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Today’s Top Picks
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Markets Overview
•

•

ตลำดหุ้นสหรัฐฯปิดลบเล็กน้อยวำนนี้ โดยนักลงทุนยังคงจับตำควำม
คืบหน้ำด้ำนมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อเยีย วยำผลกระทบจำก
COVID-19 อยู่ เนื่องจำกยังไม่บรรลุข้อตกลงแน่ชัด
ตลำดหุ้นฝั่งเอเชียเช้ำนี้ปรับตัวลดลงเช่นกัน นำโดยญี่ปุ่นฉุดจำกหุ้น
สำยกำรบิน ANA ที่รำยงำนผลขำดทุนกว่ำ $4.8 bn

Paypal (PYPL US)

•

•

•

Our Commentary
•

•

•

Tesla (TSLA US) รำยงำนรำยได้และกำไรออกมำดีกว่ำที่นักวิเครำะห์
คำดไว้ โดยสำมำรถสร้ำงกำไรติดต่อกันเป็นไตรมำสที่ 5 ที่ $331 mn
และรำยได้ ที่ $8.77 bn โดยรำยงำนยอดส่ ง มอบรถยนต์ 3Q20 ที่
139,300 คัน ด้ำน Gross Margin ของส่วนธุรกิจผลิตและจำหน่ำย
รถยนต์ขยำยตัวขึ้นจำกเดิม 18.7% เป็น 23.7% อย่ำงไรก็ดีเรำมอง
ว่ำยั งคงต้อ งจั บตำสำหรั บแนวโน้มก ำไรของบริษั ทต่อ ไปว่ำจะท ำได้
ต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นหรือไม่
ระบบกำรชำระเงินออนไลน์เป็นเทรนด์ที่กำลังมำแรงในยุคนี้ โดยวำนนี้
JPMorgan (JPM US) ได้ เ ปิ ด ตั ว บริ กำรใหม่ QuickAccept ที่ ท ำให้
ผู้ ป ระกอบกำรสำมำรถรั บ ช ำระเงิ น จำกลู ก ค้ ำ ได้ โ ดยไม่ หั ก
ค่ ำ ธรรมเนี ย ม ผ่ ำ นทำง Mobile App หรื อ Contactless Card
Reader ซึ่ ง เชื่ อ มต่ อ กั บ บั ญ ชี ธ นำคำรของ JPMorgan ทั น ที ท ำให้
ธุรกิจสำมำรถจัดกำรกระแสเงินสดแต่ละวันได้อย่ำงสะดวกขึ้น
ส่ ว น Paypal (PYPL US) จะเปิ ด ตั ว ฟี เ จอร์ ใ หม่ ใ ห้ ลู ก ค้ ำ ซื้ อ ขำย
แลกเปลี่ ย นสกุ ล เงิ น Digital ในสั ป ดำห์ ห น้ ำ อี ก ทั้ ง มี แ ผนให้ ลู ก ค้ ำ
สำมำรถใช้สกุล เงิน Digital ซื้อสินค้ำบริกำรได้ ภำยในปี 2021 โดย
บริษัทเผยได้รับใบอนุญำตจำกทำงกำรสหรัฐฯแล้ว

•

Cons. Target Price: $219.44
Last Price: $213.07
Upside: 2.99%
ผู้นำในธุรกิจชำระเงินออนไลน์ โดยจะได้รับประโยชน์โดยตรงจำก กำร
ชำระเงินออนไลน์ e-commerce และกำรให้บริกำรออนไลน์
รำยได้ ข อง Paypal มำจำกส่ ว นแบ่ ง เปอร์ เ ซ็ น ต์ จ ำกมู ล ค่ ำ ธุ ร กรรม
กำรเงินเมื่อลูกค้ำเกิดกำรใช้จ่ำยขึ้น โดยอุตสำหกรรม E-Commerce
เติบโตได้อย่ำงรวดเร็ว โดยเฉพำะในช่วงกำรแพร่ระบำดของ COVID-19
ทำให้ Paypal ได้รับประโยชน์โดยตรง ผลประกอบกำรไตรมำสล่ำสุดจึง
ประกำศออกมำเป็นไตรมำสที่ดีที่สุดในประวัติศำสตร์ของ
ล่ำสุดกำรเปิดตัวฟีเจอร์ซื้อขำยสกุล เงิน Digital บนแพลตฟอร์ม มอง
เป็นปัจจัยบวกกับบริษัท อีกทั้งในระยะข้ำงหน้ำบริษัทยังมีแผนจะรับชำระ
ค่ำสินค้ำและบริกำรจำก 26 ล้ำนธุรกิจที่ใช้ Paypal เป็นสกุลเงิน Digital
ภำยในปี 2021
อ่ำน Paper หุ้น Paypal เพิ่มเติม คลิกที่นี่

