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Key Insight
่ นจัดเก็บภาษีสินค้าสำคัญ 79 ชนิดจนถึง 25 ธ.ค. 2021 - หากมีการกลับมาเจรจาดี
● จีนเลือ
ต่อ sentiment ตลาดหุ้นจีน
● รายงาน กลต. ระบุ Michael Burry “Long Put” ใน บ. Tesla วงเงิน $534 million
่ ๆ
● ปธน.Joe Biden เตรียมส่งออกวัคซีนจำนวน 20 ล้านโดสออกไปช่วยเหลือประเทศอืน
่ ุน
้ งต้น) ไตรมาส 1 หดตัว -5.1% QoQ annualized
่ (เบือ
● GDP ญีป
● เกาหลีใต้ ยอดส่งออกสินค้า ICT ทำสถิติสูงสุดของเดือนเม.ย.
่ น “Travel Bubble ” เหตุตัวเลขผู้ติดเชือ
้ ยังคงอยู่ใน
● สิงคโปร์ และ ฮ่องกง ประกาศเลือ
่ ่ากังวล
ระดับทีน
้ จากคาดการณ์ Demand ทีเ่ พิ่ มขึน
้ - ราคาน้ำมัน future ปิดสูง
● ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่ มขึน
สุดรอบ 2 ปี
ตามติดตลาดโลก
สหรัฐฯ
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เมื่อคืนนี้ปรับตัวลง ดัชนี Dow
Jones -0.16% S&P 500 -0.30% และ
Nasdaq -0.38% นักลงทุนยังคงมีแรงซื้อในทองคำ
ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง จับตา
รายงาน Fed ในวันที่ 27-28 นี้ โดย กลุ่มที่ปรับตัวลง
มากที่สุด คือ Communication Services -0.88%
,Utilities -0.86% และ Tech -0.7% ส่วนกลุ่มที่ปรับ
ตัวขึ้นมากที่สุด คือ Energy +2.3% และ Materials
+0.9%

ยุโรป
ตลาดหุ้นยุโรปเมื่อคืนที่ผ่านมา ดัชนี
Eurostoxx 50 -0.26% ดัชนี DAX ของเยอ
รมนี -0.13% ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลดลงหลังนัก
ลงทุนเริ่มกลับมากังวลประเด็นผู้ติดเชื้อที่เพิ่ มขึ้นและ
ไวรัสสายพั นธุ์อินเดียที่รุนแรงที่อาจกระทบต่อการ
เปิดเมืองของยุโรปได้ โดยอังกฤษได้เริ่มผ่อนคลาย
มาตรการ Lock Down ให้ร้านอาหารและโรงหนัง
สามารถกลับมาเปิดได้เมื่อวานนี้

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
เพิ่ มขึ้น โดยตลาดหุ้นญี่ปุ่น ดัชนี
Nikkei 225 ปรับตัว +1.67% ตลาดหุ้นจีน ดัชนี HSCEI
+1.41% และ CSI 300 +0.25% ขณะที่ตลาดหุ้นเกาหลี
ใต้ ดัชนี Kospi +0.98%

สินค้าโภคภัณฑ์ – น้ำมัน
น้ำมัน WTI +1.40% ปิดที่ 66.27 ดอลลาร์/
บาร์เรล แรงหนุนจากความหวังที่ว่าความ
ต้องการใช้น้ำมันในตลาดจะฟื้ นตัวขึ้นหลังจากหลาย
ประเทศในยุโรปเริ่มเปิดเศรษฐกิจ ประกอบกับค่าเงิน
ดอลลาร์ที่กลับมาอ่อนค่า

สินค้าโภคภัณฑ์ – ทองคำ
ทองคำ +1.60% ปิดที่ 1,867.60 ดอลลาร์/
ออนซ์ แรงหนุนค่าเงินดอลลาร์ที่กลับมา
อ่อนค่าและข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอในฝั่งสหรัฐ ส่ง
ผลให่นลท.กลับเข้าซื้อทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์
ปลอดภัย

