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Key Insight
้ อาจจำเป็นต้องปรับขึน
้ เพื่ อลดความร้อนแรงของเศรษฐกิจ - ส่งผล
● Yellen มองดอกเบีย
ให้ตลาดหุ้น NASDAQ ผันผวน
● กรณี Sell in May ใน S&P500 แต่จากสถิติกลับพบว่าเดือน มิ.ย. ดัชนีมีโอกาสปรับฐาน
สูงกว่า
● บริษัท Tencent และ Didi ถูกทางการจีนปรับเพี ยง 500,000 หยวน จากข้อหาไม่รายงาน
การควบรวมกิจการ
● ผลการดำเนินงานบริษัทใน S&P 500 รายงานแล้ว 60% มีบริษัทจำนวน 86% ทีร่ ายงาน
่ าด
ผลการดำเนินงานออกมาดีกว่าทีค
้ ทำจุดสูงสุดในรอบ 10 ปี
● ราคาสินค้า Commodity ปรับตัวเพิ่ มขึน
● ส่งออกเกาหลีใต้เดือน เม.ย. ขยายตัว +41.1% YoY ต่ำกว่าคาด
่ ุน
่ และ จีน แผ่นดินใหญ่
● วันหยุดตลาดหุ้นญีป
ตามติดตลาดโลก
สหรัฐฯ
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เมื่อคืนนี้ ปรับตัวผสมดัชนี
Dow Jones +0.06% S&P 500 -0.67% และ
Nasdaq -1.88% หลังYellen ออกมามองดอกเบี้ย
อาจจำเป็นต้องปรับขึ้นเพื่ อลดความร้อนแรงของ
เศรษฐกิจ กลุ่มที่ปรับตัวลงมากที่สุดคือ Tech
-1.89% Consumer Discretionary -1.24% และ
Communication Services-0.93% ส่วนกลุ่มที่
ปรับตัวขึ้นมากที่สุด คือ Materials +1.04% และ
Financials +0.7%

ยุโรป
ตลาดหุ้นยุโรปเมื่อคืนที่ผ่านมา ดัชนี
Eurostoxx 50 -1.89% ดัชนี DAX ของเยอรมนี
-2.49% ตลาดหุ้นปรับตัวลดลงแรงนำโดยหุ้นกลุ่ม
Tech หลังนักลงทุนกลับมากังวลเรื่อง High
Valuation และการกลับมาเปิดเศรษฐกิจ หลัง
สถานการณ์การแพร่ระบาดในภูมิภาคมีแนวโน้มดีขึ้น
จากการแจกจ่ายวัคซีน โดยหุ้น German Software
Firm Teamview (-12.4%) ปรับตัวลดลงมากที่สุด

ไทย
ตลาดหุ้นไทยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา SET ปรับตัว
ลงจากการขายทำกำไรออกมาหฃังราคาบวกสูง
ต่อเนื่อง และเป็นการลดความเสี่ยงเนื่องจากตลาด
ปิดทำการสองวันในช่วงต้นสัปดาห์
นลท.ต่างชาติขายสุทธิที่ -1,280.28 ล้านบาท
ส่วน ส่วนสถาบันซื้อสุทธิที่ +29.78 ล้านบาท
ค่าเงินบาท เช้านี้ทรงตัวที่ระดับ 31.18 บาท/
ดอลลาร์สหรัฐฯ

เอเชีย
ตลาดหุ้นจีน ดัชนี HSCEI
+0.43% ขณะที่ตลาดหุ้นอื่นๆ
ได้แก่ ตลาดหุ้นญี่ปุ่น เกาหลี และจีน ดัชนี CSI 300
ปิดทำการในวันนี้

สินค้าโภคภัณฑ์ – น้ำมัน
น้ำมัน WTI +1.90% ปิดที่ 65.69 ดอลลาร์/
บาร์เรล แรงหนุนจากข่าวสหรัฐและยุโรป
ผ่อนคลายมาตรการเข้มงวดในการควบคุมการแพร่
ระบาดของไวัรัส นลท.มีความหวังว่าความต้องการใช้
น้ำมันจะฟื้ นตัว ทัง
้ นี้นลท.ยังคงจับตารายงานสต็อก
น้ำมันดิบที่จะเปิดเผยในวันนี้

