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Key Insight
่ มันในการเติบโตของหุ้นเทคโนโลยีในระยะยาว ขณะที่
● Cathie Wood ให้สัมภาษณ์ยังเชือ
้
กลุ่ม Energy, Financial จะถูกทดแทน (disrupt) เพิ่ มขึน
่ ังทรงตัวสูง อาจส่งผลให้จีนรัฐบาลจีนใช้นโยบายเพิ่ มเติม
● ราคาสินค้า Commodites ทีย
เพื่ อลดความร้อนแรง
● นักวิเคราะห์จาก JPMorgan ให้ความเห็นว่าหุ้นเทคโนโลยีจีนน่าสนใจลงทุนหลังปรับตัวลง
จากกฏหมาย Antitrust
้ และยังไม่ถึงเวลาทีจ
่ ะมี
● Fed St.Louis นาย Bullard ยังมองธนาคารกลางควรคงดอกเบีย
การทำ tapering
่ ล้านบาท ขยายวงเงินช่วยเหลือ 2,000 บาท โครงการเราชนะ
● ครม.เห็นชอบงบ 8.5 หมืน
และม.33 เรารักกัน
● ผลการใช้วัคซีน Sinovac ในประเทศอินโดนิเซียพบว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันการ
เจ็บป่วยรุนแรงได้ 96%
ตามติดตลาดโลก
สหรัฐฯ
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เมื่อคืนนี้ ปรับตัวลง ดัชนี
Dow Jones -1.36% S&P 500 -0.87% และ
Nasdaq -0.09% กดดันจากความกังวลอัตรา
เงินเฟ้อที่เพิ่ มขึ้นอาจทำให้ Fed ตัดสินใจขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยเร็วกว่าคาด ส่งผลให้เกิดแรงขายในหุ้นกลุ่ม
ต่างๆ ขณะที่หุ้นกลุ่ม Growth ในกองทุน
TNEXTGEN และ TGENOME บวกสวนตลาด โดย
กลุ่มที่ปรับตัวลงมากที่สุด คือ Energy -2.56%
,Financials -1.67% และ Industrials -1.44% กลุ่มที่
ปรับตัวขึ้นมีเพี ยงกลุ่มเดียว คือ Materials +0.35%

ยุโรป
ตลาดหุ้นยุโรปเมื่อคืนที่ผ่านมา ดัชนี
Eurostoxx 50 -1.92% ดัชนี DAX ของเยอรมนี
-1.82% ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลดลงตามทิศทาง
ตลาดหุ้นสหรัฐ ฯ รวมถึงตัวเลขเงินเฟ้อของจีนที่
ออกมาน้อยกว่าที่คาด อย่างไรก็ตาม ดัชนี Zew
Economic Sentiment ของเยอรมนีเดือนพ.ค.ปรับ
ตัวเพิ่ มขึ้นสู่ระดับ 84.4 จุด สูงที่สุดตัง
้ แต่เริ่มจัดเก็บ
สถิติในปี 2004

ไทย
ตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ SET ปรับตัวทิศทาง
เดียวกับตลาดต่างประเทศ นักลงทุนเริ่มมีการ
ขายทำกำไรออกไปบ้างหลังบวกต่อเนื่องมาหลายวัน
และยังขาดปัจจัยบวกใหม่ ๆ โดยการประกาศผลการ
ดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนยังเป็นปัจจัยที่ต้อง
ติดตามต่อไป
นลท.ต่างชาติขายสุทธิที่ -2,023.98 ล้านบาท
ส่วน ส่วนสถาบันขายสุทธิที่ -2,644.53 ล้านบาท
ค่าเงินบาท เช้านี้อ่อนค่าที่ระดับ 31.22 บาท/
ดอลลาร์สหรัฐฯ

เอเชีย
ตลาดหุ้นเอเชียภาพรวมปรับตัว
ลดลง จากความกังวลเรื่อง
เงินเฟ้อสหรัฐฯ โดยตลาดหุ้นญี่ปุ่น ดัชนี Nikkei 225
ปรับตัว -0.60% ดัชนี HSCEI -0.59% และ CSI 300
-0.09% ขณะที่ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ ดัชนี Kospi
-0.90%

