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Key Insight
● ปัจจัยสำคัญตลาดจับตาสัปดาห์นี้ - รายละเอียดด้านใน
้ หลัง บ. Colonial Pipeline ประกาศปิดท่อขนส่งเนือ
่ งจากโดน
● ราคาน้ำมันขยับขึน
Cyberattack - เป็นปัจจัยหนุนเก็งกำไร ราคา commodities
● ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรออกมาน้อยกว่าคาด - หนุนตลาดคาด Fed จะไม่รีบลด
QE
● รัฐบาลสหรัฐ ฯ เตรียมออกมาตรการผ่อนปรนการสวมหน้ากากหลังประชาชนส่วนใหญ่ได้
รับวัคซีนแล้ว
● WHO อนุมัติการใช้วัคซีนของ Sinopharm เพื่ อการฉุกเฉิน
ตามติดตลาดโลก
สหรัฐฯ
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เมื่อคืนวันศุกร์ ปรับตัวขึ้น
ดัชนี Dow Jones +0.66% S&P 500 +0.74%
และ Nasdaq +0.88% หลังรายงานตัวเลขการจ้าง
งานนอกภาคเกษตรเดือน เม.ย. เพิ่ มขึ้นน้อยกว่าคาด
และอัตราว่างงานเพิ่ มขึ้นสวนทางกับที่คาดว่าจะลด
ลง คลายความกังวลเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยและใช้
นโยบายทางการเงินที่เข้มงวดขึ้น กลุ่มที่ปรับตัวขึ้น
มากที่สุดคือ Energy +1.89% Real Estate +1.21%
และ Industrials +1.05% โดยไม่มีกลุ่มใดปรับตัว
ติดลบเลย

ยุโรป
ตลาดหุ้นยุโรปเมื่อคืนวันศุกรฦ์ที่ผ่านมา ดัชนี
Eurostoxx 50 +0.87% ดัชนี DAX ของเยอ
รมนี +1.34% ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวเพิ่ มขึ้นแรงหลัง
ประกาศตัวเลขเศรษฐกิจขยายตัว โดยตัวเลขส่งออก
เยอรมนีเดือนมี.ค. +1.2% ขยายตัวเป็นเดือนที่ 11
ติดต่อกัน รวมถึงตลาดยังได้รับแรงหนุนจากบริษัท
จดทะเบียนที่ประกาศผลการดำเนินงานออกมาดีกว่า
คาด Adidas (+8.4%) รายงานรายได้สุทธิไตรมาส
1/21 ที่ 502 ล้านยูโร (vs 26 ล้านยูโรในปีก่อน) และได้
ปรับเพิ่ มประมาณการณ์ยอดขายปีนี้ขึ้น

ไทย
ตลาดหุ้นไทยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา SET ปรับตัว
เพิ่ มขึ้นอีกหนึ่งวันตามตลาดโลกตอบรับตัวเลข
เศรษฐกิจสหรัฐ ฯ ที่ออกมาดี โดยการประกาศผล
การดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนเป็นอีกหนึ่ง
ปัจจัยบวกที่อาจทำให้ตลาดปรับตัวเพิ่ มขึ้นได้ต่อใน
สัปดาห์นี้
นลท.ต่างชาติซื้อสุทธิที่ +3,282.34 ล้านบาท
ส่วน ส่วนสถาบันขายสุทธิที่ -686.48 ล้านบาท
ค่าเงินบาท เช้านี้แข็งค่าขึ้นที่ระดับ 31.08 บาท/
ดอลลาร์สหรัฐฯ

เอเชีย
ตลาดหุ้นเอเชียภาพรวมปรับตัว
เพิ่ มขึ้น โดยตลาดหุ้นญี่ปุ่น ดัชนี
Nikkei 225 ปรับตัว +1.07% ดัชนี HSCEI +0.15% และ
CSI 300 -0.26% ขณะที่ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ ดัชนี
Kospi +0.81%

