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Key Insight
้ แค่ชว
ี่ ้องจับตา อัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯเพิ่ มขึน
ั่ คราว หรือ ถาวร
● 3 ดัชนีทต
้ หลัง Elon Musk ไม่ปฏิเสธว่าอาจทำการเทขาย
● ราคา Bitcoin ปรับตัวลงแรงอีกครัง
Bitcoin ที่ Tesla ถือครองอยู่
่ นแปลง แย่กว่านักวิเคราะห์คาด - หลังปชช.ใช้
● ดัชนีค้าปลีกสหรัฐฯ เม.ย. ออกมาไม่เปลีย
จ่ายไปก่อนหน้าแล้ว
่ ุน
่ ประกาศภาวะฉุกเฉินเพิ่ มเติมอีก 3 พื้ นที่ ฮอกไกโด โอกายาม่าและฮิโรชิม่า หลังตัวเลข
● ญีป
้ ยังสูงขึน
้ ต่อเนือ
่ ง
ผู้ติดเชือ
้ ัวเลขเศรษฐกิจจีน Fixed Asset Investment ดีกว่าตลาดคาด หนุนดัชนี CSI300
● เช้านีต
+1.7%
่ ว่าไม่มีผลต่อตลาดหุ้น หลังเศรษฐกิจ
● วันนี้ รายงาน GDP ไทย Q1/21 ตลาดคาด -3.3% เชือ
ไทยกระทบจาก COVID ใน Q2/21
ตามติดตลาดโลก
สหรัฐฯ
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เมื่อคืนวันศุกร์ปรับตัวขึ้น
ดัชนี Dow Jones +1.06% S&P 500 +1.49%
และ Nasdaq +2.32% หนุนจากความคาดหวัง ศก. จะ
เข้าสู่ภาวะปกติหลัง CDC ระบุผู้ที่ได้รับวัคซีนครบแล้ว
ไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากากเมื่ออยู่นอกบ้าน หักล้าง
การรายงานยอดค้าปลีกและดัชนีความเชื่อมัน
่ ผู้
บริโภคที่แย่กว่าคาด โดย กลุ่มที่ปรับตัวขึ้น มากที่สุด
คือ Energy +3.16% ,Tech +2.12% และ Consumer
Discretionary +1.80% โดยไม่มีกลุ่มใดปรับตัว
ติดลบเลย

ยุโรป
ตลาดหุ้นยุโรปเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนี
Eurostoxx 50 +1.64% ดัชนี DAX ของเยอรมนี
+1.43% ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวเพิ่ มขึ้นตามทิศทาง
ตลาดหุ้นสหรัฐ ฯ หลังอัตราเงินเฟ้อเดือนเม.ย.สหรับ
ฯ ขยายตัวแรง อย่างไรก็ตาม นาย Boris Johnson
นายกรัฐมนตรีอังกฤษได้แสดงความกังวลถึงการ
แพร่ระบาดของไวรัสสายพั นธู์อินเดียที่อาจส่งผลให้
จำนวนผู้ติดเชื้อกลับมาเพิ่ มขึ้นเร็วอีกครัง
้

ไทย
ตลาดหุ้นไทยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา SET กลับมา
ปิดบวกเล็กน้อย หลักๆมาจากการซื้อกลับในหุ้น
ที่ราคาลงแรงไปเมื่อวันพฤหัส และจากการเก็งกำไร
ในหุ้นที่มีผลประกอบการดี อย่างไรก็ตามเนื่องจาก
Fund Flow ที่ยังมีแนวโน้มเป็นลบอยู่ทำให้ตลาดปรับ
ตัวเพิ่ มขึ้นอย่างจำกัด
นลท.ต่างชาติขายสุทธิที่ -2,259.05 ล้านบาท
ส่วน ส่วนสถาบันขายสุทธิที่ -393.83 ล้านบาท
ค่าเงินบาท เช้านี้อ่อนค่าที่ระดับ 31.40 บาท/
ดอลลาร์สหรัฐฯ

เอเชีย
ตลาดหุ้นเอเชียภาพรวมปรับตัว
ผสม โดยตลาดหุ้นญี่ปุ่น ดัชนี
Nikkei 225 ปรับตัว -0.23% ตลาดหุ้นจีน ดัชนี
HSCEI +0.55% และ CSI 300 +0.70% ขณะที่
ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ ดัชนี Kospi -0.13%

