐฯ +0.4% ทั้งนี้หาก Alibaba มีสถานะ Primary Listing ในฮ่องกงจะ
ส่งผลให้สามารถเข้าโครงการ stock connect กับตลาดหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่ได้ การ

ย้ายหุ้น Alibaba คาดจะเกิดขึ้นภายในปีนี้ โดยตลาดเริ่มคาด JD.Com และ Baidu
อาจจะเตรียมแผนย้ายเข้าสู่ primary listing เช่นกัน
▪

ปธน.ไบเดนจะคุยกับปธน.สีจน
ิ้ ผิงในวันพฤหัสฯ ขณะที่ยังมีความเป็นไปได้ที่
ประธานสภาผู้แทนราษฏรสหรัฐฯ Nancy Pelosi จะเยือนไต้หวันในเดือน ส.ค.

▪

คืนนี้จับตาผลประชุม Fed คาดขึ้นดอกเบี้ย 0.75% แต่ตลาดจับตาการสัมภาษณ์สื่อ

ของ Powell จะส่งสัญญาณใดหรือไม่ โดยเฉพาะก่อนที่จะมีรายงาน GDP สหรัฐฯ
Source: Bloomberg

Q2/22 ซึ่งมีโอกาสที่จะติดลบเป็นไตรมาสที่ 2 นาไปสู่ Technical recession
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▪

Microsoft ประกาศผลการดาเนินงานตา่ กว่าคาด แต่รายได้&กาไร ยังคงเติบโตสูง
Microsoft ประกาศผลการดาเนินงานออกมาต่ากว่าคาด EPS : $2.23 เหรียญต่อหุ้น ต่ากว่าคาดที่ $2.29 เหรียญต่อหุ้น รายได้ : $51.87
billion ต่ากว่าคาดที่ $52.44 billion

▪

โดยในไตรมาสนี้ Microsoft เผชิญกับอุปสรรคหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น สกุลเงิน USD ที่แข็งค่าขึ้น ส่งผลในเชิงลบต่อรายได้และกาไรจาก
ต่างประเทศ ,การผลิตในจีนที่ต้องหยุดชะงักในช่วง lockdown ส่งผลต่อธุรกิจ PC, การลด scale ธุรกิจ ใน Russia เพื่ อลดความเสี่ยงจาก

ภาวะสงคราม รวมถึงการลดงบโฆษณาของภาคธุรกิจทาให้กระทบต่อการเติบโตของ Linkedin
▪

แต่อย่างไรก็ตาม ภาพรวมธุรกิจก็ยังสามารถเติบโตได้ โดย ธุรกิจ Office Commercial products and cloud services ก็ยังสามารถ
เติบโตได้ +9% YoY และ LinkedIn ขยายตัวได้ +26% YoY ทาให้รายได้ทั้งปี 2022 โตขึ้น +18% YoY และ EPS เติบโตขึ้น +20% YoY

▪

อย่างไรก็ดีราคาหุ้น Microsoft ช่วง After Hours ปรับเพิ่ มขึ้น +3.97% จากการที่บริษัทออกมาคาดการณ์รายได้ในช่วง 1 ปีข้างหน้าเพิ่ มขึ้น

Alphabet ประกาศผลการดาเนินงานตา่ กว่าคาดรายได้จากโฆษณาโตลดลง
▪

Alphabet ประกาศผลการดาเนินงานต่ากว่าคาด EPS $1.21 เหรียญต่อหุ้น ต่ากว่าคาดที่ $1.28 เหรียญต่อหุ้น รายได้ : $69.69 billion ต่ากว่า
คาดที่ $69.9 billion อย่างไรก็ดีราคาหุ้น Alphabet ปรับเพิ่ มขึ้น +4.87% ช่วง After Hours หลังนักวิเคราะห์มีมุมมองรายได้ของบริษัทในระยะ
ข้างหน้าดีข้น
ึ

▪

โดยรายได้ของ Alphabet ในไตรมาสนี้เติบโต 13% ซึ่งชะลอลงจากการเติบโตถึง 62% ในช่วงไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว นอกจากนี้ผลกระทบ

จากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น ยังกระทบกับรายได้ของบริษัทราว 3.7% อ้างอิงจากการให้ข้อมูลโดย CFO ของบริษัท
▪

