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

0.99% CSI 300
0.54% Nikkei 225
1.41% Hang Seng
0.14% Straits Times
0.44% SET

Markets Overview

0.20%
0.61%
0.40%
0.45%
-0.04%

ภาพรวมตลาดสหรัฐฯ วานนี้ปรับตัวในแดนบวก โดยดัชนี Nasdaq บวก
ไป 1.41% หนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี และหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากการ
เปิดเมือง ฝั่งตลาดยุโรปภาพรวมปรับตัวในแดนบวก โดยนักลงทุนจับตา
ตัวเลขเงินเฟ้อ และจับตาเรื่องของภูมิศาสตร์การเมืองอยู่ ซึ่งภาพรวม
ตลาดเอเชียเช้านี้ก็ทรงตัวในแดนบวก ทั้งจาก Sentiment ตลาดโลก และ
ตัวเลขเศรษฐกิจสิงคโปร์ที่ขยายตัว

Our Commentary
•

•

•

วานนี้ ท างรั ฐ บาลอิ ส ราเอลเผยมี ก ารเซ็ น สั ญ ญาบริ ก าร Cloud กั บ
Amazon (AMZN US) อย่าง Amazon Web Service (AWS) และ
Alphabet (GOOGL US) เป็นมูลค่ากว่า $1bn เพื่อให้บริการ Cloud ใน
อิ ส ราเอลส าหรั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ และกระทรวงกลาโหม ภายใต้ ชื่ อ
โครงการ Nimbus โดยคาดดีลนี้ช่วยโปรโมทเทคโนโลยีของอิสราเอลที่
ปัจจุ บันมี หลายบริษั ท ซึ่ ง Ark Invest เคยออก ETF ที่ลงทุน ล้อ ไปกั บ
บริ ษั ท เทคโนโลยี สั ญ ชาติ อิ ส ราเอล อย่ า ง ARK Israel Innovative
Technology ETF (IZRL US)
เผยงบ Kuaishou (1024 HK) เผยรายได้ อ อกมาดี ก ว่ า คาดอยู่ ที่
$2.6bn โต 37%YoY โดยยังขาดทุนจากค่าใช้จ่ายด้านการทาการตลาด
ซึ่งรายได้หลักมาจากรายได้โฆษณาที่โต 161%YoY ด้านตัวเลขผู้ใช้งาน
ต่อเดือนอยู่ที่ 520 ล้านคน ซึ่งโตช้าลงเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าที่มีการ
กักตัว ทั้งนี้ ทางบริษัทตั้งเป้าจะทาให้ติดตลาดโลกและคาดจะลงทุนด้าน
การทาการตลาดและพัฒนาเนื้อหาเพิ่มด้วย
จากการประกาศงบบริ ษั ท จี น ไปแล้ ว กว่ า 85% ซึ่ ง ภาพรวมก าไรโต
51%YoY บริษัทที่น่าจับตาและเตรียมประกาศงบสัปดาห์นี้อย่าง Xiaomi
(1810 HK) ล่าสุดทางการสหรัฐฯ ปลดชื่ออกจาก Blacklist แล้ว อีกทั้ง
ที่ผ่านมาสามารถขยาย Market Share ได้โดดเด่นโดยเป็นอันดับ 3 ของ
โลก และอันดับ 5 ของจีน

Chart of the day

Today’s Top Picks

Target (TGT US)

