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Today’s Top Picks
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ตลาดหุ้นสหรัฐฯคืนวานนี้ปิดลบเล็กน้อยท้ายตลาด หลังบริษัทยา 2
บริษัท Eli Lily (LLY US) และ Johnson & Johnson (JNJ US) เผย
ต้องหยุดการทดลองเฟส 3 ไว้ชั่วคราวหลังพบผู้ป่วยไม่ทราบสาเหตุ
ส่วนฝั่งเอเชียเช้านี้นัก ลงทุนรอฟัง Speech ของ สี่ จิ้นผิง เนื่องในวัน
ครบรอบ 40 ปีการก่อตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเซิ่นเจิ้น

Our Commentary

•

Alibaba (BABA US, 9988 HK)

กลุ่มธนาคารสหรัฐฯ เริ่มประกาศงบ 3Q20 ออกมาเป็นกลุ่มแรก วาน
นี้ JPMorgan (JPM US) Citi group (C US) และ Blackrock (BLK
US) โดยภาพรวมรายงานผลประกอบการออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์
คาดไว้ หนุนมาจากการซื้อขายหลักทรัพย์ที่คึกคัก
Apple (AAPL US) เปิ ด ตั ว iPhone12 ทั้ ง 4 โมเดลที่ ร องรั บ 5G ได้
โดยบริษัทคาดว่าจะขายได้ 80 ล้านเครื่องในปีนี้ โดยเรามองว่าช่วงที่
ผ่านมาบริษัทมุ่งเน้นการเจาะกลุ่มลูกค้าที่ระดับโดยการออก iPhone
หลายรุ่นหลายราคา อีกทั้งเน้นจาหน่าย Wearables เพิ่มมากขึ้น
แนวโน้ม การจับจ่ ายใช้ ส อยและท่ อ งเที่ย วในจี นยั งแข็งแกร่ง จากช่ ว ง
วัน หยุ ด Goldman Week โดยข้ อ มู ล จากระบบช าระเงิน UnionPay
เผยปริมาณธุรกรรมชาระเงินในช่วงเวลาดังกล่าวขยายตัว 15%YoY
นอกจากนั้ น ยอดการจั บ จ่ า ยใช้ ส อยผ่ า นแพลตฟอร์ ม Tmall ของ
Alibaba (BABA US, 9988 HK) พุ่งถึง 79%YoY
บริ ษั ท เทคจี น อย่ า ง Bilibili (BILI US) เตรี ย มจดทะเบี ย นในตลาด
ฮ่องกงเป็นตลาดที่ 2 เช่นกัน ส่งผลให้ราคาหุ้นที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ
ปรับตัวขึ้น 6% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา สะท้อนถึงเทรนด์ IPO ที่ตลาด
ฮ่องกงที่ยังแข็งแกร่ง

•

•

•

Cons. Target Price: $320.40/HKD319.70
Last Price: $308.78/HKD295.00
Upside: 3.76%/8.37%
E-Commerce ยักษ์ใหญ่สัญชาติจีน
กองทุน Sovereign Wealth Funds 2 กองของสิงคโปร์อย่าง GIC และ
Temasek เข้าลงทุนใน IPO ของ Ant Group โดย GIC ตั้งใจจะลงทุนเป็น
มูลค่า $1bn เนื่องจาก BABA เป็นผู้ถือหุ้นหลักของ Ant Group ซึ่งคิด
เป็นสัดส่วนประมาณ 30%
ธุรกิจ AliCloud คาดทากาไรได้ปีหน้า ปีนี้บริษัทเห็นการใช้งานของระบบ
Cloud ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญโดยได้แรงกระตุ้นจาก COVID19 อีกทั้งส่วนแบ่งการตลาดของ Alicloud ในจีนก็ขยายตัวมากขึ้น
หากเทียบมูลค่าหุ้นระหว่าง Alibaba และ Amazon จะเห็นได้ว่า BABA มี
มูลค่าหุ้นที่ถือว่าต่ากว่ามาก จากค่า PE ปี 21 ที่ 32 เท่า ขณะที่สาหรับ
AMZN ค่า PE อยู่ที่ 78 เท่า
อ่าน Paper หุ้น Alibaba เพิ่มเติม คลิกที่นี่

Hong Kong Stock Exchange (388 HK)

•
•

•

Chart of the day

Cons. Target Price: HKD408.00
Last Price: HKD371.40
Upside: 9.85%
ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง
เทรนด์การเข้า IPO ยังคงคึกคักในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงตั้งแต่ต้นปีที่
ผ่านมา จากการที่บริษัทจีนที่จดทะเบียนในสหรัฐฯหันมาจดทะเบียนใน
ฮ่องกงเป็นตลาดที่ 2 มากขึ้น เริ่มตั้งแต่ NetEaset (9999 HK) JD.Com
(9618 HK) และ Yum China (9987 HK) เป็นต้น โดยมูลค่าการ IPO ใน
ฮ่ อ งกงปั จ จุ บั น เพิ่ ม ขึ้ น กว่ า ปี ก่ อ นหน้ า 33% อี ก ทั้ ง ยั ง มี บ ริ ษั ท Ant
Group บริ ษั ท ในเครื อ ของ Alibaba เตรี ย มเข้ า IPO เร็ ว ๆนี้ แ ละล่ า สุ ด
บริษัทเทคจีนอย่าง Bilibili (BILI US) ก็เตรียม IPO เช่นกัน
ส่วนของหุ้น HKEX มีนักวิเคราะห์ปรับราคาเป้าหมายต่อ ปัจจุบันอยู่ที่
ราคา HKD408 คิดเป็น Upside อยู่ที่ 8.3%

Stock Alert

Twilio (TWLO US)
•

•

ประกาศเข้าซื้อบริษัทเทค Startup “Segment” มูลค่า $3.2 bn โดยเป็น
การร่วมมือ กันเพื่อยกระดับการติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัทต่างๆกับ
ลูก ค้ า ให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ งเป็ น การรวมบริ ก ารลู ก ค้ า ท าตลาดและวิ เ คราะห์
ข้อมูลลูกค้า เพื่อส่งต่อสินค้าให้ตรงกับความต้องการได้ดีขึ้น

อ่าน Paper หุ้น Twilio เพิ่มเติม คลิกที่นี่
Source: Goldman Sachs, CNBC, Bloomberg, Seeking Alpha, WSJ, Financial Times as of 14/10/20
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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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