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Key Insight
้ ับตาราคา Commodities มีผลต่อเงินเฟ้อ ส่วนความ
● ตลาดหุ้นเข้าสู่ risk off หลังจากนีจ
กังวล Taper Tantrum ปี 2013 จากสถิติ ดัชนี S&P500 ปรับฐาน -5.8% และทำ new
high ได้
้ แต่ปี 2008
● ตัวเลขเงินเฟ้อ CPI เดือน เม.ย.ของสหรัฐปรับตัวเพิ่ มสูงสุดนับตัง
้ Tesla จากเหตุปญ
ั หาสิ่งแวดล้อม
● Elon Musk ประกาศระงับการใช้ Bitcoin ชำระเงินซือ
่ ่านมา เหตุ MSCI ปรับลดน้ำหนัก ตัวเลขผู้
● ตลาดหุ้นไต้หวันปรับตัวลงแรงในช่วง 3 วันทีผ
้ พุ่ ง และ นลท.ต่างชาติขาย
ติดเชือ
้ เมือ
่ วานนี้
● Colonial Pipeline ประกาศกลับมาดำเนินการส่งน้ำมันอีกครัง
ตามติดตลาดโลก
สหรัฐฯ
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เมื่อคืนนี้ ปรับตัวลง ดัชนี
Dow Jones -1.99% S&P 500 -2.14% และ
Nasdaq -2.67% หลังจากตัวเลขเงินเฟ้อเดือนเม.ย.
มากกว่าคาด สูงสุดในรอบ 13 ปีนลท.กังวลว่า Fed
อาจขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือใช้มาตรการทางการเงินที่
เข้มงวดเร็วกว่าคาด โดย กลุ่มที่ปรับตัวลงมากที่สุด
คือ Consumer Discretionary -3.28% ,Tech
-2.86% และ Materials -2.54% กลุ่มที่ปรับตัวขึ้นมี
เพี ยงกลุ่มเดียว คือ Energy +0.06%

ยุโรป
ตลาดหุ้นยุโรปเมื่อคืนที่ผ่านมา ดัชนี
Eurostoxx 50 +0.035% ดัชนี DAX ของเยอ
รมนี +0.20% ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวเพิ่ มขึ้นตอบรับ
ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อเดือนเม.ย.ของสหรัฐ ฯ รวมถึง
การประกาศผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน
โดย Commerzbank (+8.3%) ประกาศรายได้ไตร
มาส 1/21 ดีกว่าตลาดคาด และปรับเพิ่ มคาดการณ์
รายได้ตลอดทัง
้ ปี 2021

ไทย
ตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ SET ปรับตัวลงใน
ทิศทางเดียวกับตลาด ตปท. จากความกังวล
เรื่องเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตามด้วยแรงซื้อกลับเข้ามาใน
ช่วงบ่ายช่วยให้ดัชนีปิดลบน้อยลง โดยตัวเลข
เงินเฟ้อสหรัฐ ฯ ที่ประกาศเมื่อคืนนี้เป็นตัวเลขสำคัญ
ที่นักลงทุนติดตาม
นลท.ต่างชาติขายสุทธิที่ -3,256.24 ล้านบาท
ส่วน ส่วนสถาบันขายสุทธิที่ 3,374.88 ล้านบาท
ค่าเงินบาท เช้านี้อ่อนค่าที่ระดับ 31.29 บาท/
ดอลลาร์สหรัฐฯ

เอเชีย
ตลาดหุ้นเอเชียภาพรวมปรับ
ตัวลดล ตามทิศทาง
ตลาดสหรัฐฯ เมื่อคืนนี้ หลังตัวเลขเงินเฟ้อออมาสูง
กว่าที่ตลาดคาด โดยตลาดหุ้นญี่ปุ่น ดัชนี Nikkei 225
ปรับตัว -1.83% ดัชนี HSCEI -1.32% และ CSI 300
-0.88% ขณะที่ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ ดัชนี Kospi
-0.78%

สินค้าโภคภัณฑ์ – น้ำมัน
น้ำมัน WTI +1.20% ปิดที่ 66.08 ดอลลาร์/
บาร์เรล สหรัฐเปิดเผยยอดส่งออกน้ำมันดิบ
ลดลงสุดนับตัง
้ แต่ต.ค. 2561 และแรงหนุนจาก การที่
EIA และกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันโอเปกมีมุมมอง
บวกต่อแนวโน้มความต้องการใช้น้ำมันในปีนี้