สินค้าโภคภัณฑ์ – ทองคำ
ทองคำ -0.88% ปิดที่ 1,776.00 ดอลลาร์/
ออนซ์ แรงกดดันจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็ง
ค่า หลังนางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลังสหรัฐ
ออกมาแสดงความเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยอาจจำเป็น
ต้องปรับเพิ่ มขึ้น เพื่ อป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจร้อนแรง
เกินไป

ตามติดสถานการณ์โลก
Yellen มองดอกเบี้ยอาจจำเป็นต้องปรับขึ้นเพื่ อลดความร้อนแรงของเศรษฐกิจ ส่งผลให้ตลาดหุ้น NASDAQ ผันผวน
● Janet Yellen รมต.คลัง ได้ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้โดยพู ดถึงแนวโน้มดอกเบี้ยว่าอาจจำเป็นต้องมีการปรับขึ้นเพื่ อ
ไม่ให้เศรษฐกิจโตร้อนแรงเกินไปจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่ออกมา
● โดยมองว่ามาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุนโครงสร้างพื้ นฐานต่างๆแม้จะมีขนาดไม่ได้ใหญ่มากเมื่อเทียบกับ
เศรษฐกิจแต่ก็อาจจะเป็นตัวที่เร่งให้เศรษฐกิจเติบโตและจำเป็นต้องมีการปรับดอกเบี้ยเพิ่ ม
● แต่ยังมองว่าการลงทุนดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็นเพื่ อการแข่งขันในอนาคต และยังสนับสนุนนโยบายของ Biden ที่
กลับมาให้ความสำคัญในเรื่องนี้เนื่องจากสหรัฐไม่ได้มีการลงทุนเพื่ อพั ฒนาโครงสร้างพื้ นฐานต่างๆมานาน
● อย่างไรก็ตามในเรื่องของการดำเนินนโยบายการเงินต่างๆยังมองว่าขึ้นกับความเห็นของ Fed และธนาคารกลาง
จะยังมีอิสระในการกำหนดนโยบายให้มีความเหมาะสมกับเศรษฐกิจ
● ด้านของตลาดหุ้นกลับมาผันผวนหลังจากมี Comment ดังกล่าว โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่ม Tech มีแรงขายออกมา
จากความกังวลว่า Fed อาจจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยเร็วขึ้น รวมถึงตลาดหุ้นที่ขึ้นมาแรงตัง
้ แต่ต้นปี
● Valuation ที่เริ่มตึงตัว ขณะที่มีการทยอยปรับเพิ่ มประมาณการของนักวิเคราะห์ อาจส่งผลให้มีแรงเทขายออกมา
ชัว่ คราว และ ตลาดผันผวนได้
ประเด็น Sell in May ใน S&P500 แต่จากสถิติย้อนหลังกลับพบว่าเดือน มิ.ย. ดัชนีมีโอกาสปรับฐานสูงกว่า
้ แต่ปี 1989 ผลตอบแทนเดือน พ.ค. เฉลี่ย 1.0% โดยมีความเป็นไป
● หากดูค่าเฉลี่ยผลตอบแทนในดัชนี S&P500 ตัง
ได้ที่ได้ผลตอบแทนเป็นบวกที่ 70% แต่กลับพบว่าเดือน มิ.ย. กลับมีผลตอบแทนติดลบมีความเป็นไปได้ที่ 60%
● หากพิ จารณาในแง่ของ valuation fwd P/E ดัชนี S&P500 ที่ 22.6x ถือว่าค่อนข้างสูง แต่กลับมี earning
revision ปรับเพิ่ มขึ้นต่อเนื่องในช่วง 3 เดือน +5.7% และ 1 เดือน 3.2% ทำให้ในแง่ของ sentiment เป็นบวก ใน
ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯกำลังฟื้ นตัวดีต่อเนื่องภายหลังการกลับมาเปิดประเทศ รวมถึงเม็ดเงินการกระตุ้น
เศรษฐกิจนโยบายการคลังในช่วงก่อนหน้า ในขณะที่ Fed ยังส่งสัญญาณคง QE - ดังนัน
้ การที่จะเห็นสัญญาณ
การปรับฐานรุนแรงเดือน พ.ค. เชื่อว่าจะยังไม่เกิดขึ้น
S&P500 seasonality since 1989