ตามติดสถานการณ์โลก
รัฐบาลจีนเลื่อนจัดเก็บภาษีสินค้าสำคัญ 79 ชนิดออกไปจนถึง 25 ธ.ค. 2021 - หากมีการกลับมาพู ดคุยสหรัฐฯ- จีนจะ
เป็นผลดีต่อ sentiment ตลาดหุ้นจีน
● สื่อรัฐบาลจีน GlobalTimes ระบุ จีนประกาศเลื่อนการจัดเก็บภาษีสินค้าสำคัญ 79 ชนิด ได้แก่ rare earths,
wafers ซึ่งครบกำหนดผ่อนผันในวันอังคารนี้ออกไปจนถึง 25 ธ.ค. 2021
้ นี้เป็นบวก ภายหลังที่ปธน.ไบเดนขึ้นมาดำรงตำแหน่ง
● เรามองว่า: การออกมาส่งสัญญาณของรัฐบาลจีนในครัง
้ ะ
นับตัง
้ แต่ช่วงต้นปีสหรัฐฯ focus ไปที่การแก้ไขปัญหา COVID-19 จนปัจจุบันปัญหาคลี่คลาย เชื่อว่าหลังจากนีจ
มีการกลับมาพิ จารณาประเด็นการค้ามากขึ้น - สอดคล้องกับกระแสข่าวผู้แทนการค้าสหรัฐฯ Katherine Tai ระบุ
ว่าเร็วๆนี้จะมีโอกาสพบปะกับตัวแทนการค้าจีนเช่นกัน
้ นี้หากมีการผ่อนคลายเกิดขึ้นเชื่อว่าจะเป็นผลดีต่อ sentiment โดยเฉพาะตลาดหุ้นจีนที่นับจากต้นปี 2021 ได้
● ทัง
ปรับฐานราคามาแล้ว
รายงาน กลต. ระบุ Michael Burry เปิด “Long Put” ใน บ. Tesla วงเงิน $534 million
● รายงาน กลต. สหรัฐฯ พบว่าปลาย Q1/21 Michael Burry (นลท.ชื่อดังทำกำไรในช่วง subprime และ ช่วงหุ้น
GameStop ปรับเพิ่ มขึ้น) เปิด position “Long Put” หรือ การทำกำไรหากราคาหุ้นปรับลงใน บ. Tesla วงเงิน
$534 million
้ มากกว่า หาก focus ไปที่ผลการดำเนิน
● อย่างไรก็ดี เรามองว่าการเทรด ของ Burry เน้นในการเก็งกำไรระยะสัน
งาน Tesla จำนวนส่งมอบรถยนต์ยังมีแนวโน้มเพิ่ มขึ้นตลอดในช่วง 4 ไตรมาส กำไรจากผลดำเนินงานเป็นบวกต่อ
เนื่องเป็นไตรมาสที่ 7 แม้จะมีบางส่วนได้ประโยชน์จากการขาย Carbon credit แต่เราเชื่อว่าในระยะยาว การ
พั ฒนาไปสู่ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ (Level 5) เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเมื่อเทียบกับรถยนต์ไฟฟ้ารายอื่นๆ ซึ่ง ยังไม่
รวม model ธุรกิจใหม่ๆ เช่น robotaxis
ปธน.Joe Biden เตรียมส่งออกวัคซีนจำนวน 20 ล้านโดสออกไปช่วยเหลือประเทศอื่น
● ประธานาธิบดี Joe Biden ระบุว่า “สหรัฐฯ ต้องการจะช่วยร่วมต่อสู้การแพร่ระบาดของไวรัสในประเทศของตัวเอง
พร้อมๆ กับการส่งความช่วยเหลือไปยังประเทศอื่น” ด้วยการส่งออกวัคซีนจำนวน 20 ล้านโดสเพื่ อออกไป
ช่วยเหลือประเทศอื่นซึ่งคาดว่าจะสามารถส่งออกได้ภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้
้ แรกที่สหรัฐฯ จะส่งออกวัคซีนที่ได้รับอนุมัติจาก FDA ให้ใช้ในประเทศแล้วไปยัง
● โดยรายงานข่าวระบุว่า นี่จะเป็นครัง
ประเทศอื่น หลังการแพร่ระบาดของไวรัสระลอกใหม่เกิดขึ้นในหลายประเทศทัว่ โลก และความต้องการวัคซีนยังคง
มีเพิ่ มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยวัคซีนของบริษัท Pfizer , Moderna และ Johnson&Johnson จะถูกส่งออกไป
เพิ่ มเติมจากวัคซีนของ AstraZeneca ที่ Biden ประกาศเตรียมส่งออกไปก่อนหน้านี้
้ หมดรวมกันแล้ว สหรัฐฯ จะส่งออกวัคซีนสัดส่วน 13 เปอร์เซ็นต์ที่ผลิตได้ใน
● ซึ่ง Biden ระบุว่าเมื่อคำนวณทัง
ประเทศไปยังประเทศอื่นๆ ในช่วง 6 สัปดาห์จากนี้
● โดยยังไม่ได้มีการระบุอย่างชัดเจนว่าวัคซีนจะถูกส่งไปยังประเทศใดบ้าง แต่คาดว่าจะเป็นบรรดาชาติที่เป็น
พั นธมิตรกับสหรัฐ ฯ
● ซึ่งที่ผ่านมา สหรัฐฯ แบ่งวัคซีนจำนวน 4.5 ล้านโดสซึ่งเป็นของ AstraZeneca ให้กับแคนาดาและเม็กซิโก ซึ่งเป็น
ประเทศเพื่ อนบ้านเท่านัน
้
GDP ญี่ปน
ุ่ (เบื้องต้น) ไตรมาส 1 หดตัว -5.1% QoQ annualized
่ ลาดคาดที่หดตัว -4.6% และกลับมาหดตัวจากที่เคย
● GDP ไตรมาส 1 หดตัว -5.1% QoQ annualized แย่กว่าทีต
ขยายตัวในไตรมาสก่อนหน้าที่ 11.6% โดย GDP ที่หดตัวมาจากผลกระทบจากการกลับมาแพร่ระบาดของไวรัส
COVID-19 ในญี่ปน
ุ่ อีกครัง
้ ส่งผลทำให้เกิดการใช้มาตรการฉุกเฉินต่างๆ รวมถึงการฉีดวัคซีนที่ล่าช้า
้ นอกจากนี้การ
● GDP ไตรมาส 1 ที่ออกมาหดตัว หลักๆถูกฉุดโดยการบริโภคภาคเอกชนที่กลับมาหดตัวอีกครัง
ลงทุนภาครัฐและการลงทุนภาคเอกชนก็มีการปรับตัวลดลง ขณะที่ด้านการส่งออกขยายตัวลดลงอย่างมากจาก
ไตรมาสก่อนหน้า

