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Global Indices Performance
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Markets Overview

•

•

ตลำดสหรัฐฯ ดัชนี Dow Jones ปรับบวกทำจุดสูงสุดใหม่ และ S&P 500
ทรงตัวในแดนบวก ส่วน Nasdaq ย่อในแดนลบเล็กน้อย โดยนักลงทุนจับ
ตำตัวเลขกำรว่ำงงำนที่เตรียมออกศุกร์นี้ โดยคำดว่ำตัวเลขกำรจ้ำงงำน
เพิ่มขึ้น
ภำพรวมตลำดยุ โ รป ปิ ด ในแดนบวก กำรงบที่ อ อกมำดี และตั ว เลข
เศรษฐกิจฝั่งยุโรปที่ออกมำดี อย่ำง PMI อยู่ที่ 53.8 เทียบกับ 53.2 ใน
เดือนมี.ค. สะท้อนเศรษฐกิจที่ขยำยตัว ส่วนตลำดเอเชียเช้ำนี้ปรับตัวใน
แดนบวก ตำม Sentiment ตลำดโลก โดยจับตำตัวเลขกำรว่ำงงำนใน
สหรัฐฯ

Our Commentary

•

•

•

ฝั่งสหรัฐฯ ทยอยประกำศงบต่อเนื่อง วำนนี้ PayPal (PYPL US) เผยงบ
1Q21 ดีกว่ำคำด ทำรำยได้ $6.03bn ขยำยตัว 31%YoY กำไรอยู่ที่
$1.10bn หนุนจำกเทรนด์ Online Shopping ทำให้ปริมำณกำรชำระ
โดยรวมออกมำดีกว่ำคำดอยู่ที่ $285bn คิดเป็นกำรเติบโต 50%YoY
นอกจำกนี้ ทำง CEO ได้เผยว่ำกำลังให้ควำมสำคัญกับสกุลเงินดิจิทัล
มองว่ ำ เป็ น ปั จ จั ย ที่ ส ำคั ญ ที่ ช่ ว ยให้ ธุ ร กิ จ เติ บ โตได้ โดยมี แ ผนพั ฒ นำ
Digital Wallet เพิ่ ม เติ ม มุ่ ง หวั ง ให้ Paypal เป็ น App ครบวงจรใน
ชีวิตประจำวัน ซึ่งหลังประกำศงบ รำคำหุ้น PYPL ก็ปรับขึ้นรำว 5.5%
อีกหนึ่งบริษัทที่ประกำศงบวำนนี้ Uber Technologies (UBER US) ทำ
รำยได้ $2.90bn ออกมำต่ำกว่ำที่คำด โดยขำดทุน $108mn ซึ่งขำดทุน
ลดลงจำกไตรมำสก่อนหน้ำที่ขำดทุนอยู่ที่ $968mn จำกกำรขำยกิจกำร
Self Driving อย่ำง Advanced Technologies Group (ATG) อย่ำงไร
ก็ ดี ผู้ ค นเริ่ ม กลั บ มำใช้ บ ริ ก ำร รำยได้ จ ำกธุ ร กิ จ Delivery เพิ่ ม ขึ้ น
166%YoY ขณะที่ ธุ ร กิ จ จองรถรำยได้ ยั ง หดตั ว 38%YoY ได้ รั บ
ผลกระทบโดยตรงจำกกำรแพร่ระบำด COVID-19 ที่ทำให้กำรเดินทำง
ลดลง
ภำพรวมงบฝั่งสหรัฐฯ ที่ประกำศงบออกมำดีกว่ำคำด ประกอบกับกำร
เร่งกระจำยวัคซีน ทำให้เริ่มเห็นภำพกำรฟื้นตัวเศรษฐกิจของฝั่งสหรัฐฯ
แล้ว โดยเรำยังสนใจทำงเลือกหนึ่งที่ลงทุนล้อไปกับกำรลงทุนโครงสร้ำง
พื้นฐำนของ Biden อย่ำง U.S. Infrastructure Development ETF
(PAVE US) และะอีกหนึ่งหุ้นที่ได้ประโยชน์จำกกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
คือ Facebook (FB US)

Chart of the day

Today’s Top Picks

Facebook (FB US)

