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Markets Overview

•

ตลาดสหรั ฐ ฯ เมื่ อ วานี ภาพรวมทรงตั ว ในแดนลบ โดยตลาดรอการ
ประกาศนโยบายทางการเงินของ Fed แม้คาดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
นโยบายทางการเงิ น แต่ก็ ร อจั บ ตามุ ม มองเศรษฐกิ จ ของ Fed ขณะที่
ตลาดยุโรปภาพรวมทรงตัวในแดนบวก โดยตลาดจับตาการประชุม Fed
เช่นเดียวกัน ส่วนตลาดเอเชียเช้านีผสม โดยญี่ปุ่นประกาศตัวเลขการ
ส่งออกเดือนพ.ค.ต่้ากว่าคาด โต 49.6%YoY

Our Commentary

•

•

•

สหรั ฐ ฯ ประกาศตั ว เลขดั ช นี ร าคาผู้ ผ ลิ ต (PPI) เดื อ นพ.ค.เพิ่ ม ขึ น
6.6%YoY ซึ่งโตมากที่สุดที่เคยมีมา ขณะที่ตัวเลขค้าปลีก (Retail Sales)
เดือนพ.ค. ออกมาต่้ากว่าคาด ลดลง 1.3% มองว่าส่วนหนึ่งมาจาก
เปลี่ยนไปใช้จ่ายในภาคการบริการ เช่น การท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งหนึ่งใน
หุ้นที่ล้อไปกับภาคการท่องเที่ยวและการเดินทาง ได้แก่ Airbus (AIR FP)
ผู้ผลิตและประกอบเครื่องบินสัญชาติยุโรป
เผยการร่วมมือทางธุรกิจระหว่างผู้ผลิตรถยนต์ General Motors (GM
US) และผู้พัฒนาเทคโนโลยีการบรรทุกและขนส่ง Wabtec (WAB US)
ในการพัฒนาหัวรถจักรไฟฟ้า ส้าหรับอุตสาหกรรมการขนส่งทางราง ที่
ใช้ทังแบตเตอรี่และเทคโนโลยีเชือเพลิงในการขับเคลื่อน ทังนี ทัง 2 บริษัท
ก็ยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลทางด้านการเงินส้าหรับข้อตกลงและระยะเวลาใน
เชิงพาณิชย์เพิ่มเติม
ส้าหรับช่วงนีจะเห็นได้ว่าหลายประเทศให้ความส้าคัญกับการลดมลพิษ
โดยธุ ร กิ จ รถยนต์ ไ ฟฟ้ า (EV Cars) เป็ น หนึ่ ง ธุ ร กิ จ ที่ ห ลายประเทศ
ผลักดันและให้ความส้าคัญ โดยเฉพาะในจีนที่มีตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่
ใหญ่ที่สุดในโลก ท้าให้เราชื่นชอบ Nio (NIO US) ที่หลายคนให้ฉายาว่า
เป็นเทสล่าเมืองจีน

Chart of the day

Today’s Top Picks
NIO (NIO US)

Cons. Target Price: $60.06
Last Price: $45.15
Upside: 33.02%
• ผู้ ผ ลิ ต รถยนต์ ไ ฟฟ้ า จี น โดยเน้ น ที่ Design เทคโนโลยี ย านยนต์ และ
Customer Experience ของผู้ขับรถที่ล้าสมัย โดยราคารถยนต์ของ Nio
มีราคาต่้ากว่า Tesla เพียงเล็กน้อย ซึ่งเน้นตลาด Medium to High ในจีน
เป็นหลัก
• ยอดขายไตรมาสล่าสุด 1Q21 พบว่ามีการเติบโตสูงถึง 481%YoY และ
ยอดส่งมอบรถยนต์ที่ 20,060 คัน โดยตลาดประเทศจีนยังถือเป็นหนึ่งใน
ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งสัดส่วนกว่า 50% ของยอดขาย
รถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกทังหมดมาจากประเทศจีน
• ปัจจุบันบริษัทยังไม่สร้างก้าไร แต่หากเทียบกับผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอื่นๆ ใน
จีน Nio ถือว่าสร้าง Margin ได้สูง และในอนาคตเมื่อ Nio สามารถผลิตรถ
ได้มากขึน ต้นทุนจะยิ่งลดลง และช่วยให้บริษัทสร้างก้าไรได้
• ปัจจัยสนับสนุนยอดขายรถยนต์ไฟฟ้า ได้แก่ เทรนด์ความนิยมใช้รถฟ้า
แบบพรีเนี่ยมมากขึนในจีน การให้บริการเช่าแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ผู้ซือ
นันซือรถแบบที่ไม่มีแบตเตอรี่ซึ่งมีราคาที่ถูกกว่า และเช่าแบตเตอรี่จาก Nio
โดยจ่ายเป็นค่าสมัครสมาชิก และการเปิดตัวรถซีดานรุ่น ET7

