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Key Insight
่ น
● ผลดำเนินงานบริษัทที่ ARKW ETF โมเมนตัมดี แต่กองทุนปรับลงภายหลัง นลท.เปลีย
กลุ่มเก็งกำไรไปหุ้นวัฏจักร (cyclical)
้ แรกสหรัฐฯออกมา 498,000 ราย ต่ำคาดและน้อย
● ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครัง
้ แต่มีการแพร่ระบาด
สุดตัง
่ ระเทศนอร์เวย์
● Nio บริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติจีนเตรียมบุกตลาดต่างประเทศเริ่มทีป
่ ุ่นเตรียมต่ออายุการประกาศใช้มาตราการภาวะฉุกเฉินในเมืองสำคัญจนถึงสิ้นเดือน พ.
● ญีป
ค.
้ นโยบาย พร้อมปรับเพิ่ มคาดการณ์เศรษฐกิจ
● ธนาคารกลางอังกฤษมีมติคงอัตราดอกเบีย
ปี 2021
● ตลาดหลักทรัพย์ฯ ชะลอการปรับเกณฑ์คำนวณดัชนีปรับด้วย Free Float
ตามติดตลาดโลก
สหรัฐฯ
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เมื่อคืนนี้ ปรับตัวขึ้น ดัชนี
Dow Jones +0.93% S&P 500 +0.82% และ
Nasdaq +0.37% ตลาดหุ้นสหรัฐปรับขึ้น หุ้นวัฏจักร
ยังคงขึ้นต่อ หนุนจากจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการ
ว่างงานครัง
้ แรกสัปดาห์ล่าสุดน้อยกว่าคาด กลุ่มที่
ปรับตัวขึ้นมากที่สุดคือ Financials +1.43%
Consumer Staple +1.33% และ Communication
Services +1.1% โดยไม่มีกลุ่มใดปรับตัวติดลบเลย

ยุโรป
ตลาดหุ้นยุโรปเมื่อคืนที่ผ่านมา ดัชนี
Eurostoxx 50 -0.084% ตลาดหุ้นยุโรปปรับ
ตัวลดลงเล็กน้อย หลัง Shop Apotheke (-8.8%)
ประกาศผลการดำเนินงานน้อยกว่าคาด
อย่างไรก็ตาม BoE มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
และคง วงเงินการเข้าซื้อสินทรัพย์ตามมาตรการ QE
ปรับเพิ่ มคาดการณ์เศรษฐกิจปี 2021 สู่ระดับ 7.5%
มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาด ทัง
้ นี้ ดัชนี DAX ของเยอ
รมนี +0.17% หลัง Volkswagen ปรับเพิ่ มเป้าหมาย
ยอดขายรถยนต์

ไทย
ตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ SET ปรับตัวขึ้นสูงจาก
แรงซื้อที่กลับเข้ามาในหุ้น Big cap อีกครัง
้ หลัง
ราคาดิ่งลงแรงเมื่อวันพุ ธ แม้จะมีปัจจัยกดดันจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสในประเทศก็ตาม
นลท.ต่างชาติซื้อสุทธิที่ +1,177.76 ล้านบาท
ส่วน ส่วนสถาบันซื้อสุทธิที่ +326.07 ล้านบาท
ค่าเงินบาท เช้านี้อ่อนค่าที่ระดับ 31.24 บาท/
ดอลลาร์สหรัฐฯ

เอเชีย
ตลาดหุ้นเอเชียภาพรวมปรับตัว
เพิ่ มขึ้น ตามทิศทาง
ตลาดสหรัฐฯ เมื่อคืนนี้ โดยตลาดหุ้นญี่ปุ่น ดัชนี
Nikkei 225 ปรับตัว +0.30% ดัชนี HSCEI +0.18%
และ CSI 300 +0.02 %ขณะที่ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ ดัชนี
Kospi +0.42%