สินค้าโภคภัณฑ์ – น้ำมัน
น้ำมัน WTI +0.30% ปิดที่ 64.90 ดอลลาร์/
บาร์เรล แรงหนุนจากความเชื่อมัน
่ เกี่ยวกับ
การเปิดเศรษฐกิจในสหรัฐและยุโรปและค่าเงิน
ดอลลาร์ที่กลับมาอ่อนค่า ถึงแแม้จะมีความกังวลใน
เรื่องจำนวนผู้ติดเชื้อที่พิ่มขึ้นในอินเดีย

สินค้าโภคภัณฑ์ – ทองคำ
ทองคำ +0.86% ปิดที่ 1,831.30 ดอลลาร์/
ออนซ์ ทำระดับสูงสุดในรอบเกือบ 3 เดือน
หลังข้อมูลการจ้างงานในสหรัฐออกมาอ่อนแอกว่าที่
คาด ส่งผลให้นลท.กลับเข้าซื้อทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์
ปลอดภัย

ตามติดสถานการณ์โลก
ปัจจัยสำคัญที่ตลาดจับตาในสัปดาห์นี้
้ งต้นเราคาดว่า
● ภายหลังตัวเลขการจ้างงานฯแย่กว่าตลาดคาดทำให้ตลาดมีความหวัง Fed จะไม่รีบลด QE (เบือ
Fed จะส่งสัญญาณการลด QE ในการประชุมที่ Jacksonville ในเดือน ก.ค. 2021) - ส่งผลให้เริ่มต้นสัปดาห์
้
ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวเพิ่ มขึน
้ แต่เป็นสะท้อนการจัดการความเสี่ยงด้าน
● ประเด็นการโจมตี Colonial Pipeline คาดจะส่งผลกระทบระยะสัน
cybersecurity ที่ไม่ดีนัก นอกจากนี้ ประเด็นดังกล่าวยิ่งเป็นปัจจัยหนุนการปรับตัวเพิ่ มขึ้นของราคาพลังงานที่ใน
ระยะนี้ นลท.ต้องการเก่งกำไรอยู่แล้ว (cyclical trade)
้ นี้ภาพรวมทัง
้ สัปดาห์ประเด็นผลดำเนินงาน บ.สหรัฐฯ เริ่มมีน้ำหนักลดลง (ที่น่าสนใจคือ Disney) เมื่อเทียบกับ
● ทัง
ช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ตลอดทัง
้ สัปดาห์จะมีสมาชิก Fed หลายท่านขึ้นพู ดเชื่อว่าตลาดจะให้ความสนใจ
่ นแปลง)
(แต่เราคาดว่าสมาชิก Fed จะยังมีท่าทีไปในทิศทาง dovish ไม่เปลีย
● สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯในสัปดาห์นี้คือ อัตราเงินเฟ้อ และ ยอดค้าปลีก สะท้อนการจับจ่าย
ของประชาชน
ราคาน้ำมันขยับขึ้นหลัง บ. Colonial Pipeline ประกาศปิดท่อขนส่งเนื่องจากโดน Cyberattack
● ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่ มขึ้นหลังจาก Colonial Pipeline ระบบท่อส่งน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐ ฯ มีการหยุดส่ง
น้ำมันเนื่องจากถูกโจมตีทาง Cyberattack
