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Markets Overview
•

ภาพรวมตลาดสหรัฐฯ วานนี้ปิดในแดนบวก โดยรีบาวน์จากการย่อตัว
ในสัปดาห์ก่อน โดยกลุ่มที่ปรับตัวบวกได้ดีเป็นหุ้นกลุ่มวัฏจักร แล้วก็กลุ่ม
เปิดเมือง อย่างการเดินเรือและการบิน โดยภาพรวมตลาดยุโรปวานนี้และ
ตลาดเอเชียเช้านี้ก็อยู่ในแดนบวกเช่นเดียวกัน

Our Commentary
•

•

•

ช่วงนี้ตั วเลขการโดยสารเครื่อ งบินฟื้ นตัว อ้ างอิ ง จากหน่วยงานด้ า น
ความปลอดภัยในการเดินทางของสหรัฐฯ (TSA) เผยผู้โดยสารเครื่องบิน
เดื อนพ.ค.กว่า 50 ล้ านคน โต 19%MoM โดยตั วเลขของเดื อ นมิ . ย.
ปัจจุบันอยู่ที่ 35 ล้านคน โดยสายการชื่งดังของสหรัฐอย่าง American
Airlines (AAL US) เตรียมยกเลิกเที่ยวบินราว 1% ของจานวนไฟล์ท
ทั้งหมดในเดือนก.ค. เนื่องจากยอดการจองที่สูง จึงต้องปรับลดตาราง
การบินให้ยืดหยุ่นกับการให้บริการเต็มรูปแบบ
บริ ษั ท Amazon (AMZN US) E-commerce เจ้ า ใหญ่ ข องโลก ได้ เ ริ่ ม
เทศกาล Amazon Prime Day 2021 ที่ จั ด ขึ้ น วั น ที่ 21-22 มิ . ย. 64
สาหรั บ สมาชิก ให้เ พลิ ด เพลิ นไปกับ ดี ล ดี ๆ และส่ว นลดมากมาย โดย
นอกจาก Amazon ก็มี E-commerce รายอื่นมาร่วมลดราคาในช่วงนี้
อย่าง Target (TGT US) Walmart (WMT US) และ BestBuy (BBY
US) เป็นต้น ซึ่งก็ส่งผลให้ราคาหุ้นเหล่านี้ปทยอยรับตัวบวกเมื่อวานนี้
โดยเราชื่ น ชอบธุ ร กิ จ E-commerce ฝั่ ง จี น อย่ า ง JD.com (JD US,
9618 HK) ที่สร้างยอดขายจากเทศกาลลดราคาสินค้ากลางปีอย่าง 618
Festival ที่ทายอดขายรวมที่ RMB343.8bn ทาจุ ด สูงสุด ใหม่ โดยเรา
มองว่าภาคการบริโภคจีนยังอยู่ในระดับสูงอยู่

Chart of the day

Today’s Top Picks
Airbnb (ABNB US)