Global X Fintech ETF (FINX US)

•

•

•

Last Price: $39.87
ทำงเลือกกระจำยกำรลงทุนในหุ้นที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ Fintech หรือ
กำรปรับใช้เทคโนโลยีในธุรกิจกำรให้บริกำรทำงกำรเงิน ธนำคำร รวมถึง
ประกั น และ สกุ ล เงิ น digital ชั้ น น ำจำกทั่ ว โลกจ ำนวน 33 ตั ว โดยมี
สัดส่วนหลักในสหรัฐฯ 57%
ตั ว อย่ ำ งหุ้ น ใน ETF ได้ แ ก่ Square 8.8% Afterpay 6.7% Adyen
6.5% และ Paypal 5.9% เป็นต้น
จุ ด เด่ น คื อ ETF นี้เ ป็น ประเภท Active ETF หมำยถึง ผู้จั ด กำรกองทุ น
สำมำรถจะปรั บ เปลี่ ย นหุ้ น ในพอร์ ต ETF ได้ เพื่ อ ให้ ล้ อ ไปกั บ เทรนด์
ปัจจุบัน โดย ETF มี Expense ratio ที่ 0.68% และสภำพคล่องเฉลี่ยต่อ
วันที่ $5.6mn

Stock Alert

Chart of the day
Snap Inc. (SNAP US)
•
•

•

แพลตฟอร์ม Social Media “Snap Chat”
รำคำหุ้นปรับตัวพุ่งขึ้นกว่ำ 22% วำนก่อน หลังประกำศผลประกอบกำร
ออกมำขำดทุน 3Q20 ที่ $200 mn ลดลง 12%YoY ส่วนตัวเลขผู้ใช้งำน
Daily Active Users เพิ่มขึ้น 4% ปัจจุบันอยู่ที่จำนวน 249 ล้ำนคน
บริษัทเผยคำดกำรณ์ผลประกอบกำรทั้งปีขึ้น โดยคำดรำยได้ 4Q20 จะ
โตได้รำว 47-50% และมีผู้ใช้งำนแตะระดับ 257 ล้ำนคน

Source: Goldman Sachs, CNBC, Bloomberg, Seeking Alpha, WSJ, Financial Times as of 22/10/20
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ข้อมูลในเอกสำรฉบับนี้ รวบรวมมำจำกแหล่งข้อมูลที่น่ำเชื่อถือ อย่ำงไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ไม่สำมำรถที่จะยืนยั นหรือรับรองควำมถูกต้องของข้อมูลเหล่ำนี้ได้ ไม่ว่ำ
ประกำรใดๆ บทวิเครำะห์ในเอกสำรนี้ จัดทำขึ้นโดยอ้ำงอิงหลักเกณฑ์ทำงวิชำกำรเกี่ยวกับหลักกำรวิเครำะห์ และมิได้เป็นกำรชี้นำ หรือเสนอแนะให้ซื้อหรือขำยหลักทรัพย์ใดๆ กำรตัดสินใจ
ซื้อหรือขำยหลักทรัพย์ใดๆ ของผู้อ่ำน ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรอ่ำนบทควำมในเอกสำรนี้หรือไม่ก็ตำม ล้วนเป็นผลจำกกำรใช้วิจำรณญำณของผู้อ่ำ น โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือพันธะผูกพัน
ใดๆ กับ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ไม่ว่ำกรณีใด
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