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Global Indices Performance
S&P 500
Dow Jones
Nasdaq
Euro Stoxx 600
DAX

-0.72% CSI 300
-0.57% Nikkei 225
-0.87% Hang Seng
0.20% Straits Times
0.44% SET

1.11%
1.38%
1.01%
0.40%
-0.59%

Markets Overview
•

เมื่อวานตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทาการเนื่องในวัน Martin Luther King
และจะกลับมาเปิดตามปกติคืนนี้ ส่วนตลาดยุโรปภาพรวมปิดในแดน
บวก และตลาดเอเชียที่ผสมวานนี้ โดยส่วนหนึ่งมาจากตัวเลข GDP
ปีที่แล้วของจีน ที่โต 2.3% YoY

Our Commentary

•

•

•

จีนเผย GDP ทั้งปี 2020 ออกมาขยายตัว 2.3%YoY สูงกว่าที่นัก
เศรษฐศาสตร์คาดไว้ว่าจะขยายตัวเพียง 2%YoY โดยใน 4Q20
ขยายตั ว ได้ ถึ ง 6.5%YoY ซึ่ ง เป็ น หนึ่ ง ในประเทศที่ เ ศรษฐกิ จ ยั ง
ขยายตั ว ได้ ท่ า มกลางวิ ก ฤต COVID-19 ที่ แ พร่ ระบาดไปทั่ว โลก
โดยนักวิเคราะห์จาก JP Morgan เผยการฟื้นตัวของเศรษฐกิจถือ
ว่าเป็นในรูปแบบของ V-shape recovery และฟื้นกลับมาสูงกว่า
ระดับเดิมก่อนหน้าการแพร่ระบาด
การบริโภคในประเทศจีนคิดเป็นสัดส่วน 54.3% ของ GDP แม้ยอด
ค้าปลีกโดยรวมทั้งปีจะหดตัว 3.9%YoY แต่หากดูยอดขายผ่าน
ช่องทางออนไลน์อย่างเดียวโตได้ดีที่ 14.8%YoY สะท้อนถึงเทรนด์
การบริโภคของประชากรที่ยังคงซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์มากขึ้น
ต่อเนื่อง
ในปี 2021 นักวิเคราะห์หลายสานักก็ได้ออกมาคาดการณ์ GDP
จีน โดยผลสารวจจาก Reuters คาดว่าจะขยายตัวได้ 8.4% ส่วน
Credit Suisse มีการเพิ่มประมาณการณ์การเติบโต GDP จีนขึ้น
เป็น 7.1% จากเดิมที่คาดไว้ 5.6% โดยปัจจัยหลักที่จะช่วยหนุนคือ
การบริโภคในประเทศ ทางเลือกการลงทุนล้อไปกับการบริโภคในจีน
ที่เราชื่นชอบคือ Global X MSCI China Consumer
Discretionary ETF (CHIQ US)

Chart of the day

Target (TGT US)

Cons. Target Price: $203.01
Last Price: 194.80
Upside: 4.21%
• หุ้ น ค้ า ปลี ก พื้ น ฐานดี ที่ ส ามารถปรั บ ตั ว สู่ ยุ ค E-Commerce ได้ โดย
ล่าสุดบริษัทเผยรายได้ 3Q20 สูงกว่านักวิเคราะห์คาด รายได้รวมเพิ่มขึ้น
22%YoY โดยยอดขายผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ โ ตได้ ถึ ง 155%YoY
ยอดขายเฉพาะจากที่ลูกค้าไปรับสินค้าเองแบบ curbside pickup โตพุ่ง
ถึง 500%YoY และแบบ Delivery 280%YoY อีกทั้งมูลค่าการซื้อสินค้า
ต่อครั้งของลูกค้าเพิ่มขึ้น 15.6%YoY และ Gross Margin ขยายตัวได้
มากขึ้นด้วยในไตรมาสที่ผ่านมา
• Goldman Sachs ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $194 จากเดิมที่ $170 เมื่อ
วันที่ 19 พ.ย. เนื่องจาก Target ยังครองส่วนแบ่งการตลาดอุตสาหกรรม
ค้าปลีก และมูลค่าหุ้นอยู่ในระดับที่ถูก PE21E ที่ 20.6 เท่า
• อ่าน Paper หุ้น Target เพิ่มเติม คลิกที่นี่

Global X MSCI China Consumer
Discretionary ETF (CHIQ US)
Last Price: $36.63
• สร้างผลตอบแทนล้อไปกับบริษัทกลุ่มบริโภคฟุ่มเฟือยในจีน ซึ่งถือว่าเป็น
กลุ่ม New Economy ทั้งหมด (บริษัทในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ถูกถือครองโดย
รั ฐ บาลน้ อ ยมาก) เน้ น ไปยั ง กลุ่ ม บริ โ ภคยุ ค ใหม่ ไม่ ว่ า จะเป็ น กลุ่ ม
อิ น เตอร์ เ น็ ต E-Commerce ยานยนต์ การเรี ย นออนไลน์ และสิ น ค้ า
ประเภทเสื้อผ้าและเครื่องหนัง เป็นต้น จานวน 74 ตัว
• จีนเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอุตสาหกรรม E-Commerce ใหญ่ที่สุดในโลก
โดยประมาณ 40% ของยอดการซื้ อ สิน ค้ า ออนไลน์ม าจากประเทศจี น
เทียบกับที่เคยอยู่เพียง 1% เมื่อ 10 ปีก่อน รวมถึงอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่
กาลังเติบโตได้ดีอย่างยานยนต์ โดยจีนเป็นประเทศที่มีตลาดยานยนต์ใหญ่
ที่สุดในโลกเช่นกัน
• ตัวอย่างบริษัทที่ ETF ที่เข้าไปลงทุนได้แก่ Nio (NIO US) Meituan (3690
HK) JD.com (JD US / 9618 HK) Alibaba (BABA US / 9988 HK) และ
Pinduoduo (PDD US) เป็นต้น

Stock Alert
Tesla (TSLA US)
•

ได้มีการส่งมอบรถยนต์ครอสโอเวอร์ Model Y แล้วในจีน ซึ่งรถยนต์
ดังกล่าวผลิตที่เซี่ยงไฮ้ โดย Tesla ให้ความสาคัญกับตลาดจีน และเชื่อ
ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้แผนการเพิ่มยอดขายรถยนต์จากราว ๆ 5
แสนคันในปี 2020 เป็น 20ล้านคันต่อปีภายในทศวรรษนี้
Source: Goldman Sachs, CNBC, Bloomberg, Seeking Alpha, WSJ, Financial Times as of 19/01/21
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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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