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Key Insight
● ประชุม G7 ส่งสัญญาณเตือนไม่พอใจท่าทีจีน
้ จีนเช้านีเ้ ปิดบวกเล็กน้อย ภาพรวม Sideway ในช่วงสั้นแต่ระยะยาวมีปจ
ั จัยหนุน
● ตลาดหุน
่ ังเติบโต
จากคาดการณ์กำไรทีย
● ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯยังคงฟื้นตัวแข็งแกร่ง Composite PMI ทำจุดสูงสุดใหม่ bond yield 10 ปี ยังทรงตัวทีร่ ะดับ 1.58% จากสูงสุดของปี 1.77%
● Moderna เผยผลการทดลองวัคซีนสามารถสร้างภูมิต้านทานต่อไวรัสสายพั นธุ์บราซิลและ
แอฟริกาใต้ได้
่ ะสามารถถือหุ้นในบริษัท
● Tencent กำลังเจรจากับหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐ ฯ เพื่ อทีจ
เกมส์ของสหรัฐ ฯ ได้ต่อ
้ นโยบายที่ 0.50% ตามตลาดคาด ย้ำมาตรการเยียวยาช่วยเศรษฐกิจ
● กนง. คงดอกเบีย
่ คราว แต่การฉีดวัคซีนเป็นส่วนสำคัญ
ชัว
ตามติดตลาดโลก
สหรัฐฯ
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เมื่อคืนนี้ ปรับตัวผสมดัชนี
Dow Jones +0.29% S&P 500 +0.07% และ
Nasdaq -0.37% ตลาดหุ้นสหรัฐฟื้ นตัว หนุนจากหุ้น
วัฏจักร ขณะที่มีแรงขายจากหุ้น Tech และรายงาน
ดัชนี PMI ภาคบริการ เม.ย. แย่กว่าคาด กลุ่มที่ปรับ
ตัวขึ้นมากที่สุดคือ Energy +3.33% Materials
+1.32% และ Financials +0.94% ส่วนกลุ่มที่ปรับตัว
ลงมากที่สุด คือ Utilities -1.71% และ
Real Estate -1.52%

ยุโรป
ตลาดหุ้นยุโรปเมื่อคืนที่ผ่านมา ดัชนี
Eurostoxx 50 +1.99% ดัชนี DAX ของเยอรมนี
+2.12% ตลาดหุ้นกลับมาปรับตัวเพิ่ มขึ้นแรง จากการ
ประกาศผลการดำเนินงานและตัวเลขเศรษฐกิจที่ออก
มาดี โดยดัชนี Composite PMI เดือนเม.ย. ของยูโร
โซนอยู่ที่ระดับ 53.8 จุด (vs 53.2 prev.) สะท้อน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจยังคงขยายตัวต่อเนื่อง

ไทย
ตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ SET ปรับตัวลงแรงจาก
ความกกังวลต่อสถานการณ์แพร่ระบาดของไว
รัสในประเทศหลังเกิดคลัสเตอร์ใหม่ และตัวเลขผู้ติด
เชื้อกลับมาเพิ่ มเกิน 2,000 รายอีกครัง
้ นำโดยกลุ่ม
ธนาคารจากปัจจัยกดดันว่ารัฐอาจขยายมาตรการ
พั กหนี้ออกไปอีก
นลท.ต่างชาติขายสุทธิที่ -10,475.57 ล้านบาท
ส่วน ส่วนสถาบันซื้อสุทธิที่ +637.35 ล้านบาท
ค่าเงินบาท เช้านี้ทรงตัวที่ระดับ 31.17 บาท/
ดอลลาร์สหรัฐฯ

เอเชีย
ตลาดหุ้นเอเชียภาพรวมปรับตัว
เพิ่ มขึ้น โดยตลาดหุ้นญี่ปุ่น ดัชนี
Nikkei 225 ปรับตัว +1.73% จากค่าเงินเยนที่อ่อนค่า
ตลาดหุ้นจีน ดัชนี HSCEI +0.83% และ CSI 300
-0.49%ขณะที่ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ ดัชนี Kospi
+0.62% นักลงทุนติดตามตัวเลขการจ้างงาน
ของสหรัฐฯ ในสัปดาห์ เพื่ อประเมินนโยบายการเงิน
ของ Fed ต่อไป