สินค้าโภคภัณฑ์ – น้ำมัน
น้ำมัน WTI -1.40% ปิดที่ 64.71 ดอลลาร์/
บาร์เรล นลท.กังวลว่าการแพร่ระบาดอย่าง
หนักของไวรัสจะส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้
น้ำมันในอินเดียซึ่งเป็นประเทศนำเข้าน้ำมันรายใหญ่
เป็นอันดับ 3 ของโลก และแรงกดดันจากรายงานที่
ว่าความต้องการใช้น้ำมันเบนซินในสหรัฐชะลอตัวลง
ในสัปดาห์ที่ผ่านมา

สินค้าโภคภัณฑ์ – ทองคำ
ทองคำ +1.76% ปิดที่ 1,815.70 ดอลลาร์/
ออนซ์ เป็นการปิดเหนือ 1,800 ดอลลาร์เป็น
ครัง
้ แรกนับตัง
้ แต่เดือนก.พ.ปีนี้ แรงหนุนจากการ
อ่อนค่าของค่าเงินดอลลาร์ และการปรับตัวลงของ
อัตราผลตอบแทนรัฐบาลสหรัฐ

ตามติดสถานการณ์โลก
ผลดำเนินงานบริษัทที่ ARKW ETF โมเมนตัมยังดี แต่กองทุนปรับลงภายหลัง นลท.เปลี่ยนกลุ่มเก็งกำไรไปธุรกิจที่ได้
ประโยชน์จากการเปิดประเทศ และ เศรษฐกิจฟื้นตัว
● การเคลื่อนไหวของ ARKW ETF -2.75% ซึ่งเป็น master fund ของ TISCO Next Generation ยังคงปรับตัวลด
ลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 8 จากปัจจัยการเปลี่ยนกลุ่มลงทุนไปยังกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการเปิดเศรษฐกิจ เช่น กลุ่ม
energy, financial และ material
● อย่างไรก็ดี รายงานผลดำเนินงานในหุ้นที่ ARKW ETF เข้าลงทุนยังรายงานออกมาในเชิงบวกต่อเนื่อง ล่าสุด
Square และ Roku ซึ่งเป็นหุ้นที่ติดในอันดับ 10 ตัวแรก รายงานผลดำเนินงานสรุปดังนี้
้ ยังมีค
● สำหรับ นลท. ระยะยาวการลงทุนในกองทุนดังกล่าวจะยังได้ประโยชน์จากนวัตกรรมใหม่ๆ แต่ภาพระยะสัน
วามผันผวนสูง
Roku - โมเมนตัมรายได้ยังดี แต่อาจะชะลอบ้างใน 2H/21 จากฐานปีที่แล้วเติบโตสูง
● Roku รายได้ Q1/21 +79% YoY แบ่งออกเป็น
○ รายได้ Platform (ประกอบด้วย 3 ธุรกิจ subscription services, licensing และ digital
advertising) +101% YoY
○ รายได้ Player (การขายอุปกรณ์ streaming) +22% YoY
● นอกจากรายได้ที่มีโมเมนตัมดี highlight อื่นๆดังนี้
○ Active Accounts ใน Q1/21 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการคลาย lock down บ้างแล้วยังทรงตัวระดับสูงที่ 53.6