●

อย่างไรก็ดี ระยะข้างหน้า ความเสี่ยงที่สำคัญของการปรับฐาน คือการส่งสัญญาณ tapering ซึ่งเราคาดว่าน่าจะ
เกิดในช่วงครึ่งปีหลัง 2021

บริษัท Tencent และ Didi ถูกทางการจีนปรับเพี ยง 500,000 หยวน จากข้อหาไม่รายงานการควบรวมกิจการ
่ ปรับบริษัทกลุ่ม
● ผู้กำกับดูแลทางการเงินจีน (State Administration for Market Regulation:SAMR) สัง
เทคโนโลยีบริษัทละ $77,242 (500,000 หยวน) จำนวนทัง
้ หมด 10 บริษัท สำหรับบริษัทที่มีการเปิดเผยราย
ละเอียดดังนี้

Tencent - ถูกปรับจากกรณีไม่แจ้งรัฐบาลกรณีการควบรวมกิจการ 3 บริษัท คือ บริษัทขายรถยนต์
online (Bitauto Holdings) และ บริษัทซ่อมรถยนต์ online (Tuhu)
○ Didi Chuxing Technology - ถูกปรับจากกรณีบริษัทในเครือ Didi ไม่แจ้งการรวมกิจการเช่นกัน
ทัง
้ นี้จะเห็นได้ว่าการเรียกค่าปรับบริษัทเทคโนโลยี 10 แห่ง ในครัง
้ นี้เม็ดเงินไม่สูงเมื่อเทียบกับกรณี Alibaba ที่ถูก
เรียกค่าที่ $2.8 billion (18.2 billion หยวน) จากกรณีการทำธุรกิจแบบผูกขาดการค้า
สำหรับกรณี Meituan ยังอยู่ในระหว่างการสอบสวน
○

●
●

อัพเดทผลการดำเนินงานบริษัทในดัชนี S&P 500
● อัพเดทการประกาศผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในดัชนี S&P 500 ไตรมาสที่ 2/2021 ข้อมูลจาก
Factset ณ วันศุกร์ที่ 30 เมษายน ระบุว่ามีบริษัทรายงานผลการดำเนินงานออกมาแล้วทัง
้ หมด 60% โดยมีบริษัท
จำนวน 86% ที่รายงานผลการดำเนินงานออกมาดีกว่าที่คาด และมี Earnings ออกมาดีกว่าที่คาด 22.8%
้ หมดและตัวเลขบริษัทที่รายงานผลการดำเนินงานดีกว่าที่
● ซึ่งหากตัวเลขผลการดำเนินงานในไตรมาสนี้ออกมาทัง
คาดและ Earnings ออกมาดีกว่าที่คาดเป็นไปตามนี้หรือมากกว่านี้จะถือเป็นตัวเลข Postitive Surprise มากที่สุด
นับตัง
้ แต่ Factset เริ่มมีการเก็บข้อมูลในปี 2008
● สำหรับกลุ่มที่มี Earnings เติบโตมากที่สุดคือ Consumer Discretionary 181.6% ส่วนกลุ่มที่มีบริษัทประกาศผล
การดำเนินงานออกมาดีกว่าที่คาดมากที่สุดคือ Technology 94%

ราคาสินค้า Commodity ยังคงปรับตัวเพิ่ มขึ้นทำจุดสูงสุดในรอบ 10 ปี
● ราคาสินค้า Commodity ยังคงปรับตัวเพิ่ มขึ้นทำจุดสูงสุดในรอบ 10 ปี โดย Bloomberg Commodity Spot
Index ซึ่ง Track ราคาสินค้า Commodity กว่า 23 รายการปรับตัวเพิ่ มขึ้น 0.8% เมื่อวานนี้ ซึ่งถือเป็นจุดสูงสุด
เดิมตัง
้ แต่ปี 2011 โดยดัชนีดังกล่าวมีการปรับตัวเพิ่ มกว่า 70% นับตัง
้ แต่เดือน มี.ค. ปีที่แล้ว

