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คอลัมน์: เรื่องเดียว หลากประเด็น
ตลาดหุน้ ไทยอยู่ในช่วงการฟื้ นตัวทางเทคนิ ค จะทะลุแนวต้าน 1,460 จุด ได้หรือไม่ ขึ้ นอยู่กบั
การคาดการณ์จัง หวะเวลาการปรับขึ้ นอัตราดอกเบี้ ยของสหรัฐ แนวโน้ม การฟื้ นตัวของเศรษฐกิ จ โลก
โดยเฉพาะจีน และแนวโน้มผลการดาเนิ นงานของ บจ.
ล่าสุด ตลาดการเงินโลกประเมินว่า มีโอกาส 44% ที่เฟดจะปรับขึ้ นอัตราดอกเบี้ ยครั้งแรกใน
เดือนก.ย.นี้ และมีโอกาสถึง 73% ที่เฟดจะขึ้ นอัตราดอกเบี้ ยครั้งแรกภายในเดือน ธ.ค.นี้
ตลาดยังให้ความสาคัญกับการปรับขึ้ นดอกเบี้ ยหลังจากนั้น เพื่อประเมินท่าทีของเฟดที่ว่า “จะ
ปรับขึ้ นอย่างค่อยเป็ นค่อยไป”
แถลงการณ์ของเฟด หลังการประชุมเมื่อวันพุธชี้ ถึงการฟื้ นตัวต่อเนื่ องของตลาดแรงงานสหรัฐ
แต่ไม่ได้ส่งสัญญาณที่ชดั เจนถึงจังหวะการปรับขึ้ นอัตราดอกเบี้ ย
น่ าสังเกตว่า ตลาดการเงินประเมินจังหวะการปรับขึ้ นดอกเบี้ ยเฟด จะเชื่องช้ากว่าที่เสียงส่วน
ใหญ่ของเฟดเคยคาดการณ์ไว้ในเดือน มิ.ย. หลังตลาดหุน้ จีนผันผวนหนัก แนวโน้มการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ
โลกล่าช้ากว่าที่คาด และแทบไม่มีแรงกดดันเงินเฟ้ อ
เมื่อวันศุกร์ สหรัฐอเมริการายงานต้นทุนการจ้างงาน (ECI) ขยับขึ้ นเพียง 0.2% ในไตรมาส 2
ซึ่งเป็ นการเพิ่มขึ้ นน้อยที่สุดในรอบ 33 ปี และน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้ น 0.6% ทาให้ตลาด
คาดการณ์วา่ เฟดอาจชะลอการตัดสินใจเรื่องปรับขึ้ นอัตราดอกเบี้ ย
ทั้งนี้ ดัชนี ECI ถือเป็ นมาตรวัดที่น่าเชื่อถือสาหรับภาวะตลาดแรงงาน และเป็ นตัวคาดการณ์ที่ดี
สาหรับอัตราเงินเฟ้ อ
ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่น รวมถึงเงินบาทด้วย ที่กระเตื้ องขึ้ นมาปิ ดที่
34.98 บาท/ดอลลาร์ จากที่อ่อนแตะ 35.25 บ./ดอลลาร์
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ทั้งนี้ การอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ช่ว ยลดแรงกดดันต่อตลาดหุน้ เกิดใหม่ และตลาดสินค้า
โภคภัณฑ์รวมถึงทองคา
อย่างไรก็ดี น้ ามันดิบเบรนท์ยงั คงร่วง 1.1 ดอลลาร์ มาปิ ดที่ 52.21 ดอลลาร์/บาร์เรล เหตุ
วิตกอุปทานตลาดโลกพุ่ง หลังเบเกอร์ ฮิวจ์รายงานว่า จานวนแท่นขุดเจาะน้ ามันของสหรัฐในรอบสัปดาห์ที่
แล้ว เพิ่มขึ้ น 5 แห่ง เป็ น 664 แท่น ตลาดยังกังวลว่า อิหร่านอาจผลิตและส่งออกน้ ามันมากขึ้ น เมื่อการ
ยกเลิกมาตรการควา่ บาตรอิหร่านมีผลบังคับใช้
หุน้ พลังงานต้นน้ าจึงอาจถูกแรงขายทากาไร จากภาวะตลาดน้ ามันตกตา่
ในสัปดาห์นี้ ตลาดยังคงติดตามตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ เพื่อปรับการคาดการณ์จงั หวะการ
ปรับขึ้ นอัตราดอกเบี้ ยเฟดต่อไป ที่ สาคัญได้แก่ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร โดยตลาดคาดว่า จะ
เพิ่มขึ้ น 220,000 ตาแหน่ ง ในเดือนก.ค. เทียบกับค่าเฉลี่ย 208,000 ตาแหน่ งต่อเดือนในครึ่งแรกของปี นี้
และเฉลี่ย 260,000 ตาแหน่ งต่อเดือนในปี 57
นอกจากนี้ นักลงทุนยังติดตามการประชุมกนง.ในวันที่ 5 ส.ค.นี้ การประชุมครั้งก่อน กนง.เห็น
สัญญาณการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจไทยแผ่วลง แต่เลือกที่จะเก็บ “กระสุน” และรอผลของการปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ ยก่อนหน้านั้น
ช่วงเดื อนเศษที่ ผ่ านมา เศรษฐกิ จไทยส่งสัญ ญาณแผ่ วลง ทั้งการส่งออกที่ รับผลกระทบจาก
เศรษฐกิ จ โลก กาลังซื้ อในประเทศส่อแววซึ มข้ามปี หลังถูก กระทบจากภัย แล้ง นอกจากนั้ น การลงทุ น
โครงสร้างพื้ นฐานขนาดใหญ่ภาครัฐยังล่าช้ากว่าแผนอีกด้วย อย่างไรก็ดี บาทอ่อนค่าเร็วมาเคลื่อนไหวใกล้
35 บ./ดอลลาร์ จึงต้องตามดูกนั ต่อไปว่า กนง.จะกระตุน้ เศรษฐกิจเพิ่มเติ มหรือไม่
ด้าน บจ.ในตลาดหุน้ ยังทยอยรายงานผลการดาเนิ นงานไตรมาส 2 ก่อนเส้นตายในวันที่ 15
ส.ค.นี้ ส่วนหนึ่ งจะส่งสัญญาณแนวโน้มผลดาเนิ นงาน ภายใต้สถานการณ์ที่เศรษฐกิจไทยแผ่ วลง และมี
แนวโน้มยืดเยื้ อข้ามปี จึงมีความเสี่ยงด้านลบต่อผลการดาเนิ นงานของบริษัททัว่ ไป ซึ่ งจะตามมาด้วยการ
ปรับลดประมาณการกาไรและมูลค่าพื้ นฐานรายหุน้ อีกระลอก
ตลาดหุน้ ไทยฟื้ นตัวทางเทคนิ คจากแนวรับ 1,400 จุด ขึ้ นมาปิ ดที่ 1,440 จุด โดยมีแนวต้าน
ถัดไปอยูท่ ี่ 1,460 จุด แนวรับอยู่แถว 1,420 จุด จะไปไกลแค่ไหนขึ้ นอยู่กบั การคาดการณ์จงั หวะเวลาการ
ปรับขึ้ นอัตราดอกเบี้ ยของสหรัฐ แนวโน้มการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะจีน และแนวโน้มผลการ
ดาเนิ นงานของ บจ.
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