ล้าน เพิ่ มขึ้น 35%YoY และ 5% QoQ จากปัจจัยหนุนการขายเครื่อง streaming ในสหรัฐฯ และ ต่าง
ประเทศ
○ จำนวน Streaming Hours +49% YoY และ 8% QoQ
● ล่าสุดในเดือน เม.ย. Roku ยังออก 2 ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ คือ Roku Express 4K+ และ Roku Voice Remote Pro
และ update ระบบปฏิบัติการใหม่ Roku OS 10 ซึ่งระบบปฏิบัติการของ Roku ถือว่าครองส่วนแบ่งอันดับ 1
่ ว่าน่าจะเป็นผลดีต่อผลดำเนินงานใน Q2/21
ในสหรัฐฯ - เราเชือ
● สำหรับ Outlook ผู้บริหารคาดรายได้ Q2/21 +73% YoY แต่จะชะลอใน 2H/21 จากผลของฐานที่สูงในปี 2021 และ
ระบุปญ
ั หา supply chain ในธุรกิจ Player จากการขาดแคลน chips อาจทำให้ต้นทุนบริษัทสูงขึ้น
ิ -6.5% แต่ราคา After hours +8.9% หลังรายงานผลดำเนินงาน
● ราคาหุ้นวานนี้ปด
Square - รายได้ Q1/21 +266% YoY หากไม่รวม bitcon ยังโตสูง 44% YoY
● Square รายได้ Q1/21 ที่ $5.06 billion +266% YoY (ดีกว่าตลาดคาดที่ $3.36 billion) หากไม่รวมรายได้จาก
bitcoin +44% YoY กำไรสุทธิที่ $39 million - รายได้ทีเ่ ติบโตดีจากธุรกิจ Paycheck Protection Program
้
(PPP) Loan, การใช้จ่ายจาก stimulus check และ ราคา bitcoin เพิ่ มขึน
● รายได้ Square แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ Cash App Platform (รายได้จาก transaction fee ต่างๆ , การลงทุน) และ
Seller Platform
้ ต้น (gross profit) จะเติบโตได้ 135% YoY ในธุรกิจ Seller Platform
● สำหรับ Outlook ผู้บริหารคาดว่ากำไรขัน
และ 130% ในธุรกิจ Cash App
ิ -3.41% แต่ราคา After hours +2.16%
● ราคาหุ้นวานนี้ปด
ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสหรัฐฯออกมา 498,000 ราย ต่ำคาดและน้อยสุดตั้งแต่มีการแพร่ระบาด
้ แรกสิ้นสุดวันที่ 1 พ.ค. ออกมา 498,000 ราย ต่ำกว่านักวิเคราะห์คาดที่
● ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครัง
527,000 ราย เป็นการปรับตัวลดลงต่ำกว่า 500,000 ราย เป็นครัง
้ แรกนับตัง
้ แต่มีการแพร่ระบาด