สินค้าโภคภัณฑ์ – น้ำมัน
น้ำมัน WTI +0.60% ปิดที่ 65.28 ดอลลาร์/
บาร์เรล แรงหนุนจากข่าวท่อส่งน้ำมัน
Colonial ในสหรัฐถูกโจมตีทางไซเบอร์ ทัง
้ นี้นลท.ยัง
คงจับตารายงานสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐที่จะ
เปิดเผยในวันนี้

สินค้าโภคภัณฑ์ – ทองคำ
ทองคำ -0.08% ปิดที่ 1,836.1 ดอลลาร์/
ออนซ์ แรงกดดันจากการปรับตัวเพิ่ มขึ้น
ของอัตราผลตอบแทนพั นธบัตรรัฐบาลสหรัฐ นลท.
ยังคงจับตาตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐที่จะประกาศ
ออกมาในวันนี้ เพื่ อจับทิศทางนโยบายทางการเงิน
ของสหรัฐ

ตามติดสถานการณ์โลก
Cathie Wood ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ ARK Invest ออกมาให้สัมภาษณ์ว่ายังเชื่อมันในการเติบโตของหุ้น
เทคโนโลยีในระยะยาว
้ ARK Invest ออกมาให้ความเห็นถึงการปรับตัวลดลงของหุ้น
● Cathie Wood ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตัง
กลุ่ม Growth โดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีในช่วงที่ผ่านมาหลังจากนักลงหมุนออกจากหุ้นกลุ่ม Growth อย่าง
เทคโนโลยีและเข้าลงทุนในหุ้นกลุ่ม Cyclical ที่ผันแปรตามวัฏจักรเศรษฐกิจว่าเธอยังเชื่อมัน
่ ในการเติบโตแบบก้าว
กระโดดในระยะยาว
● โดยการปรับตัวเพิ่ มขึ้นของกลุ่ม Value ที่ยัง laggard หุ้นกลุ่ม Growth ก่อนหน้านี้ถือเป็นภาพสะท้อนที่ดีของ
ตลาดหุ้นที่เป็นขาขึ้น Healthy bull market แต่หากมองภาพในระยะยาวเธอยังเชื่อว่าหุ้นกลุ่ม Growth จะสร้าง
ผลตอบแทนที่ดีกว่ามากในระยะยาว
้ แต่ต้นปี 2021 จะเป็นหุ้นกลุ่มอย่าง Energy,
● Wood ให้ความเห็นว่าถึงแม้หุ้นกลุ่มที่สร้างผลตอบแทนได้ดีที่สุดตัง
Financials และ Materials แต่หากดูอนาคตของหุ้นกลุ่มนี้ในระยะยาวจะพบว่ากำลังจะเป็นกลุ่มที่ถูกเทคโนโลยีเข้า
ทดแทนในอนาคต ยกตัวอย่างเช่น กลุ่ม Energy จะได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเติบโตของรถยนต์พลังงาน
่ ำลังจะเผชิญความท้าทายจากการเติบโตของ Digital Wallets รวมถึงการเติบโต
ไฟฟ้า หรือกลุ่ม Financial ทีก
ของระบบการเงินแบบไร้คนกลาง (De-fi decentralized finance) และการเข้ามามีบทบาทของ Crypto ส่วน
้ ก็ปรับตัวเพิ่ มขึน
้ ตามราคาสินค้า commodites ในระยะสั้นเท่านัน
้
กลุ่ม Materials นัน
● สำหรับประเด็นเงินเฟ้อที่นักลงทุนกำลังกังวลว่าจะปรับตัวเพิ่ มขึ้นเร็วในระยะข้าวหน้า Wood มองว่าจะเป็นเพี ยง
การเร่งตัวขึ้นในระยะสัน
้ โดยในระยะยาวนวัตกรรมต่าง ๆ จะทำให้ปจ