●

●

●

ทัง
้ นี้ราคาสินค้า Commodity หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเหล็ก สินค้าเกษตร อย่างข้าวโพด น้ำตาล มีการปรับตัวเพิ่ ม
หลังจากเศรษฐกิจหลายประเทศเริ่มฟื้ นตัวจาก Covid รวมถึงปริมาณการผลิตที่ลดลงทัง
้ ในบราซิล สหรัฐ และ
ความต้องการนำเข้าที่เพิ่ มในจีนเป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาสินค้าปรับตัวเพิ่ มอย่างรวดเร็ว
ซึ่งการปรับขึ้นของราคาสินค้า Commodity อาจจะส่งผ่านมายังราคาและเป็นปัจจัยที่กดดันให้เงินเฟ้อปรับขึ้น
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ยังมีมุมมองที่แตกต่าง โดยนักวิเคราะห์บางแห่งยังมองว่า 1. จีนไม่น่าจะมีการเร่งนำเข้า
สินค้ามากเหมือนในอดีตจนผลักดันให้ราคาสินค้า Commodity กลับมาเพิ่ มขึ้นต่อเนื่อง 2. กลุ่ม OPEC ยังมี
แผนที่จะกลับมาเพิ่ มกำลังการผลิตในอนาคต 3. Goldman มองว่าราคาสินค้า Commodity มีโอกาสที่จะปรับตัว
ขึ้นได้ต่อในช่วงสัน
้ จาก pend up demand และแผนการลงทุนโครงสร้างพื้ นฐานของสหรัฐ
การปรับเพิ่ มขึ้นของราคาสินค้า Commodity ยังเป็นปัจจัยที่ต้องติดตาม ซึ่งหากราคาสินค้าต่างๆยังคงปรับขึ้น
เร็วและมีผลกระทบต่อเงินเฟ้อ ก็อาจจะเป็นปัจจัยที่กลับมาเร่งให้ Fed อาจจะต้องเร่งกลับมาขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้

ส่งออกเกาหลีใต้เดือน เม.ย. ขยายตัว 41.1% YoY แต่ต่ำกว่านักวิเคราะห์คาด
● เกาหลีใต้ประกาศตัวเลขการส่งออกเดือน เม.ย. ขยายตัวได้ 41.1% YoY สู่ระดับ $51.19 billion จากฐานที่ต่ำในปี
ก่อน เป็นการขยายตัวติดต่อกันเป็นระยะเวลา 6 เดือน ในอัตราการเร่งที่เร็วสุดนับตัง
้ แต่ เดือน ม.ค. ปี 2011 แต่ต่ำ
กว่าคาดที่ +44% YoY
● โดยการส่งออก Chip ขยายตัว +30.2% YoY จาก Demand อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ ที่มีเพิ่ มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
เป็นการขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 10 ติดต่อกัน ขณะที่ การส่งออกรถยนต์ และ ปิโตรเคมี ก็สามารถขยายตัวใน
ระดับสูงที่ +73.4% YoY และ +82.6% YoY ตามลำดับ
● รวมถึงการส่งออก จอภาพ และ แบตเตอรี่ ก็สามารถขยายตัวได้ดี +43.5% YoY และ +28% YoY
● หากมองแยกเป็นรายประเทศ ส่งออกไปจีน ขยายตัว +31.7% YoY สหรัฐฯ +43% YoY เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
+45.5% YoY ญี่ปน
ุ่ +23.9% YoY และ อินเดีย ขยายตัวได้เท่าตัว จากที่รัฐบบาลเพิ่ มการใช้จ่ายในด้านโครงสร้าง
พื้ นฐาน
● โมเมนตัมของการส่งออกเกาหลีใต้ยังคงสามารถขยายตัวได้ต่อเนื่อง จากสินค้าหลักคือ Chip สะท้อนไปยังดัชนี
KOSPI ที่ยังคงแข็งแกร่ง โดยให้ผลตอบแทนอยู่ที่ +6.89% YTD
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