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Global Indices Performance
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Markets Overview

ภำพรวมตลำดสหรัฐฯ ทั้ง 3 ดั ช นี ปรับตัวแดนบวก ส่วนหนึ่งมำจำก
จำนวนกำรยื่นขอรับสวัสดิกำรว่ำงงำนที่ออกมำดีกว่ำคำด ทำให้ตลำดมี
ทิศทำงเชิงบวก โดยตลำดยังคงจับตำอัตรำกำรว่ำงงำนที่เตรียมประกำศ
ในวันนี้ ขณะที่ตลำดยุโรปภำพรวมผสม โดยวำนนี้ธนำคำรกลำงอังกฤษ
ออกมำปรับตัวเลขเศรษฐกิจอังกฤษเพิ่มขึ้นเป็นโต 7.25% จำกเดิมคำดที่
5% ส่ ว นตลำดเอเชี ย ภำพรวมปรั บ ในแดนบวกตำมตลำดโลกตำม
Sentiment ตลำดโลก โดยจับตำตัวเลขกำรว่ำงงำนในสหรัฐฯ
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ฝั่ ง สหรั ฐ ฯ รำยงำนจ ำนวนคนยื่ น ขอรั บ สวั ส ดิ ก ำรว่ ำ งงำนครั้ ง แรก
(Initial Jobless Claim) ออกมำต่ำกว่ำ 500,000 รำย เป็นครั้งแรก หลัง
กำรแพร่ระบำด COVID-19 โดยเป็นตัวเลขที่ 498,000 รำย ซึ่งลดลง
รำว 100,000 รำยจำกสัปดำห์ก่อนหน้ำ นอกจำกนี้ นักเศรษฐศำสตร์ได้
คำดกำรณ์จะมีกำรจ้ำงงำนเพิ่มขึ้นรำว 1 ล้ำนตำแหน่ง สนับสนุนจำกฝั่ง
ธุรกิจบริกำร ที่ได้รับผลกระทบหนัก ๆ จำกกำรแพร่ระบำด COVID-19
ที่ปัจจุบันก็เริ่มกลับมำเปิดให้บริกำร และได้รับประโยชน์จำกกำรกำรเร่ง
กระจำยวัคซีนของสหรัฐฯ และกำรเปิดเมือง ที่ช่วยเพิ่มควำมต้องกำรจ้ำง
งำนในระบบเศรษฐกิจให้เพิ่มมำกขึ้น
ทำงฝั่งจีน Goldman Sachs ยังมีมุมมอง Overweight หุ้นจีน แม้จำก
ข้อมูลในอดีต 10 ปีย้อนหลัง พบว่ำส่วนใหญ่ผลตอบแทนในเดือนพ.ค.จะ
ซบเซำเมื่อเทียบกับเดือนอื่น ๆ ซึ่งเฉลี่ยมีกำรปรับลงประมำณ 2% โดย
มองว่ำ Growth Story ยังเหมือนเดิมแต่ปัจจุบันรำคำปรับลงมำอยู่ในจุด
น่ำสนใจ เนื่องจำก รำคำหุ้นย่อ 16% จำกเดือน ก.พ. จนถึงปัจจุบัน แต่
ขณะที่กำไรต่อหุ้นคำดยังโตได้ 23% ในปี 2021 นอกจำกนี้ มูลค่ำหุ้นโดย
ภำพรวมยังถูกกว่ำตลำดโลก และหุ้นยังเป็นสินทรัพย์ที่น่ำลงทุนหำก
นโยบำยกำรเงินตึงตัวมำกขึ้น
วำนนี้ Square (SQ US) ได้ประกำศงบ รำยได้ 1Q21 ออกมำดีเกินคำด
อยู่ที่ $5.06bn โตขึ้นถึง 266%YoY หนุนมำจำก Bitcoin โดยรำยได้
จำก Bitcoin อยู่ที่ $3.5bn โตขึ้นมำ 11 เท่ำเทีย บกับปีก่อนหน้ำ ด้ ำน
ก ำไรสุ ท ธิ อ ยู่ ที่ $39mn โดย Gross Profit จำก Cash app โตได้
171%YoY ที่ในเดือนมีนำคมได้เปิดให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถส่ง Bitcoin ได้
โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย นอกจำกนี้ ซึ่งหลังประกำศงบหุ้น SQ ก็ปรับขึ้นกว่ำ
6%
จำกเศรษฐกิ จ ที่ มี ทิ ศ ทำงเชิ ง บวก อี ก หนึ่ ง ธุ ร กิ จ ที่ น่ ำ สนใจและได้ รั บ
ประโยชน์จำกเศรษฐกิจฟื้นตัว อย่ำง Facebook (FB US) ที่คำดได้รับ
ประโยชน์จำกกำรโฆษณำที่เพิ่มมำกขึ้น

Chart of the day

Today’s Top Picks

Facebook (FB US)

Cons. Target Price: $383.51
Last Price: $320.02
Upside: 19.84%
• ธุรกิจ platform social media ที่ครองจำนวนผู้ใช้เยอะที่สุดในโลก รำว
2,400 ล้ำนคน ก่อ ตั้ งเมื่อ ปี 2004ประกอบธุ รกิจ หลักคื อ กำรให้ บริกำร
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 งบ ริ ษั ทไ ด้ เ ผย จะ มุ่ ง เน้ น กำ รพั ฒน ำฟี เจ อร์ ส ำ หรั บ Ecommerce ที่ในปัจจุบันมีผู้ใช้งำนต่อเดือนมำกกว่ำ 1 พันล้ำนบัญชีแล้ว

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

Last Price: $26.79
• 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
ที่ สุ ด ที่ 3.4% Parker-Hannifin Corporation (PH US) บริ ษั ท ผลิ ต และ
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
Nio (NIO US)
•

มี แ ผนจะส่ ง มอบรถยนต์ ใ นนอร์ เ วย์ เดื อ นก.ย. ปี นี้ เป็ น ครั้ ง แรกที่ ท ำ
กำรตลำดนอกจีน โดยควำมน่ำสนใจคือ เป็นประเทศที่มีเทรนด์ กำรใช้
รถยนต์ไฟฟ้ำ โดยจำนวนกำรซื้อรถยนต์ในนอร์เวย์ปีที่แล้วมำกกว่ำครึ่ง
ของทั้งหมดเป็นรถยนต์ไฟฟ้ำ (EV Cars) เป็นที่น่ำจับตำสำหรับกำรทำ
กำรตลำดของ Nio ในนอร์เวย์

Source: Goldman Sachs, CNBC, Bloomberg, Seeking Alpha, WSJ, Financial Times as of 07/05/21
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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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