สินค้าโภคภัณฑ์ – น้ำมัน
น้ำมัน WTI -0.10% ปิดที่ 65.63 ดอลลาร์/
บาร์เรล นลท.ยังคงกังวลเกี่ยวกับผลกระทบ
ของการแพร่ระบาด ซึ่งได้บดบังปัจจัยบวกจาก
รายงานสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐที่ปรับตัวลงมาก
กว่าคาดในสัปดาห์ที่ผ่านมา

สินค้าโภคภัณฑ์ – ทองคำ
ทองคำ +0.47% ปิดที่ 1,784.30 ดอลลาร์/
ออนซ์ หลังนางเจเน็ต เยลเลน ออกมาชี้แจง
ว่าไม่ได้แนะนำให้ธนาคารกลางสหรัฐควรปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ย ประกอบกับตัวเลขการจ้างานภาคเอกชน
ของสหรัฐที่ปรับเพิ่ มขึ้นน้อยกว่าคาด

ตามติดสถานการณ์โลก
การประชุม G7 ส่งสัญญาณเตือนไม่พอใจท่าทีของจีน
● ในการประชุม G7 ที่ประชุมได้ส่งสัญญาณเตือนจีนและแสดงถึงความไม่พอใจในท่าทีของจีนในหลายประเด็นไม่ว่า
จะเป็นในเรื่องของของการละเมิดสิทธิมนุษยชน ประเด็นการแทรกแซงไต้หวันรวมถึงการโจมตีทางไซเบอร์
● โดยในการประชุมก็มีการเรียกร้องให้จีนกลับมาปฎิบัติในเรื่องการค้าและการกระทำต่างๆตามหลักสากล
● นอกจากนี้รมต.ต่างประเทศของสหรัฐ Antony Blinken ยังได้กล่าวถึงการที่จีนพยายามเข้าแทรกแซงในยุโรป
และมองว่าพั นธมิตรทัง
้ เยอรมัน ฝรัง
่ เศส และอิตาลี จะกลับมาร่วมมือกันมากขึ้นในสมัย ปธน. Biden
● ที่ประชุมยังคงเรียกร้องให้ทุกประเทศร่วมมือกันเพื่ อผลักดันให้เศรษฐกิจโลกเติบโต รวมถึงให้จีนปฎิบัติตตาม
พั นธะสัญญาตามหลักปฎิบัติสากล
● ท่าทีสำหรับสหรัฐต่อจีนยังเป็นไปในเชิงที่แข็งกร้าว รวมถึงสหรัฐยังกลับมาสร้างความสัมพั นธ์กับพั นธมิตรใน
ยุโรปเพื่ อกดดันจีนมากขึ้น ทำให้ยังต้องจับตาท่าทีต่อกันในเรื่องการเจรจาทางการเมือง และประเด็นความขัดแย้ง
ทางการเมืองที่อาจมีมากขึ้น
ตลาดหุ้นจีนยังคงแกว่งตัว Sideway ในกรอบในช่วงสั้นแต่ระยะยาวมีปจ
ั จัยหนุนจากคาดการณ์กำไรที่ยังเติบโต
ั จัยอะไรใหม่ โดย
● นักวิเคราะห์มองตลาดหุ้นจีนอาจจะยังแกว่งตัวในกรอบ Sideway ในช่วงนี้เนื่องจากยังไม่มีปจ
เฉพาะการประชุม Politburo รัฐบาลยังคงนโยบายเดิม ไม่มีการปรับเปลี่ยนการผ่อนคลายเพิ่ มเติม
● ขณะที่การระบาดของ Covid และการกลายพั นธุ์โดยเฉพาะสถานการณ์ในอินเดียยังเป็นปัจจัยที่สร้างความกังวล
ให้กับทัว่ โลก นอกจากนี้ตลาดยังรอดูท่าทีสหรัฐต่อจีนในประเด็นทางการเมืองซึ่งก็ยังมีทีท่าแข็งกร้าวต่อกัน

