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ตลาดหุ้นสหรัฐฯเมื่อคืนนี้ยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่อง จากความกังวล
ด้านการแพร่ระบาดของสหรัฐฯที่กลับมาระบาดระลอกที่ 3 ส่งผลต่อ
ความไม่แน่นอนด้านการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
วันนี้ติดตามกับการรายงาน GDP 3Q20 ของสหรัฐฯครั้งแรก โดยนัก
เศรษฐศาสตร์คาดจะโต 32%YoY
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รู้หรือไม่ ? ปริมาณธุรกรรมการชาระเงินผ่าน Alipay ของบริษัท Ant
Group (6688 HK) อยู่ที่ 17.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งมากกว่า
มูลค่าการทาธุรกรรมสูงกว่าบริษัทระบบชาระเงินระดับโลกอย่าง Visa
และ Mastercard รวมกัน ! โดย Ant Group เตรียมเข้าซื้อขายวันแรก
5 พ.ย. นี้ อ่านข้อมูลฉบับเต็มของ Ant Group คลิกที่นี่
วานนี้ธุ รกิจระบบชาระเงิ นใหญ่ Visa (V US) และ Mastercard (MA
US) รายงานรายได้ อ อกมาต่ ากว่ า ที่ นั ก วิ เ คราะห์ ค าดทั้ ง 2 บริ ษั ท
เนื่ อ งจากสถานการณ์ COVID-19 ส่ ง ผลต่ อ การใช้ จ่ า ยของลู ก ค้ า
โดยเฉพาะยอดการใช้จ่ายบัตรเครดิตผ่านหน้าร้านทั่วโลกปรับตัวลง
จากการท่องเที่ยวที่ยังไม่ฟื้น โดยราคาหุ้นทั้ง V และ MA ปรับตัวลดลง
เมื่อคืนนี้ที่ 4.8% และ 8.1% อย่างไรก็ดี รายได้ของ V ลดลงติดกันเป็น
ไตรมาสที่ 2 แต่เป็นแค่ 2 ครั้งเท่านั้นที่รายได้ลดลงตั้งแต่เข้า IPO ในปี
2008 ส่วน CEO ของ MA กล่าวเห็นเทรนด์การปรับใช้เทคโนโลยีใน
การชาระเงินมากขึ้นโดยเฉพาะระบบ Contactless
คืนนี้รอติดตามงบของหุ้นเทคอีก 4 บริษัท ได้แก่ Alphabet (GOOGL
US) Facebook (FB US) Amazon (AMZN US) และ Apple (AAPL
US) ซึ่งนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าธุรกิจ Communication Services
อย่าง Alphabet และ Facebook จะเห็นการฟื้นตัวของรายได้ที่มาจาก
การโฆษณาชัดเจน หลังโดนกระทบหนักใน 2Q20

•

Cons. Target Price: $299.76
Last Price: $267.67
Upside: 12%
เตรียมประกาศงบ 3Q20 วันนี้ (29 ต.ค.) โดย Consensus คาดรายได้
ฟื้น 12%YoY เนื่องจากเริ่มเห็นเทรนด์การใช้จ่ายด้านโฆษณาของบริษัท
ต่างๆกลับมาเพิ่มขึ้นในช่วงปลายไตรมาสที่ผ่านมา
ล่าสุดได้ก้าวเข้าสู่ธุรกิจเกมอีกครั้ง หลังจากห่างหายไปนานตั้งแต่เปิดตัว
เกม Farmville ที่โด่งดังเมื่อ 10 ปีก่อน แต่ไม่ประสบความสาเร็จมากนัก
เนื่ อ งจากเล่ น ได้ ผ่ า น PC เท่ า นั้ น ซึ่ ง การเข้ า สู่ ธุ ร กิ จ เกมครั้ ง นี้ ผู้ เ ล่ น
สามารถใช้ ง านผ่ า น Facebook ได้ ห รื อ ผ่ า น Application บนระบบ
Android เนื่ อ งจากเป็ น Cloud-based gaming ซึ่ ง ให้ เ ล่ น ได้ ฟ รี โดย
Facebook จะได้รายได้มาจากการโฆษณาผ่านเกมนั่นเอง
ราคาหุ้นตั้งแต่ต้นปีปรับตัวขึ้นมาราว 27.6% ถือว่ายังขึ้นไม่มากหาก
เทียบกับหุ้นเทคใหญ่อื่น
อ่าน Paper หุ้น Facebook เพิ่มเติม คลิกที่นี่

Global X MSCI China Consumer
Discretionary ETF (CHIQ US)
•

•

Chart of the day

Last Price: $29.04
ทางเลือกกระจายการลงทุนที่มีโอกาสเติบโตไปการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
จี นในระยะยาว ด้ ว ยการลงทุ นในหุ้นจี น จ านวน 69 ตัว ทั้ง บริษัทที่จ ด
ทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ จีนและฮ่องกง ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการ
จาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคไม่จาเป็น รวมถึงแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับ
การจาหน่ายสินค้าดังกล่าว
ตัวอย่างหุ้นที่อยู่ใน ETF ได้แก่ Alibaba (BABA US) 9% JD. COM (JD
US) 8.6% Meituan Dianping (3690 HK) 8.5% Nio (NIO US)
6.4% New Oriental (EDU US) 4.3% เ ป็ น ต้ น ETF นี้ ก่ อ ตั้ ง ม า
ยาวนานตั้งแต่ปี 2009 โดยมีสภาพคล่องเฉลี่ยต่อวันที่ราว $22 mn และ
Expense ratio ที่ 0.65%

Stock Alert

“Ant Group” IPO ใหญ่สดุ ในโลกแห่งปี

Yum China (YUMC US)
•

มูลค่าการ IPO ตั้งแต่ต้นปีของตลาด
หุ้ น จี น และฮ่ อ งกง แซงหน้ า สหรั ฐ ฯ
แล้ว เมื่อ Ant Group เข้า IPO

วานนี้รายงานผลประกอบการ 3Q20 ยอดขายหน้าร้านโดยรวมลดลง
6%YoY ซึ่งลดลงน้อยกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 7.9%YoY อย่างไร
ก็ดี Margin มีการขยายตัวมากขึ้นในไตรมาสนี้ เนื่องจากมีการควบคุม
ต้นทุนที่ดี ด้าน CEO ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อผลประกอบการในระยะ
ข้างหน้า อีกทั้งมีแผนขยายสาขาเพิ่มขึ้นเป็น 900 สาขาในปีนี้ ซึ่งมากกว่า
เป้าเดิมที่เคยตั้งไว้ที่ 800-850 สาขา
Source: Goldman Sachs, CNBC, Bloomberg, Seeking Alpha, WSJ, Financial Times as of 29/10/20
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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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