ั จัยกดดันจากเงินเฟ้อลดลงเนื่องจากทำให้
ต้นทุนทางด้านราคาต่าง ๆ ลดลงตามไปด้วย และบริษัททีเ่ น้นลงทุนในนวัตกรรมต่าง ๆ จะมีความแข็งแกร่งในการ
ประกอบธุรกิจมากกว่าบริษัทที่ไม่ได้ลงทุนในนวัตกรรมระยะยาวและมุ่งเน้นไปที่การสร้างผลการดำเนินงานที่ดีใน
ระยะสัน
้ เท่านัน
้
ราคาสินค้า Commodites ที่ยังทรงตัวสูง อาจส่งผลให้รัฐบาลจีนใช้นโยบายเพิ่ มเติม เพื่ อลดความร้อนแรง
● การปรับขึ้นของราคา commodites (ล่าสุดดัชนี BCOM: Bloomberg Commmodity Index วานนี้ยังปรับตัว
เพิ่ มขึ้น +0.7%) ยังเป็นปัจจัยลบกดดันตลาดโดยรวม และ เริ่มเห็นการปรับลงใน sector อื่นๆ วานนี้ ในขณะที่หุ้น
ในกลุ่ม technology เริ่ม rebound
● ความเห็นของเรา: การปรับเพิ่ มขึ้นของราคา commodities ในรอบนี้นอกจากประเด็นการฟื้ นตัวเศรษฐกิจจาก
ผลของการ re-openning แล้วจะต้องจับตานโยบายจากรัฐบาลจีนจะมีนโยบายเพิ่ มเติมหรือไม่ เนื่องจาก จีน
ถือว่าเป็นผู้บริโภค และ ผู้ผลิต commodites สำคัญ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวราคามาก
○ ที่ผ่านมาการเปลี่ยนนโยบายของรัฐบาลจีนเป็นเหตุให้ราคา commodities ปรับเพิ่ มขึ้น ดังนี้ 1. การลด
กำลังการผลิตเหล็ก , อลูมิเนียม เพื่ อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 2. การลดการนำเข้าทองแดง, ก๊าซ
ธรรมชาติ และ ถ่านหิน จากออสเตรเลีย จากเหตุผลทางการเมือง 3. เร่งการนำเข้าสินค้าเกษตร เช่น US
Corn (+50.5% ytd) เพื่ อเป็นคลังสำรอง 4. ภายหลัง COVID-19 ระบาดจีนผ่อนคลายนโยบายทำให้มีการ
เร่งซื้ออสังหาฯ หนุนการใช้ เหล็ก, ทองแดง และ อลูมิเนียม
้ หลังจากนี้อาจเห็น
○ อย่างไรก็ดี ภายหลังรายงานดัชนี PPI วานนี้ +6.8% YoY สูงกว่าตลาดคาด ดังนัน
รัฐบาลจีนจะออกนโยบายเพิ่ มเติม ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีความพยายามลดความร้อนแรงไปแล้วดังนี้
■ ตลาด Dailian Commodity Exchange ประกาศเพิ่ ม margin requirement และ เพิ่ มกรอบ
การเคลื่อนไหวระหว่างวันสอดคล้องกับ ตลาด Shanghai Future Exchage เตรียมควบคุมการ
เก็งกำไรในกลุ่มเหล็ก
■ อนุญาติให้ผู้ผลิตถ่านหินกลับมาใช้กำลังการผลิตสูงสุดชัว่ คราว
■ ระบาย อลูมิเนียมจากคลังสำรอง (จีนเป็นผู้ส่งออกมากกว่า 50% ของโลก)
้ แรกจากปี 2017 เพื่ อลดปัญหา food inflation
■ เร่งกระตุ้นให้ปลูกถัว่ เหลืองมากขึ้น นับเป็นครัง
■ ลดการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านหลัง COVID-19 คลี่คลาย