●

อย่างไรก็ตามจากการที่ตลาดหุ้นจีนมีการปรับตัวลดลงในช่วงที่ผ่านมากว่า 15% ทำให้ทางเทคนิคดูมีความน่าสนใจ
ในการลงทุนมากขึ้น โดยประเด็นบวกในระยะข้างหน้าสำหรับจีนคือตัวกำไรของบริษัทจดทะเบียนที่คาดว่าจะมีการ
เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในปีนี้ รวมถึง Flows จากนักลงทุนต่างชาติผ่าน Northbound ยังมีการไหลเข้าลงทุน
กว่า 52.6 bn หยวนในเดือน เม.ย.ซึ่งเป็นการซื้อที่กลับมาสูงสุดในรอบ 4 เดือน

ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯยังคงฟื้นตัวแข็งแกร่ง Composite PMI ทำจุดสูงสุดใหม่
● ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชน เม.ย. 742,000 ตำแหน่ง น้อยกว่าที่ตลาดคาดแต่เพิ่ มขึ้นจาก มี.ค. ที่ 565,000
ตำแหน่ง หากแบ่งตามกลุ่มจ้างงานเพิ่ มพบว่า leisure and hospitality +234,000 ตำแหน่งถือเป็นสัญญาณ
้ นีต
้ ัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนทีโ่ มเมนตัมดีทำให้
บวก เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 - ทัง
่ ะออกในคืนวันศุกร์น่าจะมีทิศทางบวกเช่นกัน
คาดว่าการจ้างงานนอกภาคการเกษตรทีจ
● ดัชนี PMI Composite เม.ย. ที่ 63.5 ปรับตัวขึ้นจาก มี.ค. ที่ 59.7 และ ดีกว่าที่ตลาดคาด - ถือเป็นการทำจุดสูงสุด
้ ภาคการผลิต และ บริการ
นับแต่ปี 2012 สะท้อนภาพการฟื้ นตัวทัง
● แม้ตัวเลขเศรษฐกิจฟื้ นตัวชัดเจน แต่ bond yield 10 ปีสหรัฐฯ ยังทรงตัวที่ระดับ 1.58% จากสูงสุดของปีที่ 1.77%