สินค้าโภคภัณฑ์ – ทองคำ
ทองคำ -0.72% ปิดที่ 1,822.80 ดอลลาร์/
ออนซ์ นลท.วิตกกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่
เพิ่ มขึ้นเร็วกว่าคาดจะกดดันให้ธนาคารกลาง
สหรัฐปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกวาที่คาด ประกอบกับ
ค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าและการปรับตัวขึ้นของอัตรา
ผลตอบแทนพั นธบัตรสหรัฐ

ตามติดสถานการณ์โลก
ตลาดหุ้นเข้าสู่ risk off หลังจากนี้จับตาราคา Commodities ช่วง Taper Tantrum ปี 2013 ดัชนี S&P500 ปรับฐาน
-5.8% และทำ new high ได้
● ตลาดหุ้นโดยรวมเข้าสู่ risk off หลังตัวเลขเงินเฟ้อทีเ่ พิ่ มขึ้นกว่าคาด เนื่องจากกังวลจะนำไปสู่การชะลอ QE และ
ขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาด จะเห็นได้ว่ามีแรงขายออกมาในเกือบทุกๆ sector (ยกเว้น energy) ด้าน VIX Index
่ 10 วันที่ 19.73
ปรับตัวเพิ่ มขึ้นล่าสุดที่ 27.59 - ค่าเฉลีย
● วานนี้ยังมีความเห็นของ Fed ภายหลังรายงานอัตราเงินเฟ้อ นาย Richard Clarida คาดว่าจะยังคงเห็นการปรับ
เพิ่ มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อไปอีก 2-3 เดือนข้างหน้า
% เปลี่ยนแปลงราย Sector

●

ความเห็นของเรา:
้ แต่ต้น มี.ค.) ขณะที่เศรษฐกิจ
○ การปรับฐานที่เกิดขึ้นยังเป็นการขายทำกำไร (ดัชนี S&P ขึ้นต่อเนื่องตัง
กำลังอยู่ในช่วงของการฟื้ นตัวดีไม่ใช่การเข้าสู่วิกฤตเศรษฐกิจรอบใหม่
■ สำหรับสถิติย้อนหลังในช่วงตลาดกังวล Taper Tantrum ซึ่ง Ben Bernanke ส่งสัญญาณ
ชะลอ QE ในวันที่ 22 พ.ค. 2013 ตลาดมีการเคลื่อนไหวปรับฐานลงดังกราฟด้านล่าง และ
หลังจากนัน
้ ดัชนีตลาดหุ้นต่างๆ ล้วนกลับเพิ่ มขึ้นทำ new high ได้
กราฟการปรับลงในช่วง Taper Tantrum ปี 2013

○

○

ประเด็นการเร่งขึ้นของอัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯ คาดจะสูงสุดถึงเดือน มิ.ย. แล้วจะค่อยๆชะลอลง อย่างไรก็ดี
การปรับเพิ่ มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อในครัง
้ นี้เกิดจาก 2 ปัจจัย คือ ทัง
้ ด้านราคา (commodities ปรับเพิ่ ม
ขึ้นเร็ว) และ อุปสงค์ (ฐานที่ต่ำ, เปิดเศรษฐกิจ) ดังนัน
้ หาก commodities ยังปรับตัวเพิ่ มขึ้นอาจจะทำให้
เงินเฟ้อปรับเพิ่ มขึ้นนานกว่าที่เราคาด
สำหรับประเด็นการเพิ่ มขึ้นของ commodities หลังจากนี้ให้จับตาการเคลื่อนไหวของรัฐบาลจีน จะมี
นโยบายเพิ่ มเติมเพื่ อลดความร้อนแรงสินค้า commodities หรือไม่

