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ภาพรวมตลาดสหรัฐฯ วานนี้ ปรับย่อเพียงเล็กน้อย หลัง ช่วงต้น
สั ป ดาห์ ต ลาดมี ค วามร้ อ นแรง จากผลประกอบหลายบริ ษั ท ที่
ออกมาดี ซึ่งตลาดยุโรปภาพรวมก็ทรงตัวในแดนลบสอดคล้องกับ
ตลาดโลก ซึ่งนักลงทุนยังจับตามองการรับมือ COVID-19 ส่วน
ตลาดเอเชียเช้านี้เปิดบวก ซึ่งตลาดหลักหลายตลาดเตรียมปิดทา
การ เนื่องจากเทศกาลตรุษจีน ได้แก่ ตลาดหุ้นฮ่อ งกง วันที่ 11
ก.พ. 21 เปิดทาการครึ่งวัน เวลา 8.30-11.00 น. และปิดทาการ
วันที่ 12-15 ก.พ. 21 ตลาดหุ้นเวียดนามปิดทาการตั้งแต่วันที่
10-16 ก.พ. 21 ตลาดหุ้นจีนปิดทาการวันที่ 11-17 ก.พ. 21 และ
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทาการ วันที่ 15 ก.พ. 21

Our Commentary

•

•

•

ปัจจุบันประชากรสหรัฐฯ กว่า 33.3 ล้านคนได้รับวัคซีนเข็มแรกแล้ว
คิดเป็นสัดส่วน 9.9% ของประชากรทั้งหมด แต่มีเพียง 9.8 ล้านคน
หรือ 3% เท่านั้นที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว ซึ่งยังไกลจากเป้าหมาย
ของ Biden ที่จะกระจายวัคซีนให้ทั่วถึง 232-281 ล้านราย หรือคิด
เป็นสัดส่วน 70%-85% เนื่องจากเป้าจานวนนี้ทางผู้เชี่ยวชาญได้
กล่าวไว้ว่าจะสามารถช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดได้ในฝั่งเอเชีย
ประเด็ น ที่ เ ราจั บ ตามองคื อ การเผยรายละเอี ย ดของการปรั บ
โครงสร้างของบริษัทลูกของ Alibaba (BABA US, 9988 HK)
อย่าง Ant Group ซึ่งเรามองว่าราคาหุ้น Alibaba ตอบรับข่าวเชิง
ลบไปแล้วเมื่อช่วงปลายปีก่อนและเริ่มฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีในสัปดาห์
ที่ผ่านมาหลังจากข่าวปรับโครงสร้าง
วันนี้ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดทาการเพียงครึ่งวัน และหยุดยาวจนถึง 15
ก.พ. เนื่องจากเทศกาลตรุษจีน ซึ่งเรามองว่าการจับจ่ายใช้สอย
ยังคงคึกคักโดยเฉพาะในโลกออนไลน์ หนึ่งทางเลือกการลงทุนล้อ
ไปกับเทรนด์บริโภคจีนที่เรามองว่าน่าสนใจ คือ Global X MSCI
China Consumer Discretionary ETF (CHIQ US)

Chart of the day

Alibaba Group (BABA US, 9988 HK)
Cons. Target Price: $324.29/HK$313.93
Last Price: $267.79/HK$259.20
Upside: 21.09%/21.11%
• ผลประกอบการ 4Q20 รายได้ ร วมโต 37%YoY และก าไรขยายตั ว
56%YoY ด้านธุรกิจ E-Commerce ในประเทศจีน บริษัทเน้นการขยาย
ฐานลูกค้า (customer acquisitions) ในเมืองที่กาลังพัฒนาในจีน โดย
เน้นไปยังสินค้าประเภทของสด และของใช้ในบ้านทั่วไปมากขึ้น เพื่อเพิ่ม
ความถี่ในการซื้อสินค้า
• นอกจากนี้ รายได้จาก E-Commerce ทั่วโลกโต 38%YoY ด้านธุรกิจ
Cloud ตัวเลข EBITA บวกได้ไตรมาสแรก หลังจากที่ Alibaba ได้ลงทุน
ในธุรกิจนี้ไปเยอะมาก ในเชิงของรายได้ ขยายตัว 50%YoY มาจากลูกค้า
กลุ่มการให้บริการทาง Internet ค้าปลีก รวมถึงรัฐบาล
• เรามองว่าราคาหุ้น Alibaba มี Downside ที่จากัด เนื่องจากปรับตัวลง
มาเยอะจากข่าวลบ และกลับมาฟื้นตัวได้จากประเด็นความคืบหน้าการ
ปรับโครงสร้างธุรกิจของ Ant Group ที่สะท้อนถึงการเตรียมความพร้อม
สาหรับ IPO

Global X MSCI China Consumer
Discretionary ETF (CHIQ US)

Last Price: $42.39
• 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 สิ นค้ า ออนไลน์ ม 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
• อ่าน Paper CHIQ เพิ่มเติม คลิกที่นี่

Coca Cola (CO US)
•

Stock Alert

ประกาศงบไตรมาสล่าสุด ทารายได้ 4Q20 อยู่ที่ 8.6 พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หรือลดลง 5% YoY ซึ่งต่ากว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้เล็กน้อย
โดย Coca Cola ถือว่าเป็นบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
COVID-19 ซึ่งทาง CEO ก็มองว่าหากในอนาคตวัคซีนกระจายทั่วถึง
แล้ว น่าจะเห็นการพัฒนาในส่วนของธุรกิจที่ชัดเจนขึ้น
Source: Goldman Sachs, CNBC, Bloomberg, Seeking Alpha, WSJ, Financial Times as of 11/02/21
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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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