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

-0.15% CSI 300
-0.07% Nikkei 225
-0.07% Hang Seng
0.63% Straits Times
1.66% SET

0.20%
0.47%
0.73%
0.60%
0.75%

Markets Overview
ภาพรวมตลาดสหรั ฐ ฯ ปิ ด ในแดนลบ ปรั บ ตั ว ลงหลั ง ช่ ว งต้ น ปี ที่
ตลาดมี ความร้ อนแรง ส่ว นตลาดยุ โรปภาพรวมปิ ด บวก โดยรั บ
อานิสงส์จากหุ้นกลุ่มเคมีและการเงิน ขณะที่ฝั่งตลาดเอเชียภาพรวม
ผสม จากที่ IMF ได้คาดการณ์ตัวเลขความเติบโตเศรษฐกิจโลกเพิ่ม
ขึ้นอยู่ที่ 5.5% YoY

•

Our Commentary

•

•

•

จับตาการเข้า IPO ของบริษัท Kuaishou Technology (1024 HK)
แพลตฟอร์ม Video สั้น สัญชาติจีนที่มี Tencent (700 HK) ถือหุ้น
อยู่ 22% เตรียมเข้าซื้อขายวันแรก 5 ก.พ. นี้ ด้วยราคาคาดการณ์
อยู่ระหว่าง HK$105-HK$115 ซึ่งการเข้า IPO ครั้งนี้หนุนให้มูลค่า
การ IPO ในทวีปเอเชียแตะระดับ $9.93 bn สูงสุดของเดือนม.ค.ใน
รอบ 11 ปีเลยทีเดียว สาหรับ Tencent (700 HK)
วานนี้ราคาหุ้นปรับย่อลง 5% จากแรงขายทากาไร หลังจากพุ่งแรง
10% เมื่ อ วั น จั น ทร์ ที่ ผ่ า นมาจากข่ า วการ IPO ของ Kuaishou
Technology (1024 HK) อีกทั้งมีนักวิเคราะห์ปรับเป้าหมายราคา
ขึ้น ได้แก่ UBS ปรับขึ้นเป็น HK$830 และ Citi ปรับขึ้นเป็น HK$876
ซึ่ง Tencent (700 HK) เตรียมประกาศงบในช่วงเดือนมี .ค. โดย
นั ก วิ เ คราะห์ ค าดรายได้ แ ละก าไรจะเพิ่ ม ขึ้ น 24.6%YoY และ
29% YoY ต าม ล า ดั บ ห นุ น จา กธุ ร กิ จ เก ม อี ก ทั้ ง ตั ว เล ข
Transaction การใช้งานผ่าน WeChat Mini Program ในปี 2020
พุ่งถึง 100%YoY
เรามองว่าเศรษฐกิจจีนและกาลังซื้อของประชากรจีนยังเติบโตได้ใน
ระยะยาว ทางเลือกการลงทุนเกาะเทรนด์บริโภคจีน คือ Global X
MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ US)

Chart of the day

Microsoft (MSFT US)
Cons. Target Price: $248.69
Last Price: $232.33
Upside: 7.04%

• บริษัทเทคยักษ์ใหญ่ พื้นฐานดี เด่นในธุรกิจ Software เช่น Office 365
Windows และธุรกิจ Cloud Service รวมถึงธุรกิจอื่นๆ เช่น Skype
LinkedIn และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น Xbox และ Surface เป็นต้น
สาหรับการทางานออฟฟิศทั่วไป เรียกได้ว่า Microsoft Office เป็นชื่อ
แรกที่นึกออกและเป็น Software เดียวที่มีการใช้งานกันกว้างขวาง
• เปิดเผยรายได้ ไตรมาสล่าสุด ออกมามากกว่าที่นักวิเคราะห์คาด อยู่ ที่
43.08 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ โตขึ้น 17% YoY จากการที่ธุรกิจ
คลาวด์เติบโตได้ดี โดยรายได้จาก Azure โตได้ถึง 50% YoY
• รายได้ที่ออกมาดีกว่าคาด สะท้อนว่า Microsoft (MSFT US) เป็นหุ้น
พื้นฐานดี ที่สามารถตอบสนองความต้องการใช้ในยุคปัจจุบันได้ดี

Global X MSCI China Consumer
Discretionary ETF (CHIQ US)
Last Price: $40.46
• 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
Johnson & Johnson (JHJ US)
•

หนึ่งในบริษัทที่ผลิตวัคซีน COVID-19 ล่าสุดมีการประกาศงบ 4Q20
ออกมาดีกว่าที่คาด โดยรายได้โตขึ้น 16% YoY จากยอดขายยาที่เพิ่ม
มากขึ้น
Source: Goldman Sachs, CNBC, Bloomberg, Seeking Alpha, WSJ, Financial Times as of 27/01/21
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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

Global Markets

0 2680 1888

global@asiaplus.co.th

asiaplus.co.th

