GLOBAL DAILY FOCUS
13 MAY 21

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

•

-2.14% CSI 300
-1.99% Nikkei 225
-2.67% Hang Seng
0.30% Straits Times
0.20% SET

Markets Overview

0.43%
-1.91%
0.78%
-0.67%
-0.45%

ภาพรวมตลาดสหรัฐฯ วานนี้ปิดตัวในแดนลบ โดย Dow Jones ปรับลง
1.99% ต่าที่สุด ตั้งแต่เดื อนม.ค. S&P 500 ปรับลง 2.10% เยอะที่สุด
ตั้ ง แต่ เ ดื อ นก.พ. เป็ น ผลมาจากตั ว เลขเงิ น เฟ้ อ ของสหรั ฐ ฯ ออกมา
มากกว่าที่คาด อยู่ที่ 4.2%
ฝั่งตลาดยุโรปภาพรวมทรงตัวในแดนบวก ส่วนหนึ่งมาจากหุ้นน้ามัน
เนื่องจากราคาน้ามันมีการปรับตัวสูงขึ้นในช่วงนี้ ส่วนตลาดเอเชียเช้านี้
ปรับตัวลง หลังตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ออกมาสูงกว่าคาด การที่เงิน
เฟ้อพุ่งแรง ก็ทาให้นักลงทุนจับตานโยบายทางการเงินของธนาคารกลาง
สหรัฐฯว่าจะมีการเร่งขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่

Our Commentary
•

•

•

วานนี้สหรัฐฯ เปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อเดือนเม.ย. โดยดัชนีราคาผู้บริโภค
(CPI) ออกมามากกว่าที่คาดอยู่ที่ 4.2% จากที่นักเศรษฐศาสตร์คาดไว้ที่
3.6% ซึ่งเพิ่มขึ้นมากที่สุดตั้งแต่เดือนก.ย. ปี 2008 โดยการฟื้นตัวทาง
เศรษฐกิจก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้ราคาสินค้าและบริการปรับตัวสูงขึ้น
ในช่วงเดือนเม.ย. ได้แก่ ตั๋วเครื่องบินปรับขึ้น 10.2% ห้องพักโรงแรมปรับ
ขึ้น 8.8% และรถยนต์ มื อ สองปรั บขึ้ น 10% เป็น ต้ น ทั้ ง นี้ การที่ CPI
ออกมามากกว่า คาดก็ ทาให้นั ก ลงทุ นจั บ ตานโยบายทางการเงิน ของ
ธนาคารกลางสหรัฐฯ ต่อไป
หลัง Colonial Pipeline ผู้ส่งน้ามันเชื้อเพลิงเจ้าใหญ่ของสหรัฐฯ โดน
การโจมตีทางไซเบอร์ Ransomware วันศุกร์ที่แล้วจากกลุ่ม DarkSide
ทาให้การส่งน้ามันชะงักไป และสร้างความกังวลขาดแคลนน้ามัน ทาให้
ราคาน้ามันปรับตัวสูงขึ้นที่สุดในช่วง 7 ปี ล่าสุดทาง Colonial Pipeline
สามารถกู้ระบบการจัดการได้ แล้วช่ วงเย็ นของเมื่อวานนี้ แต่คาดจะใช้
เวลา 2-3 วันในการกลับมาส่งน้ามันอีกครั้ง
มองว่ าสหรั ฐฯ ภาพรวมยังฟื้ นตัวจากการเปิด เมือ งและการกระจาย
วัคซีน ทาให้หลายธุรกิจกลับมาเปิดให้บริการแล้ว อีกหนึ่งทางเลือกที่
ลงทุนล้อไปกับการเปิดเมือง ได้แก่ ETFMG Travel Technology ETF
(AWAY US) ที่ ก ระจายการลงทุ น ในหุ้ น 30 ตั ว ด้ า นเทคโนโลยี ก าร
ท่องเที่ยว

Chart of the day

Today’s Top Picks

Paypal (PYPL US)

Cons. Target Price: $316.64
Last Price: $239.91
Upside: 31.98%
• 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: $27.66

• 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
Alibaba (BABA US, 9988 HK)
•

เตรียมประกาศงบคืนนี้ โดยคาดรายได้ 1Q21 จะโตมากที่สุดในรอบ 3 ปี
จะโตได้กว่า 72%YoY

Source: Goldman Sachs, CNBC, Bloomberg, Seeking Alpha, WSJ, Financial Times as of 13/05/21
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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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