● บริษัท Colonial Pipeline ออกแถลงการณ์ว่าบริษัทได้รับทราบเกี่ยวกับการโจมตีในวันศุกร์ (7 พ.ค.64) ที่ผ่านมา
จึงทำการปิดระบบคอมพิ วเตอร์ทง
ั้ หมดเพื่ อควบคุมสถานการณ์ไม่ให้เกิดความเสียหาย อย่างไรก็ตาม การปิด
ระบบทำให้ต้องระงับการจัดส่งน้ำมันเป็นการชัว่ คราวและกระทบกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบางส่วนของบริษัท
● ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ราคา Gasoline future มีการปรับตัวเพิ่ มขึ้น 2% และ WTI Future มีการปรับตัว
เพิ่ มขึ้นแตะระดับ 65.46 เหรียญต่อบาร์เรล
้ นี้บริษัทอยู่ระหว่างที่จะมีการเร่งกลับมาให้บริการแต่ยังไม่สามารถระบุเวลาได้โดยการกลับมาให้บริการต้อง
● ทัง
มัน
่ ใจว่ามีความปลอดภัย
● ซึ่งการหยุดขนส่งน้ำมันของ Colonial Pipeline อาจจะกระทบต่อราคาน้ำมันสำเร็จรูปได้ เนื่องจากเป็นเส้นทาง
หลักที่ใช้ในการขนส่งน้ำมันจากโรงกลัน
่ น้ำมันของสหรัฐในพื้ นที่ชายฝั่งคาบสมุทรกัลฟ์ ไปยังพื้ นที่ฝ่ งตะวั
ั
นออก
และภาคใต้ของสหรัฐที่มีประชากรอยู่อย่างหนาแน่น โดยเส้นทางดังกล่าวบริษัทได้ใช้จัดส่งน้ำมันเบนซิน ดีเซล
่ ีค
น้ำมันสำหรับเครื่องบิน และ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากโรงกลัน
่ วันละ 2.5 ล้านบาร์เรล ผ่านทางเครือข่ายท่อน้ำมันทีม
วามยาวกว่า 8,850 กิโลเมตร
● ทางด้าน ปธน. Biden ได้ให้สัมภาษณ์ว่าจะร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่ อเร่งให้การขนส่งน้ำมันกลับมาอยู่ในภาวะ
ปกติให้เร็วที่สุด เพื่ อไม่ให้เกิดปัญหาในเรื่องการขาดแคลน Supply น้ำมันซึ่งอาจกระทบต่อการเดินทางขนส่ง
ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรออกมาน้อยกว่าคาด อัตราการว่างงานปรับตัวเพิ่ มขึ้น
● ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือน เม.ย. ประกาศออกมา 266,000 ตำแหน่ง น้อยลงจากเดือนก่อนหน้าที่
770,000 ตำแหน่ง และ น้อยกว่าคาด ที่ 1 ล้านตำแหน่ง
● ในส่วนของตัวเลขอัตราการจ้างงานเดือน เม.ย. ออกมา 6.1% เพิ่ มขึ้นมากกว่าเดือนก่อนหน้าที่ 6% และน้อยกว่า
คาดที่ 5.8%

