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Global Indices Performance

S&P 500
Dow Jones
Nasdaq
Euro Stoxx 600
DAX

-0.87% CSI 300
-1.36% Nikkei 225
-0.09% Hang Seng
-1.97% Straits Times
-1.82% SET

-0.18%
-0.38%
0.19%
-0.29%
-0.58%

Markets Overview
•

ภาพรวมตลาดสหรัฐฯ วานนี้ปิดในแดนลบทั้งดัช นี S&P500 และดัช นี
Dow Jones ที่ปรับลงต่าที่สุดตั้งแต่ เดือนก.พ. โดยลดลง 1.36% ส่วน
ดัชนี Nasdaq ทรงตัวในแดนลบเล็กน้อย ซึ่งวานนี้หุ้นกลุ่มเทคขนาดเล็ก
Perform ได้ดี ในช่วงก่อนหน้า ก็ยังมีเรื่องของการจับตาข้อมูลเงินเฟ้อที่
เตรียมประกาศในวันนี้ด้วย โดยคาดว่าตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)
ของเดือนเม.ย.จะปรับขึ้นมา. 3.6% ซึ่งมากที่สุดนับตั้งแต่ก.ย.ปี 2011

Our Commentary
•

•

•

จากประเด็ น เมื่ อ วั น ศุ ก ร์ ที่ แ ล้ ว ท่ อ ส่ ง ผ่ า นน้ ามั น ของทาง Colonial
Pipeline ถูกโจมตีทางไซเบอร์ รูปแบบ Ransomware โดยกลุ่มที่เรียกว่า
DarkSide ท าให้ ก ารส่ ง น้ ามั น ชะงั ก ไป ซึ่ ง ความส าคั ญ ของ Colonial
Pipeline เรียกได้ว่าเป็นผู้ลาเลียงเชื้อเพลิงเจ้าใหญ่ในสหรัฐฯ สามารถส่ง
น้ามันได้ 2.5 ล้านบาเรลต่อวัน เป็นระยะทางกว่า 5,500 ไมล์ ซึ่งปกติมี
การส่งน้ามันให้ฝั่งทะเลตะวันออกของสหรัฐฯถึง 45% ของพื้นที่ ซึ่งทาให้
ราคาน้ามันเมื่อวานนี้ดีดขึ้นสูงที่สุดในรอบ 7 ปี ตั้งแต่ปี 2014 จากความ
กังวลการขาดแคลนน้ามัน อย่างไรก็ดี ทาง Colonial Pipeline ก็คาดจะ
กู้สถานการณ์กลับมาได้ภายในสัปดาห์นี้
วานนี้ทางสหรัฐฯเปิดเผยตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19 โดยเฉลี่ยรายวัน
ในสหรัฐฯ ออกมาต่ากว่า 40,000 ราย เป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนก.ย. โดย
ตั ว เลขผู้ ติ ด เชื้ อ รายวั น อยู่ ที่ 38,800 รายต่ อ วั น นอกจากนี้ ตั ว เลข
ผู้เสียชีวิตจาก COVID-19 ก็ลดลงอยู่ที่ 635 รายต่อวัน ซึ่งลดลงจาก
ช่วงที่ระบาดรุนแรงในช่วงฤดูหนาว ที่จานวนผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 3,000 ราย
ต่อวัน ประกอบกับผู้ได้รับวัคซีนต่อวันเฉลี่ยอยู่ที่ 2.1 ล้านโดสต่อวัน ทา
ให้ปัจจุบัน 35% ของประชากรในสหรัฐฯ หรือราว ๆ 115.5 ล้านคนก็
ได้ รับวัคซีน COVID-19 ครบโดสเป็ น ที่เรีย บร้อ ยแล้ ว ส่ วน 46% ของ
ประชากร หรือราว ๆ 152.8 ล้านคนได้รับแล้วอย่างน้อย 1โดส
สหรัฐฯ ก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีการกระจายวัคซีนอย่างรวดเร็ว ทาให้
หลายธุรกิจกลับมาเปิดให้บริการแล้ว อีกหนึ่งทางเลือกที่ลงทุนล้อไปกับ
การเปิดเมือง ได้แก่ ETFMG Travel Technology ETF (AWAY US) ที่
กระจายการลงทุนในหุ้น 30 ตัว ด้านเทคโนโลยีการท่องเที่ยว