●
●
●

ขณะที่ ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่องรอบวันที่ 24 เม.ย ออกมา 3.7 ล้านราย ปรับเพิ่ มขึ้น 37,000 ราย
แต่หากดูจากเส้นค่าเฉลี่ย 4 สัปดาห์ ตัวเลขปรับลดลงเหลือ 3.68 ล้านราย ซึ่งต่ำสุดนับตัง
้ แต่ รอบ 28 มี.ค. 2020
จากแนวโน้มการปรับตัวลดลงของทัง
้ สองตัวเลขนี้ แสดงให้เห็นว่าตลาดแรงงานสหรัฐฯ เริ่มกลับเข้าใกล้จุดก่อน
เกิดการแพร่ระบาดจากพั ฒนาการฉีดวัคซีน และการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพ
ทัง
้ นี้ จับตารายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรและอัตราว่างงานในวันนี้ ซึ่งนักวิเคราะห์คาดว่าจะมี
ตำแหน่งงานเพิ่ มขึ้นราว 978,000 ตำแหน่ง (prev. 916,000 ตำแหน่ง) และ อัตราการว่างงานจะลดลงเหลือ
5.8% (prev. 6%) ในเดือนนี้

ญี่ปน
ุ่ เตรียมต่ออายุการประกาศใช้มาตราการภาวะฉุกเฉินในเมืองสำคัญจนถึงสิ้นเดือน พ.ค.
ุ่ เตรียมประกาศขยายการประกาศใช้มาตรการภาวะฉุกเฉินออกไปจนถึงสิ้นเดือน พ.ค. โดยครอบคลุมถึงกรุง
● ญี่ปน
Tokyo Osaka Hyogo Kyoto และเพิ่ มเติมพื้ นที่ในเมือง Aichi และ Fukuoka ด้วย
้ ในวันนี้ โดยญี่ปน
ุ่ ยังจำเป็นต้องมีการประกาศใช้มาตราการ
● โดยนายก Suga จะมีการแถลงการตัดสินใจอีกครัง
ภาวะฉุกเฉินต่อหลังมาตราการเดิมจะสิ้นสุดลงในวันที่ 11 พ.ค.นี้ เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ยังคงเพิ่ มขึ้น
้ วิกฤตขณะที่พบ Cluster ใน
● ซึ่งในกรุง Osaka จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ยังเพิ่ มขึ้น 747 รายต่อวัน ซึ่งถือว่าเข้าขัน
สถานที่ทำงานต่างๆเพิ่ มขึ้น ขณะที่ในส่วนของการฉีดวัคซีน ญี่ปน
ุ่ เป็นประเทศที่ยังคงมีการฉีดวัคซีนได้ช้า โดยมี
ประชาชนที่ได้รับวัคซีนไปแล้วน้อยกว่าร้อยละ 2
้ นี้ญี่ปน
ุ่ เหลือเวลาไม่ถึง 3 เดือน ก่อนจะเข้าสู่ช่วงการจัด Olympics ทำให้รัฐบาลต้องเร่งแก้ปญ
ั หาในการคุม
● ทัง
การระบาดของ Covid ซึ่งในครัง
้ นี้อาจจะใช้มาตรการเข้มงวดมากขึ้นทัง
้ การห้ามร้านอาหาร ผับ บาร์มีการขาย
เหล้า ยกเลิกการใช้สถานกีฬาที่มีการชุมนุนกัน รวมถึงให้ห้าง Department store ปิดทำการเร็วขึ้น

Nio บริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติจีนเตรียมบุกตลาดต่างประเทศเริ่มที่ประเทศนอร์เวย์
● Nio บริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติจีนเตรียมที่จะบุกตลาดต่างประเทศด้วยการเริ่มที่ประเทศนอร์เวย์ โดย
เตรียมจะเปิดโชว์รูมขนาดใหญ่ “Nio House” ในกรุง Oslo ช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีนี้และตามด้วยการเปิดโชว์รู
มขนาดเล็กอีก 3 แห่งในปี 2022 ซึ่งจะถือว่าเป็นการเปิดโชว์รูมในต่างประเทศครัง
้ แรกของบริษัท Nio
● สำหรับประเทศนอร์เวย์ถือเป็นเป้าหมายสำคัญของบริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเนื่องจากเมื่อปี 2020 ที่ผ่านมา
นอร์เวย์มียอดขายรถยนต์ใหม่ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าราว 54.3% ของรถยนต์ใหม่ที่ขายได้ในประเทศทัง
้ หมดซึ่งเติบโต
ขึ้น 42% จากปี 2019
● และก่อนหน้านี้บริษัทรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติจีน Xpeng ก็ได้เริ่มทำการทดลองทำตลาดในนอร์เวย์โดยส่งมอบ
รถยนต์รุ่น G3 ซึ่งเป็นรถยนต์ประเภท SUV ให้ลูกค้าได้ราว 100 คันเมื่อช่วงเดือนธันวาคมปี 2020 ที่ผ่านมา
● โดยเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา Nio ได้เปิดเผยตัวเลขการส่งมอบรถยนต์ในเดือน เมษายนปี 2021 ที่ 7,102 คัน
เติบโตได้ถึง 125.1% yoy

ธนาคารกลางอังกฤษมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย พร้อมปรับเพิ่ มคาดการณ์เศรษฐกิจปี 2021
● ในที่ประชุม BoE มีมติเป็นเอกฉันท์ในการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.1% ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดเป็นประวัติการณ์
และคงวงเงินการเข้าซื้อสินทรัพย์ตามมาตรการ QE ที่ระดับ 895 billion ปอนด์ตามคาด
● อย่างไรก็ตาม BoE ได้ส่งสัญญาณปรับลดวงเงินซื้อสินทรัพย์สู่ระดับ 3.4 billion ปอนด์ต่อสัปดาห์ระหว่าง เดือน
พ.ค.- ส.ค. จากปัจจุบันที่ระดับ 4.4 billion ปอนด์ต่อสัปดาห์ ทัง
้ นี้ในแถลงการณ์ของ BoE ระบุว่า ยอดรวมของ
โครงการซื้อพั นธบัตรยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงและการตัดสินใจในครัง
้ นี้ไม่ควรถูกตีความว่า BoE เปลี่ยนท่าทีใน
การดำเนินนโยบายการเงิน
● สำหรับการคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจ BoE ได้ปรับเพิ่ มคาดการณ์เศรษฐกิจ โดยมองว่าจะเป็นการ
ขยายตัวที่มาดที่สุดตัง
้ แต่สงครามโลกครัง
้ ที่ 2 หลังเศรษฐกิจในปี 2021 มีแนวโน้มฟื้ นตัวอย่างแข็งแกร่งจาก
ความคืบหน้าการฉีดวัคซีนในวงกว้างและอัตราการว่างงานที่ปรับตัวลดลง ทัง
้ นี้ BoE ได้ปรับลดคาการณ์การ
ขยายตัวเศรษฐกิจในปี 2022 ลงจากเดิม ดังนี้

May 2021

Feb 2021

●

GDP 2021

7.25%

5.0%

GDP 2022

5.75%

7.25%

ในส่วนเงินเฟ้อ BoE ได้ปรับลดคาดการณ์เงินเฟ้อไตรมาส 3/21 ลงสู่ระดับ 1.25% จากระดับ 1.75% โดยคาดว่า
อัตราการว่างงานจะปรับตัวขึ้นเล็กน้อยสู่ระดับสูงที่สุดในประวัติการณ์ที่ 5.4% ในไตรมาส 3/21 เนื่องจากโครงการ
ช่วยเหลือการว่างงานจะหมดอายุลง ทัง
้ นี้ BoE มองว่าในช่วงครึ่งหลังของปีเงินเฟ้อมีโอกาสขยายตัวได้เกินระดับ
เป้าหมายที่ 2% จากแรงหนุนของราคาพลังงาน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ชะลอการปรับเกณฑ์คำนวณดัชนีปรับด้วย Free Float
● ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ (ตลท.) ได้มีการพิ จารณาการปรับเกณฑ์ในการคำนวณ
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ โดยเปลี่ยนจากแบบเดิมที่ใช้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในการคำนวณ (Full Market
Capitalization) เป็นการใช้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ปรับด้วย Free Float (Free Float Adjusted
Market Capitalization) เพื่ อให้มีความสอดคล้องกับความเป็นจริงและเป็นไปในแนวทางเดียวกับสากลมากขึ้น
โดยจะเริ่มจากดัชนี SET 50, SET 100 และ SETHD และจะมีการทยอยปรับครัง
้ แรกในเดือนก.ค.ที่จะถึงนี้
● อย่างไรก็ตาม ล่าสุดเมื่อวานนี้ (6 พ.ค.) ทางตลท. ได้มีการสรุปว่า จะชะลอการปรับเกณฑ์ในการคำนวณแบบ Free
Float Adjusted Market Capitalization ออกไปก่อน เพื่ อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง
โดยจากที่มีการเปิดสำรวจความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องในช่วงมี.ค.ถึงต้นเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา มีผู้ไม่เห็นด้วย
จำนวนมาก
● หลังจากที่ทางตลท.มีการประกาศออกมาทำให้ราคาหุ้นที่มี Free float ต่ำ ที่จะถูกปรับน้ำหนักในการคำนวณดัชนี
ลงอย่าง DELTA ปรับตัวเพิ่ มขึ้นถึง 17%
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