○

อย่างไรก็ดีผลของนโยบายที่ออกไปแล้ว เชื่อว่าจะต้องใช้เวลา และจุดที่สำคัญหลังจากนี้ที่ต้องจับตาคือ
อัตรเงินเฟ้อ CPI ซึ่งเป็นเงินเฟ้อที่กระทบกับประชาชน ล่าสุดยังต่ำ แต่มีแนวโน้มสูงขึ้น หากอัตราเงินเฟ้อ
CPI เร่งขึ้นเร็วกว่าคาด เชื่อว่ารัฐบาลจีนจะใช้นโยบายเพื่ อลดความร้อนแรงสินค้า commoditesเพิ่ มขึ้น

นักวิเคราะห์จาก JPMorgan ให้ความเห็นว่าหุ้นเทคโนโลยีจีนน่าสนใจเข้าไปลงทุนหลังปรับตัวลงจากการออกกฎ
ป้องกันการผูกขาดการค้า
● นักวิเคราะห์จาก JPMorgan ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของจีนว่ากำลังอยู่ในจุดที่
เป็น ‘good buying spot’ ถึงแม้ว่าบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของจีนกำลังต้องเผชิญกับการออกกฎคุมเข้มเพื่ อ
ลดการผูกขาดการค้าของรัฐบาลจีนก็ตาม
้ และหาก
● ซึ่ง JPMorgan มองว่าปัจจัยลบจากมาตรการต่าง ๆ ที่ออกโดยรัฐบาลจีนเป็นเพี ยงปัจจัยกดดันระยะสัน
มองภาพการลงทุนในระยะยาว ณ ปัจจุบันถือเป็นจุดที่น่าสนใจที่จะเข้าลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีของจีน นอกจากนี้
การหมุนหุ้นกลุ่มของนักลงทุนออกจากหุ้น Growth อย่างเทคโนโลยีและเข้าลงทุนในหุ้นกลุ่ม Cyclical ที่ผันแปร
ตามวัฏจักรเศรษฐกิจทำให้ราคาของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีปรับตัวลดลงแรงจนทำให้หากดูจากระดับ Valuation
ปัจจุบันถือว่าคุ้มค่ากับภาพการลงทุนในระยะยาว
้ จากการใช้มาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาลจีน
● อย่างไรก็ดี มีโอกาสที่หุ้นเทคโนโลยีจีนยังคงจะผันผวนต่อไปในระยะสัน
ที่ยังคงจะมีออกมาอย่างต่อเนื่อง แต่หากในมุมมองของนักลงทุนน่าจะอยากเข้าไปลงทุนในบริษัทที่ไม่ได้มีการ
เอาเปรียบทางการค้ากับบริษัทอื่นตามที่รัฐบาลจีนพยายามออกกฎควบคุม และถึงแม้ราคาหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีจะ
ปรับตัวลดลงแรงตัง
้ แต่ต้นปีแต่ JPMorgan มองว่ากลุ่มเทคโนโลยียังคงเป็นกลุ่มที่น่าสนใจที่สุดกลุ่มหนึ่งหาก
มองไปที่การลงทุนในประเทศจีน
Fed St.Louis นาย Bullard ยังมองธนาคารกลางควรคงดอกเบี้ยและยังไม่ถึงเวลาที่จะมีการทำ Taper
● ผู้ว่าการ Fed St. Louis นาย James Bullard (ไม่มีสิทธิ vote 2021) ได้ให้ความเห็นว่าธนาคารกลางยังควรที่จะ
คงมาตราการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินต่อไป ถึงแม้ว่าจะเห็นตัวเลขเศรษฐกิจกลับมาฟื้ นตัวได้ดีขึ้นและและ
เงินเฟ้อมีแนวโน้มที่จะเร่งตัวเพิ่ มขึ้นในระยะข้างหน้า
่ ใจได้ว่าการ
● โดยนาย Bullard ยังคงมองว่าการผ่อนคลายมาตรการทางการเงินยังเป็นสิ่งจำเป็นจนกว่าจะมัน
ระบาดของ Covid จะไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างมีนัยยะ
● ซึ่งหมายถึง Fed ยังควรคงดอกเบี้ยในระดับต่ำและยังคงการเข้าซื้อสินทรัพย์ที่ 120 bn. ต่อเดือน และยังมองว่า
ยังไม่ถึงเวลาที่ Fed จะเริ่มทำ Taper
้ นี้แม้จะมีความเห็นจากบางฝ่ายที่มองตรงข้ามกับ Fed โดยมองว่าการที่ปล่อยให้อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ
● ทัง
จนเกินไปจะเป็นการสร้างความเสี่ยง แต่ในมุมมองของนาย Bullard ยังคงให้ความสำคัญกับการเห็นการฟื้ นตัว
ของเศรษฐกิจที่ชัดเจนจาก Covid มาก่อนเป็นอันดับแรกในการที่จะมีการปรับเปลี่ยนการดำเนินนโยบาย
● ซึ่งปัจจุบันตัวเลขที่ Fed monitor การจ้างงานแม้จะฟื้ นตัวได้ดีขึ้นแต่ยังไม่ถึงจุดเดิม รวมถึงในเรื่องของเงินเฟ้อ
ยังคงมีมุมมองว่าการปรับเพิ่ มขึ้นเงินเฟ้อยังเป็นการเร่งตัวขึ้นชัว่ คราว
● นอกจาก James Bullard แล้ว Lael Braniard (Committee members 2021 ) ยังคงย้ำการปรับเพิ่ มขึ้นของ
เงินเฟ้อจากปัจจัยชัว่ คราว “transitory surge” ซึ่งจะทยอยลดลงภายหลังการกลับมาสมดุลของ supply chain
ครม.เห็นชอบงบ 8.5 หมื่นล้านบาท ขยายวงเงินช่วยเหลือ 2,000 บาท โครงการเราชนะและม.33 เรารักกัน
● จากการประชุมครม.เมื่อวานนี้ (11 พ.ค.) ทางครม.เห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไว
รัสในประเทศในช่วงเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา โดยเพิ่ มวงเงินให้แก่ประชาชนที่มีสิทธิ์ในโครงการ 1) เราชนะ และ 2) ม.33
เรารักกัน อีกคนละ 2,000 บาท โดยจะทำการแบ่งจ่ายให้ทง
ั้ หมด 2 งวด งวดละ 1,000 บาทในช่วงเดือนพ.ค.นี้ และ
สามารถสะสมยอดใช้จ่ายได้ถึงสิ้นเดือน มิ.ย.
● จากยอดผู้เข้าร่วมโครงการเราชนะ 32.90 ล้านคนและโครงการ ม.33 เรารักกัน 9.27 ล้านคน จะใช้งบประมาณกว่า
8.5 หมื่นล้านบาท
● นอกจากนี้ทางกระทรวงการคลังยังเตรียมดำเนินการอีก 4 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยจะเริม
่ ในช่วงเดือนก.ค.
- ธ.ค. ได้แก่ 1) คนละครึ่ง เฟส 3 2) โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3) โครงการเพิ่ มกำลังซื้อให้ผู้ต้องการความ
ช่วยเหลือพิ เศษ และ 4) โครงการยิ่งใช้ ยิ่งได้ โดยจะสามารถเข้าเลือกได้เพี ยง 1 คนต่อ 1 โครงการเท่านัน
้