Moderna เปิดเผยผลการทดลองว่าวัคซีนสามารถสร้างภูมิต้านทานต่อไวรัสสายพั นธุ์บราซิลและแอฟริกาใต้ได้
● บริษัท Moderna เปิดเผยผลการทดลองวัคซีนระบุว่าารฉีดวัคซีนของบริษัทซ้ำไปให้กับคนที่เคยฉีดวัคซีนไปแล้ว
สามารถทำให้เกิดภูมิต้านทานต่อไวรัสสายพั นธุ์บราซิลและสายพั นธุ์แอฟริกาใต้ได้
่ ใจว่าวัคซีนสามารถมีมีผลต่อการ
● โดย CEO ของ Moderna กล่าวว่าผลการทดลองที่ออกมาช่วยสร้างความมัน
กลายพั นธุ์ของไวรัสในสายพั นธุ์ต่าง ๆ ได้
● ซึ่งนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญในสหรัฐ ฯ ต่างก็ออกมายืนยันว่าการการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 และเข็มต่อ ๆ ไปใน
แต่ละปีอาจมีความจำเป็นเช่นเดียวกับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
● อย่างไรก็ดีราคาหุ้น Moderna ปรับตัวลดลง -6% เมื่อคืนนี้หลังจากรัฐบาลสหรัฐ ฯ กำลังมีข้อเสนอให้มีการ
ผ่อนคลายกฎหมายสิทธิบัตรของวัคซีนเพื่ อช่วยให้ประเทศต่าง ๆ สามารถทำการผลิตวัคซีนในประเทศของตัวเอง
ได้ ซึ่งรัฐบาลสหรัฐ ฯ กำลังเจรจารายละเอียดข้อตกลงดังกล่าวกับองค์การการค้าโลก (WTO) ในรายละเอียดต่อ
ไป
Tencent กำลังเจรจากับหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐ ฯ เพื่ อที่จะสามารถถือหุ้นในบริษัทเกมส์ของสหรัฐ ฯ ได้ต่อ
● มีรายงานข่าวว่า Tencent บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของจีนกำลังเจรจากับ The Committee on Foreign
Investment in the United States (CFIUS) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลกรณี ที่บริษัทต่างชาติต้องการจะ
ลงทุนหรือซื้อกิจการของบริษัทในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่ มีความอ่อนไหว
หรืออาจกระทบกับความมัน
่ คงของสหรัฐฯ เพื่ อที่จะหาทางออกในการสามารถลงทุนในบริษัทผลิตเกมส์ของสหรัฐ
ฯ ได้ต่อ หลังจากบริษัทถูกหน่วยงานดังกล่าวมีคำสัง
่ ให้ถอนทารลงทุนออกไปจากเหตุด้านความปลอดภัยของ
ข้อมูลและความมัน
่ คงไปเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา
● โดย Tencent ถือหุ้น 40% ในบริษัท Epic Games ผู้ผลิตเกมส์ชื่อดังอย่าง Fortnite รวมถึงทำการเข้าซื้อกิจการ
บริษัท Riot Games ในปี 2011 และเข้าถือครองหุ้นทัง
้ หมดในปี 2015 ซึ่งบริษัท Riot Games คือผู้พัฒนาเกมส์
“League of Legends,” หนึ่งในเกมส์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก
● สำหรับข้อเสนอแนวทางในการที่ทำให้ Tencent สามารถลงทุนในบริษัทเหล่านี้ได้ต่อไปคือการแยกหน่วยงานด้าน
Operation ออกเป็นอิสระจากบริษัท รวมถึงการตัง
้ หน่วยงานอิสระขึ้นมาดูแลการทำตามข้อตกลงนี้
กนง. คงดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.50% ตามตลาดคาด
● ผลการประชุมกนง. เมื่อวานนี้ (5 พ.ค.) ทางกนงมีมติเป็นเอกฉันท์คงดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.50% ต่อปี เพื่ อเป็นการ
รักษาขีดความสามารถในการดำเนินนโยบายที่มีจำกัด (Policy Space)
● ทางกนง. มองว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงจากการแพร่ระบาดของไวรัสในประเทศระลอก 3 ซึ่งส่ง
ผลกระทบต่อการใช้จ่ายในประเทศและแนวโน้มการฟื้ นตัวของนักท่องเที่ยว จากการเปิดประเทศที่ช้ากว่าคาด ขณะ
ที่มองว่าภาคการส่งออกจะเป็นตัวหนุนเศรษฐกิจไทยจากการส่งออกสินค้าที่ฟนตั
ื้ วตามเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า ซึ่ง
ส่งผลดีต่อการจ้างงาน นอกจากนี้ทางกนง.มองว่ามาตรการเยียวยาและมาตราการการเงินเพิ่ มเติมของรัฐจะมี
ส่วนช่วยเศรษฐกิจได้เพี ยงในระยะสัน
้ ขณะที่วัคซีนจะเป็นส่วนช่วยสำคัญ
● สำหรับเงินเฟ้อทัว่ ไปจะเร่งตัวขึ้นชัว่ คราวในไตรมาส 2 จากฐานที่ต่ำในปีก่อน และคาดการณ์เงินเฟ้อในระยะกลาง
ยังคงอยู่ในกรอบเป้าหมาย , สภาพคล่องโดยรวมยังอยู่ในระดับสูงและต้นทุนการเงินอยู่ในระดับต่ำ แต่กระจายตัว
ไม่ทวั่ ถึงจากความเสี่ยงด้านเครดิตที่เพิ่ มขึ้น
● ทางกนง.คงดอกเบี้ยนโยบายตามคาด โดยทาง ESU ยังคงมองว่า กนง.จะคงดอกเบี้ยตลอดปี 2021
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