GLOBAL DAILY FOCUS
9 OCT 20

Today’s Top Picks

Global Indices Performance
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Dow Jones
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Euro Stoxx 600
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Markets Overview
•

•

•

•

ตลาดหุ้นสหรัฐฯคืนวานนี้ปิด เขียวต่อ เนื่อง หลังเริ่มมีความคืบหน้า
มากขึ้นสาหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อเยียวยาผลกระทบจาก
COVID-19 โดยปธน.ทรัมป์ได้ กล่าวว่าปัจ จุ บันทีมงานทรัมป์ได้ เริ่ ม
เจรจากับ Democrats แล้วซึ่งเป็นไปในทิศทางที่ดี
วันนี้ตลาดหุ้นจีนกับมาเปิดทาการหลังหยุดยาว Golden Week
วานนี้องค์การอาหารและยาของสหรัฐฯได้อนุมัติให้บริษัท GenMark
(GNMK US) ผู้ผลิตเครื่องมือเกี่ยวกับ Lab Test สามารถใช้อุปกรณ์
ตรวจจับไวรัสชนิดต่างๆได้กว่า 20 ชนิด รวมถึง COVID-19 โดยเป็น
การใช้ในวงจากัดเท่านั้น ซึ่งเรามองว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยบวก เนื่องจาก
การตรวจจับไวรัสได้รวดเร็ว จะนาไปสู่การรักษาที่เร็วและสามารถ
ชะลอการติดเชื้อสู่ผู้อื่นได้
Dan Loeb ผู้ ถื อ หุ้ น ใหญ่ Disney (DIS US) แนะให้ บ ริ ษั ท ลดการ
จ่ายเงินปันผลราว $3bn เพื่อนามาพัฒนา content หนังหรือซีรี่ส์ใน
Disney+ เนื่องจากมองว่าหากลดเงินปันผล จะทาให้ Disney มีเงินทุน
เพื่อพัฒนา content ได้ถึง 2 เท่า และได้คาดว่าจานวนผู้สมัครสมาชิก
จะแซงหน้ า Netflix (NFLX US) ได้ ในอี ก ไม่ กี่ปี ข้างหน้ า โดย Disney
เป็นอีกหนึ่งหุ้นที่เรามองว่ามีการกระจายรายได้อย่างดี อ่าน Paper
เพิ่มเติม คลิกที่นี่
เทรนด์ การเข้า IPO ยังคงคึกไปจนถึงสิ้นปีและปีหน้า โดย Instacart
บริษัท Startup แพลตฟอร์มสั่งซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคออนไลน์ เล็ง
เข้า IPO ในตลาดหุ้นสหรัฐฯปี 2021 รวมถึงบริษัท FinTech จีนอย่าง
Lufax ก็เตรียมเข้า IPO ในสหรัฐฯเร็วๆนี้เช่นกัน

Chart of the day

•
•

Our Commentary
•

Target (TGT US)

•

•

Cons. Target Price: $163.99
Last Price: $161.86
Upside: 1.32%
E-Commerce ใหญ่อันดับ 2 ของสหรัฐฯ
จุดเด่นคือการเน้นกลยุทธ์ขายสินค้าทางช่องทางออนไลน์มากขึ้น ทาให้
ในช่วงของ COVID-19 ยอดขายไม่โดนกระทบ อีกทั้งบริษัทวางแผนออก
โปรโมชั่ นช่ วงปลายปี โดยจะเริ่มวัน ที่ 13-14 ต.ค. นี้ รวมถึงจะมีการ
ขยายโปรโมชั่นในช่วงของเทศกาล Black Friday ให้เป็นทั้งเดือนพ.ย.
เมื่ อ วานนี้ ร าคาหุ้ น ท าจุ ด สู ง สุ ด ใหม่ แต่ มู ล ค่ า หุ้ น ยั ง คงอยู่ ใ นระดั บ
สมเหตุ ส มผล PE21E อยู่ ที่ เ พี ย ง 22 เท่ า ต่ ากว่ า ค้ า ปลี ก คู่ แ ข่ ง อย่ า ง
Walmart (WMT US)
อ่าน Paper หุ้น Target เพิ่มเติม คลิกที่นี่

Alibaba (BABA US, 9988 HK)

•

•

•

•

Cons. Target Price: $316.48/HKD313.90
Last Price: $300.54/HKD291.20
Upside: 5.30%/7.80%
E-Commerce ยั ก ษ์ ใ หญ่ สั ญ ชาติ จี น และมี ธุ ร กิ จ Cloud Services
รวมถึงบริษัทในเครืออย่าง Alipay
ล่าสุดบริษัท หลักทรัพย์ Daiwa สัญชาติจีน ยังคงให้ Rating เป็น Buy
และปรั บ ราคาเป้ า หมาย BABA US ขึ้ น จาก $294 เป็ น $348 โดย
คาดการณ์กาไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นจากคาดการณ์เดิมราว 2-5% หนุนมา
จากธุรกิจ Cloud Services อีกทั้งได้รับประโยชน์จากการถือหุ้น 33%
ใน Ant Group ที่เตรียมจะเข้า IPO ในตลาดหุ้นฮ่องกงเร็วๆนี้
ธุรกิจ Cloud ยังคงครองส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 1 ในจีน อย่างไรก็ดี
บริษัทยังคงมุ่งเน้นขยายธุรกิจออกไปนอกเหนือจากประเทศจีนมากขึ้น
อีกด้วย เนื่องจากธุรกิจ E-Commerce ในฝั่งทวีปเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้และละตินอเมริกายังมีประชากรเข้าถึงต่าอยู่มาก
อ่าน Paper หุ้น Alibaba เพิ่มเติม คลิกที่นี่

Stock Alert
McDonald’s (MCD US)
•

เผยยอดขายทั่วโลก 3Q20 หดตัว 2.2%YoY ฟื้นตัวได้ดีจาก 2Q20 ที่
ยอดขายร่วงแรงถึง 23.9%YoY โดยไตรมาสนี้ยอดขายเฉพาะในสหรัฐฯ
ฟื้นตัวได้ 4.6%YoY หนุนจากการที่มีบริการ Drive-thru และโปรโมชั่น
ในเดื อ นก.ย. รวมถึ ง ราคาอาหารที่ ถู ก โดยยอดขายที่ ดี ม าจาก Big
Macs และ Nuggets
Source: Goldman Sachs, CNBC, Bloomberg, Seeking Alpha, WSJ, Financial Times as of 09/10/20
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ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ อย่างไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด ไม่สามารถที่จะยืนยั นหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่านี้ได้ ไม่ว่า
ประการใดๆ บทวิเคราะห์ในเอกสารนี้ จัดทาขึ้นโดยอ้างอิงหลักเกณฑ์ทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์ และมิได้เป็นการชี้นา หรือเสนอแนะให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ การตัดสินใจ
ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนี้หรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นผลจากการใช้วิจารณญาณของผู้อ่า น โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือพันธะผูกพัน
ใดๆ กับ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด ไม่ว่ากรณีใด
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