ผลการใช้วัคซีน Sinovac ในประเทศอินโดนิเซียพบว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงได้ 96%
● ผลจากการใช้วัคซีนจีนในอินโดนีเซีย พบว่าวัคซีนของ Sinovac มีประสิทธิภาพสูง โดยผลจากการ Track ข้อมูล
ของบุคลลากรทางการแพทย์ที่ได้รับวัคซีนในอินโดนิเซียจำนวน 25,374 ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนครบเป็นเข็มที่ 2
แล้ว พบว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพในการป้องกันอัตราการตายได้ 100% และป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงได้ 96%
● ซึ่งตัวเลขดังกล่าวถือว่าดีกว่าการเปิดเผยตัวเลขการทดลองในช่วง Phase 3 ของ Sinovac ในบราซิล ซึ่งบริษัท
พบว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพในอัตรา 50%
● โดยในปัจจุบันถือว่ามีหลายประเทศในกลุ่ม Emerging Market ที่ได้มีการใช้วัคซีนของ Sinovac ซึ่งก็พบว่า
สามารถช่วยลดอัตราการเสียชีวิตและการเจ็บป่วยรุนแรงได้ โดยบริษัทมองว่าผลที่เกิดขึ้นจริงจากกที่หลาย
ประเทศได้มีการใช้วัคซีนจะทำให้หลายประเทศยอมรับและเลือกใช้วัคซีนของบริษัทเพิ่ มขึ้น ซึ่งทางบริษัทจะมีการ
เปิดเผยข้อมูลจากประเทศต่างๆที่มีการใช้วัคซีนแล้วเพิ่ มเติม
้ นี้แม้ปจ
ั จุบันยังไม่สามารถบอกได้ว่าวัคซีนที่ผลิตโดยใช้เชื้อที่ตายแล้วจะสามารถป้องกันการแพร่ระบาดของ
● ทัง
Covid ได้หรือไม่แต่บริษัทยังมองว่าวัคซีนของ Sinovac ยังมีประสิทธิภาพในการช่วยลดอัตราการเสียชีวิตและ
เจ็บป่วยรุนแรงได้
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