●

จาก GS คาดว่า GDP ญี่ปน
ุ่ ในไตรมาส 2 จะกลับมาขยายตัวได้อีกครัง
้ และคาดว่าจะกลับมาฟื้ นตัวได้ดีในช่วงไตร
มาส 4 จากที่ปจ
ั จุบันเศรษฐกิจญี่ปน
ุ่ ยังคงถูกกดดันจากการกลับมาแพร่ระบาดของไวรัส รวมถึงการแจกจ่าย
วัคซีนที่ยังคงล่าช้า

เกาหลีใต้ ยอดส่งออกสินค้า ICT ทำสถิติสูงสุดของเดือนเม.ย.หนุนโดยอุปสงค์ทั่วโลกที่ฟ้ นตั
ื วขึ้น
● ยอดส่งออกสินค้า ICT เดือนเม.ย.ขยายตัว 32.6% YoY แตะระดับ 1.7 หมื่นล้านดอลลาร์ และเป็นการทำสถิติสูงสุด
ของเดือนเม.ย.เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีอื่นๆ จากอุปสงค์โลกที่กลับมาฟื้ นตัว ถึงแม้ว่าปัจจุบันหลาย
ประเทศยังคงเผชิญกับเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัส แต่ไม่ได้สร้างผลกระทบ
ต่อสินค้า ICT มากนัก จากอุปสงค์ในสินค้ากลุ่มนี้ที่ยังคงฟื้ นตัวต่อเนื่อง
● โดยยอดส่งออกสินค้า ICT ในหลายประเทศยังคงปรับตัวเพิ่ มขึ้น อาทิ ส่งออกไปจีน +21.6% สหรัฐและยุโรป
+25.2% และ 36.3% เวียดนาม +67% ขณะที่ญี่ปน
ุ่ ชะลอตัวลงเล็กน้อยที่ 1.4% หนุนโดยยอดส่งออก
Semiconductor ที่เพิ่ มขึ้น +29.4% ในปีนี้ แตะระดับ 9.4 พั นล้านดอลลาร์ในเดือนเม.ย. แผงหน้าจอที่เพิ่ มขึ้น
+35.1% โทรศัพท์มือถือ +89.7%
● ยอดนำเข้าสินค้า ICT เดือนเม.ย. ออกมาขยายตัว 21.5% YoY ที่ระดับ 1.07 หมื่นล้านดอลลาร์ ส่งผลให้เกาหลีใต้เกิน
ดุลการค้าที่ระดับ 6.28 พั นล้านดอลลาร์
สิงคโปร์ และ ฮ่องกง ประกาศเลื่อน “Travel Bubble ” เหตุตัวเลขผู้ติดเชื้อยังคงอยู่ในระดับที่น่ากังวล
้ หลังจาก
● วานนี้ สิงคโปร์และฮ่องกง ประกาศเลื่อนการเปิดรับนักท่องเที่ยวในรูปแบบ “Travel Bubble” อีกครัง
ตัวเลขผู้ติดเชื้อยังอยู่ในเกณฑ์น่าเป็นห่วง
้ จะสามารถให้นักท่องเที่ยวเข้ามาโดยไม่ต้องมีการกักตัวได้ เดิมทีมีกำหนดเปิด
● โดยการเปิด”Travel Bubble”นัน
รับในวันที่ 26 พ.ค. แต่เนื่องด้วย จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่ มขึ้น และตรวจพบผู้ติดเชื้อที่ไม่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อน
หน้า จึงเป็นเหตุให้สิงคโปร์ยังไม่สามารถเปิดรับได้
● ในส่วนของฮ่องกง ตรวจพบผู้ติดเชื้อจากประเทศ Indonesia 1 ราย และรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่ มขึ้น 40 ราย
ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา เป็นเหตุให้รัฐบาลมีความจำเป็นต้องเลื่อน และจะแจ้งความคืบหน้าอีกครัง