ตัวเลขเงินเฟ้อ CPI เดือน เม.ย.ของสหรัฐปรับตัวเพิ่ มสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2008
● ตัวเลขเงินเฟ้อ CPI เดือน เม.ย.ของสหรัฐปรับตัวเพิ่ มขึ้น 4.2% y-y ซึ่งเป็นการปรับเพิ่ มที่สูงสุดนับแต่ปี 2008
่ ูง
ขณะที่ตัวเงินเงินเฟ้อพื้ นฐานซึ่งไม่รวมอาหารและพลังงานตัวเลขปรับตัวเพิ่ มขึ้น 3% ซึ่งถือเป็นการปรับขึ้นทีส
สุดนับแต่ปี 1996
● โดยตัวเลขเงินเฟ้อที่ปรับตัวเพิ่ มขึ้นส่วนหนึ่งเกิดจากฐานที่ต่ำในปีก่อน ซึ่งในรายงานเริ่มเห็นราคาสินค้าในกลุ่มตัว๋
เครื่องบิน โรงแรม รถยนต์ การเดินทาง มีการปรับตัวเพิ่ มขึ้นหลังจากการระบาดของ Covid ในสหรัฐเริ่มควบคุม
ได้และทำให้กิจกรรมการเดินทางต่างๆเริม
่ กลับมาฟื้ นตัว แต่อีกส่วนการที่ Supply มีการขาดแคลนรวมถึงการเร่ง
ตัวของสินค้า Commodity ก็เป็นอีกปัจจัยที่ต้องจับตาว่าจะทำให้เงินเฟ้อปรับตัวเพิ่ มนานกว่าที่คาดหรือไม่

●
●

ด้านของ Bond Yield กลับมาเร่งตัวขึ้นโดยขึ้นไปแตะรับ 1.69% โดยตลาดกลับมามองว่าเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นแรงอาจ
ทำให้ Fed ต้องมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าคาด
ซึ่งการกลับมาเพิ่ มขึ้นของ Bond Yield ส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้น โดยเฉพาะกลับมากดดันราคาหุ้นในกลุ่ม Tech
ให้ปรับลดลง โดยดัชนี S&P500 มีการปรับลดลงไป 2.1% ในขณะที่ Nasdaq ปรับตัวลดลงไป 2.7% โดยหุ้น Tech
ขนาดใหญ่อย่าง Microsoft Netflix Amazon และ Apple มีการปรับตัวลดลงไป 2% เมื่อวานนี้

Elon Musk ประกาศระงับการใช้ Bitcoin ชำระเงินซื้อ Tesla จากเหตุปญ
ั หาสิ่งแวดล้อม
● Elon Musk CEO ของ Tesla ประกาศระงับการชำระเงินซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของบริษัทด้วย Bitcoin จากเหตุผลทาง
ด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการใช้พลังงานเชื้อเพลิงโดยเฉพาะถ่านหินที่ถูกนำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าจากการขุด
Bitcoin และทำรายการผ่านระบบคอมพิ วเตอร์นน
ั้ ถือเป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม โดยถึงแม้ Tesla ยังคงเชื่อมัน
่ ว่า
Cryptocurrency คือไอเดียที่ดีและมีอนาคตแต่ก็ต้องไม่แลกมาด้วยการทำลายสิ่งแวดล้อม
้ ใจให้
● อย่างไรก็ดี Musk ระบุว่า Tesla จะยังไม่มีการขาย Bitcoin ที่บริษัทถือครองอยู่ในปัจจุบันและยังคงตัง
สามารถกลับมาใช้ Bitcoin ชำระเงินซื้อ Tesla ได้ในอนาคตหากว่าการทำธุรกรรมและการขุด Bitcoin เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมมากกว่านี้ โดยบริษัทกำลังมองหา Cryptocurrency อื่นที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงน้อยกว่า Bitcoin เพื่ อ
อาจนำมารับชำระเงินซื้อ Tesla ได้ในอนาคต
● โดยในช่วงเดือนกุมภาพั นธ์ที่ผ่านมา Tesla ได้แจ้งต่อ กลต.ของสหรัฐ ฯ ว่าทำการเข้าซื้อ Bitcoin เป็นจำนวนเงิน
$1.5 billion และต่อมาในการประกาศผลการดำเนินงานเมื่อช่วงปลายเดือนเมษายนบริษัทได้รายงานว่าทำการขาย
Bitcoin ออกไป 10% จากจำนวนที่ถือครองอยู่
● โดยจากข่าวดังกล่าวส่งผลให้ราคา Bitcoin ปรับลดลงราว 5%
ตลาดหุ้นไต้หวันปรับตัวลงแรงในช่วง 3 วันที่ผ่านมา เหตุ MSCI ปรับลดน้ำหนัก และ ตัวเลขผู้ติดเชื้อพุ ่ ง
● ดัชนี TAIEX ปรับตัวลงแรง กว่า -11% ในช่วง 3 วันที่ ผ่านมา หลังจาก MSCI มีการปรับลดน้ำหนักการลงทุน
ประเทศไต้หวันจากดัชนี MSCI EM มากที่สุด -0.23% คิดเป็นเม็ดเงินราว $805 m กดดันตลาดหุ้นไต้หวัน
● การปรับตัวลงแรงในช่วง 3 วันนี้ ทำให้นักลงทุนที่ใช้ Leverage(กู้เงินเพื่ อซื้อหุ้น) ถูกmargin call เป็นจำนวนมาก
และนับว่าเป็นการถูก margin call ที่เร็วที่สุดนับตัง
้ แต่ปี 2018 สะท้อนถึงการใช้Leverage ที่มากเกินไป