Cons. Target Price: $381.81
Last Price: $315.02
Upside: 21.20%
• ธุรกิจ platform social media ที่ครองจำนวนผู้ใช้เยอะที่สุดในโลก รำว
2,400 ล้ำนคน ก่อ ตั้งเมื่อ ปี 2004ประกอบธุร กิจ หลักคื อ กำรให้บริกำร
โฆษณำออนไลน์ในหลำกหลำย platform ได้แก่ Facebook Instagram
WhatsApp Messenger รวมไปถึ ง platform ใหม่ อ ย่ ำ ง Facebook
Marketplace สำหรับขำยของออนไลน์ และ Facebook watch ที่เป็น
platform ดูทีวีออนไลน์ เพิ่งเปิดตัวใหม่เมื่อปี 2017 แต่มีผู้ใช้แล้วถึง 400
ล้ำนคน
• เผยรำยได้ 1Q21 อยู่ที่ 2.6 หมื่นล้ำนเหรียญสหรัฐฯ โต 48%YoY จำก
กำรปรับขึ้นค่ำโฆษณำ 30%YoY รำยได้เฉลี่ยต่อรำย (ARPU) ดีกว่ำคำด
อยู่ ที่ $9.27 ด้ ำ นก ำไรสุ ท ธิ โ ตได้ ถึ ง 94%YoY และจ ำนวนกำรโฆษณำ
ออนไลน์ ข ยำยตั ว ได้ 12%YoY ซึ่ ง นอกจำกนี้ Mark Zuckerberg
CEO ขอ ง บ ริ ษั ท ไ ด้ เผ ย จ ะมุ่ ง เ น้ นก ำ ร พั ฒ น ำ ฟี เ จ อ ร์ ส ำ หรั บ Ecommerce ที่ในปัจจุบันมีผู้ใช้งำนต่อเดือนมำกกว่ำ 1 พันล้ำนบัญชีแล้ว

Global X U.S. Infrastructure
Development ETF (PAVE US)

Last Price: $26.60
• ETF ที่ ส ร้ ำ ง ผ ล ต อ บ แ ท น ล้ อ ไ ป กั บ ดั ช นี U.S. Infrastructure
Development Index ประกอบไปด้วยบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนในสหรัฐฯ โดยกระจำยกำรลงทุนไปยังหุ้น
101 บริษัท กระจำยกำรลงทุนไปยังกลุ่มอุตสำหกรรมมำกที่สุดที่ 65.4%
และกลุ่ม Materials รองลงมำที่ 21.3%
• หุ้นที่ ETF ถือครองได้แก่ Deere & Co (DE US) บริษัทผลิตและจำหน่ำย
อุปกรณ์เครื่องจักรสำหรับอุตสำหกรรมและกำรเกษตร ถือเป็นสัดส่วนมำก
ที่สุดที่ 3.4% Parker-Hannifin Corporation (PH US) บริษัทผลิตและ
จำหน่ำยอุปกรณ์เทคนิคด้ำนวิศวกรรมควบคุมกำรเคลื่อนไหวของระบบ
กำรทำงำนในเครื่องจักรและเครื่องยนต์ ถือเป็นสัดส่วนที่ 3.1%และ Eaton
Corp (ETN US) บริษัทควบคุมระบบกำรบริหำรพลังงำน ทั้งในเครื่องบิน
โรงงำน รถยนต์ Data Center และอื่นๆ ถือเป็นสัดส่วนที่ 2.9%
• PAVE ETF มี expense ratio อยู่ที่ 0.47% หำกเทียบกับอีกหนึ่ง ETF ที่
ลงทุนในบริษัทโครงสร้ำงพื้นฐำนในสหรัฐฯ เช่นกันอย่ำง iShares U.S.
Infrastructure ETF (IFRA US) มี expense ratio ที่ 0.4% แต่เน้นลงทุน
ในกลุ่มสำธำรณูปโภคมำกกว่ำ

Stock Alert
Boeing (BA US)
•

บริษัทลูกของ Boeing อย่ำง Wisk ล่ำสุดได้บรรลุข้อตกลงสำหรับธุรกิจ
Air taxis ในสหรัฐฯ โดยเตรียมเครื่องบินรองรับรำว 30 ลำ
Source: Goldman Sachs, CNBC, Bloomberg, Seeking Alpha, WSJ, Financial Times as of 06/05/21
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ข้อมูลในเอกสำรฉบับนี้ รวบรวมมำจำกแหล่งข้อมูลที่น่ำเชื่อถือ อย่ำงไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ไม่สำมำรถที่จะยืนยั นหรือรับรองควำมถูกต้องของข้อมูลเหล่ำนี้ได้ ไม่ว่ำ
ประกำรใดๆ บทวิเครำะห์ในเอกสำรนี้ จัดทำขึ้นโดยอ้ำงอิงหลักเกณฑ์ทำงวิชำกำรเกี่ยวกับหลักกำรวิเครำะห์ และมิได้เป็นกำรชี้นำ หรือเสนอแนะให้ซื้อหรือขำยหลักทรัพย์ใดๆ กำรตัดสินใจ
ซื้อหรือขำยหลักทรัพย์ใดๆ ของผู้อ่ำน ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรอ่ำนบทควำมในเอกสำรนี้หรือไม่ก็ตำม ล้วนเป็นผลจำกกำรใช้วิจำรณญำณของผู้อ่ำ น โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือพันธะผูกพัน
ใดๆ กับ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ไม่ว่ำกรณีใด
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