Cons. Target Price: $167.82
Last Price: $149.70
Upside: 12.10%
• แพลตฟอร์มให้เช่าและปล่อยเช่าที่พัก โดยมีที่พักให้เช่ามากถึง 4 ล้านแห่ง
ทั่วโลก ซึ่ งมากกว่าแบรนด์ โรงแรมทั่วไป นอกจากนี้ ผู้เช่ าส่วนใหญ่ของ
Airbnb มีทั้งเช่าระยะสั้นสาหรับการท่องเที่ยว รวมถึงเช่าระยะยาว
• รายได้ของ Airbnb มาจากการเก็บค่าธรรมเนียมจากทั้งผู้เช่า และผู้ปล่อย
เช่ า เฉลี่ ย แล้ ว อยู่ ที่ ร ะหว่ า ง 3-12% ต่ อ การจอง โดยที่ บ ริ ษั ท ไม่ มี มี
อสังหาริมทรัพย์ใดๆของตัวเอง นอกจานี้ Network Effect ส่งผลดีให้กับ
ธุรกิจแพลจฟอร์มอย่าง Airbnb อย่างมาก ผู้ปล่อยเช่าจานวนมากหันมา
เป็นผู้เช่าที่พักเอง ซึ่งทาให้ Airbnb ไม่จาเป็นต้องลงทุนเยอะในการหาฐาน
ลูกค้าใหม่ เนื่องจากสามารถหาลูกค้าเพิ่มได้แบบ Organic
• เมื่ อ สถานการณ์ COVID-19 เริ่ ม คลี่ ค ลาย หลายบริ ษั ท คงปรั บ ใช้ แ นว
ทางการทางานที่บ้านอยู่ ซึ่งเพิ่มความคล่องตัวในการทางานและท่องเที่ยว
มากขึ้น ด้วยเหตุนี้ Airbnb เองเล็งเห็นความต้องการในการเช่าที่พักระยะ
ยาว (มากกว่า 30 วัน) โดยจุดประสงค์ไม่ได้มาจากการท่องเที่ยว แต่เป็น
การย้ายที่อยู่ชั่วคราว
• ภาคการท่องเที่ยวในประเทศของสหรัฐฯ ฟื้นตัวได้ดี โดยถือเป็นก้าวแรก
ของการฟื้ น ตั ว ภาคท่ อ งเที่ ย วโดยรวม ซึ่ ง หลั ง จากนี้ เ มื่ อ เราเห็ น หลาย
ประเทศเปิด ประเทศอย่ างเป็นทางการ ภาคการท่องเที่ย วเชิ งธุ รกิจ และ
ท่องเที่ยวข้ามประเทศจะค่อยๆ ฟื้นตัวตาม

JD.com (JD US, 9618 HK)

Cons. Target Price: $102.03, HKD411.43
Last Price: $72.62, HKD278.80
Upside: 40.50%, 47.57%
• บริษัท E-Commerce ที่ใหญ่เป็นลาดับ 2 ในจีนรองจาก Alibaba (BABA
US / 9988 HK) โดยมีส่วนแบ่งการตลาดที่ 22% เมื่อปี 2020
• ช่วงเทศกาลลดราคาสินค้ากลางปีของ JD อย่าง 618 Festival ที่เกิดขึ้น
ทุ ก เดื อ น มิ . ย. สิ้ น สุ ด ไปอย่ า งเป็ น ทางการ โดยยอดขายรวมอยู่ ที่
RMB343.8bn ทาจุดสูงสุดใหม่ได้ ซึ่งในช่วง 3 นาทีแรกของวันที่ 18 มิ.ย
(เป็นวันที่มีส่วนลดมากที่สุด) ยอดสั่งซื้อสินค้าขยายตัวมากกว่า 10 เท่าเมื่อ
เทียบกับปีก่อนหน้า
• โดยธุรกิจจาหน่ายสินค้าทั่วไปอย่าง JD Supermarket ยอดโตขึ้น 10 เท่า
จากปีก่อน โดยสินค้าที่ขายดีได้แก่ อาหารแห้ง แอลกอฮอลล์ และผลิตภัณฑ์
ทาความสะอาดผิว
• ภาคบริโภคของจีนยังคงสนับสนุนการจับจ่ายใช้สอยในภาพใหญ่ ยอดค้า
ปลี ก จี น เดื อ นพ.ค. ขยายตั ว 12.4%YoY ซึ่ ง น้ อ ยกว่ า เดื อ น เม.ษ. ที่
ขยายตัวที่ 17.7%YoY ทั้งนี้หากเทีย บกับค่าเฉลี่ย ย้อ นหลัง 2 ปี พบว่า
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่เพียง 4.5% ดังนั้น เราจึงมองว่าการเติบโตยังอยู่ในระดับที่สูง
อยู่

Stock Alert
MicroStrategy (MSTR US)
•

หนึ่งในบริษัทที่เล็งเห็นความสาคัญของสกุลเงินดิจิทัล วานนี้ได้ออกมา
เผยว่าปัจจุบันมีสินทรัพย์ Bitcoin กว่า 100,000 เหรียญ คิดเป็นมูลค่า
กว่า $3bn แล้ว
Source: Goldman Sachs, CNBC, Bloomberg, Seeking Alpha, WSJ, Financial Times as of 22/06/21
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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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