Chart of the day

Today’s Top Picks

Paypal (PYPL US)

Cons. Target Price: $316.78
Last Price: $248.60
Upside: 27.43%
• Paypal เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่เกาะไปกับเทรนด์ Cryptocurrency โดยเริ่มให้
ลูกค้าซื้อ ขาย และชาระเงินแก่ร้านค้ากว่า 1 ล้านรายด้วยสกุลเงิน Digital
ได้ โดยเริ่มที่ประเทศสหรัฐฯตั้งแต่ 30 มี.ค. ปัจจุบันมีร้านค้าที่เป็น Partner
กับ Paypal ทั้งหมด 26 ล้านราย จึงถือว่ามีโอกาสอีกมากที่จะเติบโตไปกับ
เทรนด์นี้
• ด้าน Goldman Sachs มองธีม Cryptocurrency น่าสนใจ เนื่องจากเริ่ม
เห็นการปรับใช้จริงในชีวิตประจาวันมากขึ้น ด้วยจานวนนักลงทุนที่เริ่มถือ
ลงทุ น บริ ษั ท จดทะเบี ย นเข้ า ถื อ แทนเงิ น สดและรั บ ช าระค่ า สิ น ค้ า บริ ก าร
รวมถึงรัฐบาลประเทศต่างๆเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น และ Bloomberg
ยังคาดว่าได้รับประโยชน์จากกฏของทางการยุโรปที่มีแนวโน้มจะสนับสนุน
การปรับใช้สกุลเงิน Digital มากขึ้น

ETFMG Travel Technology ETF
(AWAY US)
Last Price: $28.61

• ทางเลือกกระจายการลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
โดยลงทุ น จ านวน 30 ตั ว ทั่ ว โลกสั ด ส่ ว นหลั ก เป็ น หุ้ น สหรั ฐ ฯ 30%
รองลงมาเป็นจีน 13%
• บริษัทที่ไปกระจายการลงทุนส่วนมากจะเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต่างๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การท่ อ งเที่ ย วทั้ ง หมด จะไม่ ไ ด้ มี ก ารลงทุ น ในธุ ร กิ จ Old
Economy อย่าง สายการบิน หรือ โรงแรมทั่วไป โดยสัดส่วนธุรกิจที่ ETF
ไปลงทุน ได้แก่ ธุรกิจให้บริการจองตั๋วเครื่องบินและยานพาหนะอื่นๆ รวมถึง
การจองที่พัก ประมาณ 48% รองลงมาเป็นธุรกิจให้คาปรึกษาเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยว 20% ธุรกิจแพลตฟอร์มเปรียบเทียบราคา 17% และธุรกิจ
Ride Sharing 14%

Stock Alert
Palantir (PLTR US)
•

รายได้ 1Q21 โต 49%YoY สู ง กว่ า Consensus คาด แตะ $341mn
ประกอบไปด้ ว ยรายได้ จ ากดี ล การให้ บ ริ ก าร Software และการ
ประมวลผลข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐ $208mn โตขึ้น 83%YoY บริษัท
คาดไตรมาสหน้ารายได้จะเพิ่มขึ้นแตะ $360mn โดยคาดการเติบโตของ
รายได้เฉลี่ยต่อปีจากปัจจุบันถึงปี 2025 ที่ 30%YoY เมื่อวานปิดบวก
9% และหลังชั่วโมงซื้อขายบวกอีก 2%

Source: Goldman Sachs, CNBC, Bloomberg, Seeking Alpha, WSJ, Financial Times as of 12/05/21
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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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