สินค้าโภคภัณฑ์ – น้ำมัน
น้ำมัน WTI +2.40% ปิดที่ 65.37 ดอลลาร์/
บาร์เรล หลังตลาดหุ้นสหรัฐกลับมาปิดบวก
และแรงหนุนจากคาดการณ์ที่ว่าแนวโน้มอุปสงค์น้ำมัน
จะกลับมาเพิ่ มขึ้นตามการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ

สินค้าโภคภัณฑ์ – ทองคำ
ทองคำ +0.77% ปิดที่ 1,838.10 ดอลลาร์/
ออนซ์ แรงหนุนจากการเปิดเผยข้อมูล
เศรษฐกิจของสหรัฐที่ออกมาอ่อนแอเกินคาด และค่า
เงินดอลลาร์ที่กลับมาอ่อนค่า ส่งผลให่นลท.กลับเข้า
ซื้อทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย

ตามติดสถานการณ์โลก
3 ดัชนีที่ต้องจับตา อัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯที่เพิ่ มขึ้นเป็นแค่ชั่วคราว หรือ ถาวร
ี่ ล้วที่ Fed ยังมองว่าเป็นเพี ยงปัจจัยชัว่ คราว ทัง
้ นี้ความเห็น
● การปรับเพิ่ มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯในสัปดาห์ทแ
ของ BoFA research ได้ระบุถึง 3 ดัชนีที่ต้องจับตาอาจทำให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่ มขึ้นจากชัว่ คราวเป็นถาวรดังนี้
○ ดัชนี Owners’ Equivalent Rent (OER): ซึ่งเป็นดัชนีที่ถูกใช้ในการเปรียบเทียบการเช่าอสังหาฯกับการ
ที่ประชาชนซื้อเพื่ อเป็นเจ้าของ ที่ผ่านมาดัชนี OER ค่อยๆปรับเพิ่ มขึ้น 0.2% MoM หรือเฉลี่ยช่วง 3 เดือน
เพิ่ ม 2.8% YoY - ปัจจุบันแนวโน้มเริ่มสูงขึ้น
ดัชนี OER เริม
่ สูงขึ้นแต่ยังต่ำเมื่อเทียบกับอดีต (Source: BoFA)

○

○

อัตราค่าจ้าง: การเพิ่ มขึ้นของค่าจ้าง (Wage growth) ถือว่าเป็นการสะท้อนอัตราเงินเฟ้อที่ดี โดยเฉพาะ
การเพิ่ มขึ้นของอัตราค่าจ้างในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน (lower income) ซึ่งหากมีการเพิ่ มขึ้นหมายความว่า
ต้นทุนของผู้ผลิต (โรงงาน) มีแนวโน้มสูงขึ้นนำไปสู่การปรับเพิ่ มขึ้นของราคาสินค้า ล่าสุดเริ่มปรับเพิ่ มขึ้น
แต่คาดอาจจะเป็นผลมาจากการขาดแคลนแรงงานชัว่ คราว
อัตราเงินเฟ้อคาดหวัง: ปัจจุบันสถิติที่ถูกเก็บโดย University of Michigan พบว่าอัตราเงินเฟ้อคาด
หวังใน 5-10 ปี ที่ประมาณ 2.7% เพิ่ มขึ้นจากระดับ 2.2% แต่ยังถือว่าไม่สูงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีต

ราคา Bitcoin ปรับตัวลงแรงอีกครั้งหลัง Elon Musk ไม่ปฏิเสธว่าอาจทำการเทขาย Bitcoin ที่ Tesla ถือครองอยู่
้ หลัง Elon Musk ตอบกลับข้อความใน Twitter ที่มีการ Mention ถึงตัวเค้า
● ราคา Bitcoin ปรับตัวลดลงอีกครัง
เกี่ยวกับความไม่พอใจของผู้ที่ลงทุนใน Bitcoin และการคาดการณ์ว่าในการประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสถัด
ไปของ Tesla จะพบว่าบริษัทได้เทขาย Bitcoin ในจำนวนที่ถือครองเหลืออยู่ออกไปจนหมด ซึ่ง Elon Musk ได้เข้า
มาตอบด้วยข้อความเพี ยงสัน
้ ๆ ว่า “Indeed”
่ ทำการขายBitcoin ในจำนวนที่เหลืออยู่
● ซึ่งเป็นการไม่ปฏิเสธว่า Tesla อาจทำการเทขาย Bitcoin หรือแม้กระทัง
ออกไปแล้ว หลังจากที่ในผลการดำเนินงานไตรมาสล่าสุดของ Tesla ระบุว่ามีการขายทำกำไรออกไปราว 10% ของ
จำนวนที่ถือครองอยู่ทง
ั้ หมด
● โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมา Elon Musk พึ่ งจะทวีตข้อความประกาศระงับการรับชำระการซื้อ Tesla ด้วย Bitcoin
เนื่องจากเหตุผลทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ Bitcoin จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าจำนวนมหาศาลในการขุดด้วยระบบ
คอมพิ วเตอร์
● และในช่วงสุดสัปดาห์ Elon Musk ได้ระบุว่ากำลังพิ จารณารับเหรียญ Cryptocurrency อื่น ๆ เพื่ อใช้ชำระเงินกับ
Tesla โดยเป็นเหรียญที่ใช้พลังงานน้อยกว่า Bitcoin ในการประมวลผล เช่น Dogecoin และต่อมา Elon Musk ได้
ระบุเพิ่ มเติมว่าอาจทำการออกเหรียญ Cryptocurrency ใหม่ของตนเองแทน
● จากข่าวดังกล่าวส่งผลให้ราคา Bitcoin ปรับตัวลดลงไปกว่า 5% โดยมีบางช่วงเวลาที่ราคาหลุดลดลงไปต่ำกว่า
$45,000 เหรียญซึ่งถือเป็นครัง
้ แรกในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา

ดัชนีค้าปลีกสหรัฐฯเดือน เม.ย. ออกมาไม่เปลี่ยนแปลง แย่กว่านักวิเคราะห์คาด
● คืนวันศุกร์ตัวเลขค้าปลีกสหรัฐฯ ออกมาไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า(MoM) แย่กว่านักวิเคราะห์
คาดที่ ขยายตัว +1% MoM หลักๆเป็นผลมาจากเช็คกระตุ้นเศรษฐกิจจำนวน $1,400 ที่เริม
่ จะชะลอลง เนื่องจาก
ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับ และได้มีการใช้จ่ายกันไปค่อนข้างมากแล้ว ในเดือน มี.ค
้ อาจ
● แต่หากพิ จารณาถึงตัวเลขเงินฝากส่วนเกินของครัวเรือน(excess saving) ที่มีเกินกว่า $2.3 trillion แล้วนัน
จะช่วยหนุนตัวเลขการใช้จ่ายได้ในช่วงครึ่งปีหลัง
● อย่างไรก็ตาม ตัวเลขการบริโภค (consumer spending) ซึ่งคิดเป็น 2 ใน 3 ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในสหรัฐฯ
ก็ยังสามารถขยายตัวได้ +10.7% YoY ในไตรมาสแรก ซึ่งสะท้อนการฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไป
ญี่ปน
ุ่ ประกาศภาวะฉุกเฉินเพิ่ มเติมอีก 3 พื้ นที่ ฮอกไกโด โอกายาม่าและฮิโรชิม่า หลังตัวเลขผู้ติดเชื้อยังสูงขึ้นต่อเนื่อง
ุ่ ยังคงเผชิญหน้ากับตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพิ่ มขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้ทางการได้กลับมาขยายระยะเวลาในการ
● ญี่ปน
ประกาศใช้มาตรการฉุกเฉินออกไปจนถึง 31 พ.ค. ซึ่งล่าสุดทางการได้มีการประกาศภาวะฉุกเฉินเพิ่ มเติมในอีก 3
พื้ นที่ครอบคลุม ฮอกไกโด โอกายาม่าและฮิโรชิม่า สำหรับพื้ นที่ที่มีการประกาศภาวะฉุกเฉินนัน
้ ภัตตาคารต้องปิดให้
บริการในเวลา 20.00 น. งดการเสิรฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล ตลอดจนงดบริการคาราโเกะ ในส่วนห้างสรรพสินค้า
และร้านค้าให้ปด
ิ ทำการชัว่ คราว หรือต้องปิดแต่หัววัน การจัดคอนเสิร์ตและการแข่งขันกีฬาต่างๆ จะมีการจัดพื้ นที่
ของตัวงานไว้ที่ 50%
● อย่างไรก็ตาม โตเกียวจะเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมโอลิมปิกที่จะมีขึ้นในวันที่ 23 ก.ค. ท่ามกลางความกังวลในเรื่อง
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสกลายพั นธุ์ จำนวนยังผู้ติดเชื้อที่ยังอยู่ในระดับสูง และความล่าช้าในเรื่องการกระจาย
วัคซีน เช้านี้ตลาดหุ้น Nikkei 225 ปรับตัวลง -0.44% แตะระดับ 27,962 จุด
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