้ ก่อนวันที่ 13 มิ.ย.
้ 2 ประเทศนี้ ถือว่าได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดค่อนข้างมาก เนื่องจากเป็นประเทศต้องพึ่ งพา
● ทัง
นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเป็นหลัก ไม่สามารถพึ่ งพาการบินภายในประเทศได้ ดังนัน
้ ต้องหวังพึ่ งความคืบหน้า
ในการฉีดวัคซีนในแต่ละประเทศ โดยเฉพาะ ชาวจีนแผ่นดินใหญ่ ที่เป็นนักท่องเที่ยวหลักของทัง
้ 2 ประเทศ
ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่ มขึ้นจากคาดการณ์ Demand ที่เพิ่ มขึ้น - ราคาน้ำมัน future ปิดสูงสุดรอบ 2 ปี
● ราคาน้ำมัน Brent ปรับตัวเพิ่ มขึ้นเข้าใกล้ระดับ $70 ต่อบาร์เรลจากมุมมองที่ดีขึ้นต่อความต้องการใช้น้ำมันใน
ประเทศหลักอย่างสหรัฐ ฯ ถึงแม้จะมีความเสี่ยงจากจำนวนผู้ติดเชื้อที่กลับมาเพิ่ มขึ้นในเอเชีย
● เมื่อวานนี้ราคา Futures และราคาน้ำมันในตลาด New York ปรับตัวเพิ่ มขึ้นต่อเนื่อง โดยราคาน้ำมันในตลาด New
York ปิดที่ระดับสูงที่สุดในรอบ 2 ปี จากตัวเลขผู้โดยสารในสนามบินสหรัฐ ฯ ที่อยู่ในระดับสูงที่สุดนับตัง
้ แต่เกิด
การแพร่ระบาด สะท้อนการเดินทางในประเทศที่จะช่วยหนุนการบริโภคน้ำมัน ไม่เพี ยงแต่ผู้โดยสารในสหรัฐ ฯ
เท่านัน
้ แต่จำนวนผู้โดยสารในจีนและยุโรปที่เพิ่ มขึ้น ช่วยชดเชยความกังวลการบริโภคที่อ่อนแอ่ของอินเดียได้
● ผู้โดยสารที่เข้า Check-in ในสนามบินสหรัฐ ฯ อยู่ที่ 1.85 ล้านคนในวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ถือเป็นระดับที่สูงที่สุด
ตัง
้ แต่เดือนมี.ค. 2020 และเป็นการปรับเพิ่ มขึ้นอย่างต่อเนื่องตัง
้ แต่เดือนก่อน โดยหากเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
ในปี 2019 จำนวนผู้โดยสารในปีนี้ต่ำกว่าระดับผู้โดยสารในปี 2019 เพี ยง 30% เท่านัน
้
้ แต่ต้นปี จากมุมมองที่ดีขึ้นต่อการบริโภคหลังการฉีดวัคซีนในกลุ่ม
● ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่ มขึ้นกว่า 35% นับตัง
ประเทศเศรษฐกิจหลักส่งผลให้หลายประเทศกลับมาเปิดเศรษฐกิจ
● ราคาสัญญาน้ำมัน Brent เดือนก.ค. ปรับตัวเพิ่ มขึ้น +0.3% สู่ระดับ $69.66 และราคาสัญญาน้ำมัน WTI เดือน
มิ.ย. ปรับตัวเพิ่ มขึ้น +0.3% สู่ระดับ $66.46
ราคา Brent Future เช้านี้
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