●

●

●

จากภาพจะเห็นว่าปริมาณการกู้เงินมาใช้ Leverage นัน
้ มีการเพิ่ มขึ้นมาอย่างมากตัง
้ แต่ช่วงเกิดการระบาดปี
2020 สอดคล้องกับผลตอบแทนตลาดหุ้นไต้หวันที่ฟนตั
ื้ วได้เร็ว โดยผลตอบแทน 1 ปี อยู่ที่ +43%

●
และอีกสิ่งที่กดดันตลาดหุ้นในช่วงนี้คือ ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันที่เพิ่ มขึ้น ล่าสุด(12 พ.ค.) รายงานที่ 21 ราย ซึ่งเพิ่ ม
ขึ้นจากช่วงก่อนหน้าที่เฉลี่ยแล้วไม่เกิน 5 รายต่อวัน จนทำให้รัฐบาลเริม
่ มีการจำกัดการรวมกลุ่ม และปิดสถานที่
เช่น ห้องสมุด ร้านInternet เพื่ อยับยัง
้ การแพร่ระบาด
แต่อย่างไรก็ตาม เราได้เห็นความเด็ดขาดของรัฐบาลไต้หวัน ในช่วงการระบาดระลอกแรก จึงคิดว่าน่าจะสามารถ
ควบคุมสถานการณ์ได้ และจะกระทบต่อกิจกรรมเศรษฐกิจภายในประเทศไม่มากนัก

Colonial Pipeline ประกาศกลับมาดำเนินการส่งน้ำมันอีกครั้งเมื่อวานนี้
้ เมื่อเย็นวานนี้ แต่การดำเนินการยังจะไม่กลับไป
● Colonial Pipeline ได้ประกาศกลับมาดำเนินการส่งน้ำมันอีกครัง
100% ในทันที
● แต่ข่าวดังกล่าวก็ถือเป็นปัจจัยบวก เนื่องจากก่อนหน้านี้บริษัทได้มีการประกาศปิดระบบการขนส่งเนื่องจากถูก
โจมตีทาง Cyber ไปตัง
้ แต่ช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและส่งผลให้ราคาพลังงาน โดยเฉพาะราคา Gas มีการปรับเพิ่ ม
อย่างรวดเร็ว
● เนื่องจากท่อส่งก๊าซ ของ Colonial Pipeline ถือว่าเป็นท่อส่งที่มีความสำคัญโดยมีการขนส่งน้ำมันราว 2.5 ล้าน
บาร์เรลต่อวัน ซึ่งคิดเป็นกว่า 50% ของการขนส่งน้ำมันบริเวณฝั่งตะวันออก การที่บริษัทมีการประกาศหยุด
ดำเนินการเป็นการชัว่ คราวดังกล่าวและยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมีการกลับมาดำเนินการได้เมื่อไหร่ ส่งผลให้
ประชาชนเริ่มมีเร่งกักตุนน้ำมัน จนทำให้ราคา Gasoline มีการปรับตัวขึ้นไปกว่า 3 เหรียญต่อบาร์เรล ซึ่งถือเป็น
ระดับที่สูงที่สุดนับแต่ปี 2014
● อย่างไรก็ตามสถานการณ์ที่กลับมาดีขึ้นน่าจะช่วยบรรเทาความกังวลและทำให้ราคา Gas เริม
่ ปรับลดลงซึ่งก็จะ
ช่วยลดความกดดันในความกังวลเรื่องเงินเฟ้อในสหรัฐลงได้บ้าง
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