้ ยู่ที่ $56.3 billion เติบโต 12% โดยยังคงได้รบ
ซึ่งรายได้จากโฆษณาที่ถือเป็นรายได้หลักของบริษัทในไตรมาสนีอ
ั แรงกดดันจากสภาวะตลาด
โดยรวมที่บริษัทต่าง ๆ ชะลอการใช้จ่ายลงและปัญหาเงินเฟ้อ โดยเฉพาะรายได้โฆษณาจาก Youtube ที่เติบโตเพี ยง 5% ชะลอลงจากการเติบโต
84% ของช่วงไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว

▪

ส่วนรายได้จากธุรกิจบริการด้าน Cloud ของ Microsoft Azure และบริการอื่น ๆ ยังปรับเพิ่ มขึ้นได้ดี
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IMF ปรับประมาณการการเติบโตเศรษฐกิจโลกในปีนแ
ี้ ละปีหน้าลง
▪

IMF ปรับประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปีน้ล
ี งเหลือโต 3.2% ลดลงจากประมาณการเดือนในช่วงเดือน เม.ย.ที่ 3.6% รวมถึงยังได้
ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจโลกในปีหน้าลงด้วยโดยคาดเติบโตเหลือ 2.9%

▪

ทั้งนี้การเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่คาดว่าจะชะลอตัวลงมาจากปัญหาในเรื่องของเงินเฟ้อที่ยังเร่งตัวเพิ่ มขึ้นเป็นหลัก ซึ่งก็กระทบมาจากราคา

้ ประกอบกับความไม่สมดุลกันระหว่าง Supply และ Demand ทาให้ IMF คาดการณ์ว่าเงินเฟ้อโลกจะ
พลังงานและราคาอาหารที่ปรับตัวเพิ่ มขึน
มีการพุ ่ งขึ้นสูงถึง 8.3% ในปีนี้ ซึ่งมากกว่าประมาณการเดิมที่ 7.4%
▪

่ IMF มีการปรับลด
ด้านเศรษฐกิจรายประเทศ ประเทศหลักส่วนใหญ่ถูกปรับลดประมาณการการเติบโตทางเศรษฐกิจลง โดยเฉพาะสหรัฐซึง
การเติบโตในปีนี้ลงถึง 1.4% จากประมาณการเดิม โดยคาดว่าจะโตเหลือ 2.3% นอกจากนี้ IMF ประเมินว่าความเสี่ยงที่เศรษฐกิจสหรัฐจะเผชิญ
กับภาวะถดถอยมีมากขึ้น และหากมีปัจจัยเข้ามากระทบเศรษฐกิจสหรัฐก็อาจเผชิญกับภาวะ Technical Recession ได้

Shopify ประกาศลดพนักงาน 1,000 ตาแหน่งฉุดราคาหุน
้ ปรับลดลง
▪

Shopify ประกาศปรับลดการจ้างพนักงงานลง 1,000 ตาแหน่ง หรือราว 10% ของจานวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท ซึ่งก็เป็นไปตามเทรน
่ งจากกังวลความไม่แน่นอนและการเติบโตที่ลดลงของเศรษฐกิจ
ก่อนหน้านี้ที่มีบริษัทเทคหลายแห่งได้ประกาศลดการจ้างงานลงเนือ

▪

ด้าน CEO ของ Shopify นาย Tobi Lutke ได้กล่าวว่าเขาได้ประเมินการเติบโตของธุรกิจ E-commerce ไว้ค่อนข้างสูงก่อนหน้านี้ และคาดว่า
บริษัทร้านค้าต่างๆจะเข้ามาใช้บริการใน Platform E-commerce มากขึ้น ซึ่งในช่วงที่มีการระบาดของ Covid Shopify ถือว่าเป็นหนึ่งใน
่ ู้ให้บริการหันมาใช้ Platform Online มากขึ้นและบริษัทได้มีการจ้างงานเพิ่ มขึน
้ เพื่ อรองรับการเติบโต
บริษัทที่ได้รับประโยชน์จากการทีผ

▪

แต่จากสถานการณ์ปัจจุบันด้วยปัญหาเศรษฐกิจเงินเฟ้อ ทาให้บริษัทมองภาพการเติบโตที่ลดลง โดยยังคาดการเติบโตของรายได้จะปรับ
ลดลงในครึ่งปีแรก ทาให้บริษัทมีการตัดสินใจปรับลดจานวนพนังงานลง โดยจะมีการปรับลดพนักงานในตาแหน่งที่คิดว่ามีความซ้าซ้อน
พนักงานสนับสนุนด้านการขายเป็นต้น ทั้งนี้จากการประกาศดังกล่าวทาให้ราคาดหุ้นของ Shopify มีการปรับลดลงกว่า 14%
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