Cons. Target Price: $238.55
Last Price: $225.41
Upside: 5.83%
• ผลประกอบการดีกว่าคาด ยอดขายสินค้าโต 22.9% และกาไรต่อหุ้นอยู่ที่
USD3.69 (สูงกว่าคาดที่ USD2.24) หากแบ่งตามประเภทเสื้อ ผ้ายั งเป็น
สินค้ า ที่เป็ นจุ ด แข็ง ของ Target ทารายได้ โ ต 60%YoY อี กทั้ง ยอดขาย
Exclusive Brands และบริการเสริมอย่างโดยให้ลูกค้าสั่งสินค้าออนไลน์
และจัดจุดนัดรับสินค้าให้ช่วยหนุนรายได้ได้ดี โดยในช่วง 1Q21 ขยายส่วน
แบ่งการตลาดได้ USD1bn
• บริษัทเผยการซื้อขายผ่านทางออนไลน์โตได้ 50.2%YoY แม้ว่าโตได้น้อย
กว่าไตรมาสก่อนๆ ที่รายได้จากช่องทางนี้ขยายตัวเป็น 100% ด้าน Gross
margin ขยายตั ว เช่ น กั น จากปี ก่ อ น อยู่ ที่ ป ระมาณ 30% ซึ่ ง สะท้ อ นถึ ง
ประโยชน์จากการขายสินค้าหลายประเภท สินค้าที่เป็นแบรนด์ตนเองที่มี
Margin สูงกว่าสินค้าที่ไปรับซื้อมาอีกที
• จานวนผู้ซื้อ สินค้ าอยู่ในระดับที่ดี กว่าคู่แข่ง โดย Target เน้น Customer
Experience ที่ ดี ด้ ว ยการปรั บ ปรุ ง หน้ า ร้ า นใหม่ มี ข ายทั้ ง สิ น ค้ า จ าเป็ น
รวมถึงสินค้าบริโภคฟุ่มเฟือยทั่วไป

Xiaomi (1810 HK)

Cons. Target Price: $HK31.26
Last Price: $HK27.55
Upside: 13.47%
• ราคาหุ้ น มี โ อกาสฟื้ น ได้ จ าก Sentiment หลั ง ทางการสหรั ฐ ฯ ปลดชื่ อ
Xiaomi ออกจากบัญชี ดาบริษัท จีนที่ ไม่ให้ชาวสหรัฐฯ ลงทุ น โดยในช่วง
เวลาที่หุ้นโดนแรงเทขายทากาไร นักลงทุนชาวจีนเพิ่มการเก็บหุ้น Xiaomi
ประมาณ 27%
• เทรนด์ ก ารปรั บ ใช้ มื อ ถื อ 5G ประกอบกั บ คู่ แ ข่ ง ผู้ ผ ลิ ต มื อ ถื อ จี น อย่ า ง
Huawei ที่ ถู ก Blacklist ไปก่ อ นหน้ า นี้ แ ละเสี ย ส่ ว นแบ่ ง การตลาดอย่ า ง
ชัดเจน ส่งผลให้ Xiaomi สามารถขยาย Market Share ได้อย่างโดดเด่นใน
ประเทศจีน
• ณ สิ้ น ปี 2020 ส่ ว นแบ่ ง การตลาดทั่ ว โลกเป็ น อั น ดั บ 3 อยู่ ที่ ป ระมาณ
12.5% และอันดับ 5 ในจีน อยู่ที่ 14.6% โดยผลิตภัณฑ์ของ Xiaomi ขาย
ไปยัง 100 ประเทศทั่วโลก ในอินเดียส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 1 ติดกัน
มาประมาณ 4 ปี อีกทั้งกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์แบบ Dual Strategy มีทั้งสินค้า
ที่พรี่เมี่ยมกว่าด้วยแบรนด์ Xiaomi และสินค้าที่เน้นตลาด Mass มากกว่า
ด้วยแบรนด์ Redmi โดยกลยุทธ์นี้สะท้อนถึงการขยายฐานลูกค้าที่กว้าง
และการ Balance Margin ระหว่า งผลิต ภัณ ฑ์ ทั้ ง 2 แบรนด์ รวมถึ งการ
ผลิตสินค้าในต้นทุนที่ต่า

Stock Alert
Virgin Galactic Holdings (SPCE US)
•

เผยการทดสอบระบบ Spaceflight สาเร็จ โดยทางบริษัทเผยอี กหนึ่ง
ก้าวที่เตรียมจะทาคือบริการทัวร์อากาศเชิงพาณิชย์ (Space Tourism)
ซึ่งเมื่อวานนี้ราคาหุ้นหลังชั่วโมงการซื้อขายก็ปรับขึ้นราว 27.6%
Source: Goldman Sachs, CNBC, Bloomberg, Seeking Alpha, WSJ, Financial Times as of 25/05/21
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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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