Airbus (AIR FP)

Cons. Target Price: €122.58
Last Price: €113.18
Upside: 8.31%
• ธุ ร กิ จ การบิ น ถื อ ว่ า ได้ รั บ ผลกระทบอย่ า งนั ก จากการแพร่ ร ะบาดของ
COVID-19 แต่ เ ป็ น ธุ ร กิ จ ที่ ยั ง ไม่ ฟื้ น ตั ว กลั บ มาเต็ ม ที่ แม้ ก ารเดิ น ทางใน
ประเทศเองจะเริ่มฟื้นตัวกลับมาได้แล้ว แต่การเดินทางข้ามประเทศยังคงหด
ตั ว อยู่ โดย Airbus ก็ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการที่ ห ลายสายการบิ น
จ้าเป็นต้อ งเลื่อนการส่งมอบเครื่อ งบินออกไปก่อ น อย่ างไรก็ดีเมื่อ ต้นปี
2021 บริษัทประกาศว่าจะเพิ่มอัตราการผลิตเพื่อตอบรับแนวโน้มการฟื้น
ตัวการอุตสาหกรรมการบิน หลังจากที่หลายประเทศเริ่มมีการประกาศ
คลายล็อคดาวน์และทยอยเปิดเมือง โดยเฉพาะเครื่องบินตระกูล A320 ซึ่ง
เป็นรุ่นที่เป็นที่นิยมสุด อีกทังหลายสายการบินเริ่มสั่งซือเพิ่มเติมแล้วอย่าง
United Airlines (UAL US) และ Delta Airlines (DAL US)
• JPMorgan คาด Airbus จะผลิตและส่งมอบเครื่องบินรุ่น A320 และA220
เพิ่มขึนอย่างมีนัยส้าคัญจาก 2 ปัจจัย ได้แก่ 1.การท่องเที่ยวในฝั่งสหรัฐฯ
ยุโรป และจี นที่ฟื้นตัวแข็งแกร่ง 2.ยุ โรปมีการรณรงค์ ลดการปล่อ ยก๊าซ
CO2 ซึ่งคาดหนุนให้หลายสายการบินเริ่มเปลี่ยนมาสั่งเครื่องบินแบบใหม่ใน
การลดมลพิษ อย่าง A320 ปัจจุบัน Airbus เผยเตรียมเพิ่มก้าลังการผลิต
เครื่องบินรุ่น A320 เป็นเดือนละ 64 ล้าให้ได้ภายในปี 2023 จากนันจะเพิ่ม
เป็น 70 และ 75 ล้าภายในปี 2024 และ 2025 ตามล้าดับ

Apple (AAPL US)
•

Stock Alert

บริษัทในเครือ อย่าง Beats Studio ที่โด่งดังในการพัฒนาหูฟังและเครื่อง
เสียง ได้เปิดตัว Beats Studio Buds ที่ใช้ได้กับทังอุปกรณ์ของ Apple
และ Android โดย เปิดตัวราคาที่ $149.99 คาดจะช่วยหนุนตลาดหูฟังให้
Apple ได้เพิ่มขึน
Source: Goldman Sachs, CNBC, Bloomberg, Seeking Alpha, WSJ, Financial Times as of 16/06/21
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ข้อมูลในเอกสารฉบับนี รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ อย่างไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ้ากัด ไม่สามารถที่จะยืนยั นหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่านีได้ ไม่ว่า
ประการใดๆ บทวิเคราะห์ในเอกสารนี จัดท้าขึนโดยอ้างอิงหลักเกณฑ์ทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์ และมิได้เป็นการชีน้า หรือเสนอแนะให้ซือหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ การตัดสินใจ
ซือหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนีหรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นผลจากการใช้วิจารณญาณของผู้อ่า น โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือพันธะผูกพัน
ใดๆ กับ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ้ากัด ไม่ว่ากรณีใด
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