●

●

หลังจากประกาศตัวเลขทัง
้ 2 ออกมาผิดคาด ส่งผลให้ US Treasury 10Y และ US 10Y TIPS (Real yield) ปรับ
ตัวลงทันที ซึ่งส่งผลบวกต่อระดับ Valuation ของตลาดหุ้น โดยเมื่อคืนวันศุกร์ ตลาดหุ้นสหรัฐฯปรับตัวขึ้นทุก
ดัชนี Dow Jones +0.66% S&P 500 +0.74% และ Nasdaq +0.88%
ทัง
้ นี้แสดงให้เห็นว่าตลาดแรงงานยังคงมีความเปราะบาง และฟื้ นตัวได้ค่อนข้างช้า แม้ว่าการฉีดวัคซีนจะคืบหน้าไป
่ ำให้ Fed มีแนวโน้มทีจ
่ ะยังคงใช้นโยบายทางการเงินที่
มาก และด้วยปัจจัยดังกล่าวก็จะเป็นเหตุผลสำคัญทีท
ผ่อนคลายต่อไป

รัฐบาลสหรัฐ ฯ เตรียมออกมาตรการผ่อนปรนการสวมหน้ากากหลังประชาชนส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนแล้ว
● รัฐบาลสหรัฐ ฯ แถลงข่าวอย่างเป็นทางการเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าในขณะนี้สหรัฐ ฯ กำลังเข้าสู่ Phase ใหม่
ของการรับมือกับปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโดยประชาชนในวัยผู้ใหญ่ราว 58% ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วอย่าง
น้อยหนึ่งโดส และสหรัฐ ฯ ยังมีเป้าหมายเพิ่ มอัตราการฉีดวัคซีนกับประชาชนในวัยผู้ใหญ่เป็น 70% ขึ้นไปภายในวัน
ชาติสหรัฐ ฯ ที่จะมาถึงในวันที่ 4 กรกฏาคมนี้
● ทำให้รัฐบาลสหรัฐ ฯ ส่งสัญญาณว่าเตรียมจะผ่อนปรนมาตรการการให้คำแนะนำด้านสาธารณะสุขเกี่ยวกับการใส่
หน้ากากเพิ่ มเติมหลังจากที่ปจ
ั จุบันได้ผ่อนปรนให้ประชาชนที่ได้รับวัคซีนครบสองโดสแล้วไม่ต้องใส้หน้ากากหาก
ทำการออกกำลังกายเพี ยงลำพั งหรืออยู่ในที่ชุมชนที่จำนวนไม่หนาแน่นมากนัก
● แต่อย่างไรก็ดี Dr.Anthony Fauci ผอ.สถาบันโรคติดต่อของสหรัฐ ฯ กล่าวว่าการใส่หน้ากากอาจทำต่อเนื่องไปใน
ช่วงฤดูกาที่มีไข้หวัดหรือโรคติดต่ออื่นๆ ระบาดเพื่ อป้องกันการระบาดของโรคติดต่อและช่วยให้สุขภาพของชาว
อเมริกันดีขึ้น นอกจากนี้รัฐบาลสหรัฐ ฯ ยังยืนยันว่า ปธน.Joe Biden จะยังคงใส่หน้ากากในที่สาธารณะต่อไปตาม
คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบาดถึงแม้ว่าตัว Biden เองจะได้รับวัคซีนครบสองโดสแล้วก็ตาม
WHO อนุมัติการใช้วัคซีนของ Sinopharm เพื่ อการฉุกเฉิน
● WHO ประกาศในวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าได้อนุมัติให้วัคซีนที่ผลิตโดยบริษัท Sinopharm ของจีนสามารถใช้เพื่ อการ
ฉุกเฉินได้ โดยแนะนำให้ผู้ใช้วัคซีนดังกล่าวจะต้องได้รับการฉีดวัคซีน 2เข็มรวมถึงเหมาะกับประชาชนอายุตง
ั้ แต่ 18
ปีขึ้นไป
้ นี้จากสถานการณ์การระบาดของ Covid ที่ยังรุนแรงขึ้นในบางประเทศและการแพร่ระบาดทำได้รวดเร็ว ทำให้
● ทัง
่ ะช่วยยับยัง
การเร่งฉีดวัคซีนยังเป็นสิ่งที่จำเป็น และเป็นตัวทีจ
้ โอกาสในการกลายพั นธุ์ของไวรัส
● โดยเจ้าหน้าที่ของ WHO ยังคงมองว่าวัคซีนยังคงเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการหยุดการระบาดใน
ขณะนี้ แต่ยังมีปญ
ั หาในเรื่องของการผลิตและการแจกจ่าย
● สำหรับวัคซีนของ Sinopharm ซึ่งเป็นวัคซีนที่ผลิตโดยหน่วยงานรัฐของจีนถือเป็นวัคซีนตัวที่ 6 ที่ได้รับการ
อนุมัติจาก WHO ว่ามีความปลอดภัย ตามหลังจาก Pfizer-BioNtech,Moderna,J&J, Astrazeneca ขณะที่วัคซีน
Sinovac ซึ่งผลิตโดยบริษัทเอกชนของจีนยังไม่ได้รับการอนุมัติในครัง
้ นี้
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