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Today’s Top Picks

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

-1.48% CSI 300
-0.46% Nikkei 225
-3.02% Hang Seng
0.40% Straits Times
1.23% SET

0.80%
-0.66%
1.28%
0.90%
0.13%

Visa (V US)

Cons. Target Price: $243.19
Last Price: $220.66
Upside: 10.2%

•

Markets Overview
•

ภาพรวมตลาดสหรัฐฯ วานนี้ ปิดอยู่ในแดนลบ เป็นผลมาจาก Bond
Yield 10 ปี ที่พุ่งสูงขึ้น ส่วนภาพรวมตลาดยุโรปปรับตัวในแดนบวก
โดยนักลงทุนจับตา Bond Yield และแผนการกระจายวัคซีน สาหรับ
ภาพรวมตลาดเอเชียปรับตัวในแดนลบ หลังนักลงทุนมีความกังวล
เกี่ยวกับเงินเฟ้อ

•

Our Commentary

•

•

•

ตลาดหุ้ น ปรั บ ย่ อ ลงโดยเฉพาะดั ช นี Nasdaq วานนี้ หลั ง อั ต รา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 10 ปี (Bond Yield) พุ่งแรงแตะระดั บ
1.75% อย่างไรก็ดีเรามองว่าจะกดดันตลาดหุ้นเพียงระยะสั้นเท่านั้น
หากดู ใ นภาพรวม FED ยั ง ดู มี ท่ า ที ผ่ อ นคลายนโยบายอยู่ โดยคง
ดอกเบี้ยในระดับต่าจนกว่าเงินเฟ้อจะเร่งตัวขึ้นเฉลี่ยที่ 2% และจนกว่า
จะมั่นใจว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง อีก ทั้ง การกระจายวัคซีนที่
ทั่วถึงมากขึ้นและมาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจของ Biden ทาให้เรายัง
มองว่าเป็นปัจจัยสาคัญเชิงบวกต่อตลาดหุ้น
สาหรับฝั่งของเอเชีย เราเริ่มเห็นการประกาศผลประกอบการของบริษัท
จีนแล้ว ซึ่งออกมาโดดเด่นโดยเฉพาะหุ้นเทค E-Commerce อย่าง JD.
com (JD US, 9618 HK) ที่งบออกมาโตได้แข็งแกร่ง และ Pinduoduo
(PDD US) ที่ เ พิ่ ง รายงานงบออกมาวั น ก่ อ น รายได้ พุ่ ง แรงถึ ง
146%YoY รวมถึงตัวเลขผู้ใช้งานในแพลตฟอร์มแตะที่ระดับ 788 ล้าน
คน แซงหน้ายักษ์ใหญ่อย่าง Alibaba (BABA US, 9988 HK) ที่ 779
ล้านคนแล้ว ในสัปดาห์หน้า เราจับตาผลประกอบการของบริษัทจี น
ได้แก่ Tencent (700 HK) และ Xiaomi (1810 HK) เป็นต้น

Chart of the day

•

บริษัทเป็นตัวกลางระหว่างธนาคาร ผู้บริโภค และร้านค้า ดังนั้น หากมอง
การลงทุนในเชิงธีม Reopening ทั้งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ภาคบริโภค
และการท่องเที่ยว Visa ได้รับประโยชน์จากมูลค่าธุรกรรมแบบหน้าร้าน
มากขึ้น โดยเฉพาะการท่องเที่ยว ซึ่งต่างจากปีที่ผ่านมาที่ยอดธุรกรรม
ส่ว นใหญ่ มากจากการใช้ จ่ า ยออนไลน์ โดย Bloomberg consensus
คาดกาไรต่อหุ้นปี 2021 โต 9% และรายได้ฟื้นประมาณ 6%
แนวโน้ ม Digitalization ในด้ า นของสั ง คมไร้ เ งิ น สดของประชากรช่ ว ย
ผลักดันยอดธุรกรรมของ Visa เช่นกัน ซึ่งเรามองว่าแม้ผ่าน COVID-19
ไป ประชากรกลับมาทากิจกรรมนอกบ้านเหมือนเดิมแต่พฤติกรรมในการ
ใช้เงินสดจะค่อยๆ ถูกเปลี่ยนไปเป็นการชาระเงินผ่าน Application มาก
ขึ้น
เรามองว่าช่วง 2Q21 มูลค่าธุรกรรมของ Visa จะฟื้นตัวได้ดี จากเช็คเงิน
สดที่รัฐบาลแจก ซึ่ง Visa ได้อานิสงส์จากฐานลูกค้าหลักที่อยู่ในสหรัฐฯ
และการแจกเช็ครอบที่ 3 นี้ คาดจะถูกกระจายไปยังสินค้าที่มีมูลค่าสูง และ
สินค้าประเภทฟุ่มเฟือยมากขึ้น

ETFMG Travel Tech ETF (AWAY US)
Last Price: $33.00
•

•

•

ETF ลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โดยลงทุนจานวน
30 ตัวทั่วโลก สัดส่วนหลักเป็นหุ้นสหรัฐฯ 30% รองลงมาเป็นจีน 13%
กระจายลงทุนในหลายกลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจให้บริการจองตั๋วเครื่องบิน
และยานพาหนะอื่นๆ รวมถึงการจองที่พัก ประมาณ 48% รองลงมาเป็น
ธุรกิจให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 20% ธุรกิจแพลตฟอร์มการ
เปรียบเทียบราคา 17% และธุรกิจ Ride Sharing 14%
ตัวอย่างหุ้นที่อยู่ใน ETF ได้แก่ Facedrive ธุรกิจเช่ารถยนต์สัญชาติ
แคนาดา Trivago แพลตฟอร์มเปรียบเทียบราคาโรงแรมทั่วโลก Airbnb
รวมถึงTripadvisor Trip. com Booking. com และ Expedia เป็นต้น

Stock Alert
SMIC (981 HK)
•

บริษัทผลิตชิ พยั กษ์ใหญ่ของจี น เตรีย มขยายฐานการผลิตในเซิ นเจิ้ น
มู ล ค่ า 2.3 พั น ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ โดยได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากทาง
รัฐบาลจี น ซึ่งเป็นปัจจั ยหนึ่งที่จ ะช่ วยให้จีนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ใน
อุตสาหกรรมการผลิตชิพ ท่ามกลางความตึงเครียดกับทางสหรัฐฯ
Source: Goldman Sachs, CNBC, Bloomberg, Seeking Alpha, WSJ, Financial Times as of 19/03/21
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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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