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Markets Overview

ตลาดสหรัฐเมื่อวานนี ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq ปิดที่จุดสูงสุดใหม่
น้าโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี หลังรายงานตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคใน
เดือน มิ.ย. สูงที่สุดตังแต่เกิดวิกฤตโควิด กลุ่มพลังงานราคายังคงปรับตัว
ลง หลังมีปัจจัยกดดันจากการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์เดลต้า ด้าน
ตลาดหุ้นยุโรปทรงตัวในแดนบวก ส่วนตลาดหุ้นเอเชียเช้านีเปิดมาบวก
เช่นกัน

Our Commentary

•

•

•

•

หลั ง จากที่ หุ้ น growth บวกขึ นมา 10% ตั งแต่ เ ริ่ ม ไตรมาส 2 หนุ น ให้
performance ของกองทุน ARK Innovative ETF (ARKK US) ฟื้นตัว
โดยปรับขึน 3.5% ตังแต่วันจันทร์ หรือ 4.3% ตังแต่ต้นปี และเพิ่มขึน
เกือบ 30% จากจุด ต่้าสุด เมื่อกลางเดื อน พ.ค. หลังจากตลาดคลาย
ความกังวลเรื่องอัตราเงินเฟ้อ
หลายบริษัทจีนประกาศเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ โดยวันนีบริษัท
DiDi (DIDI US) ซึ่งด้าเนินธุรกิจเรียกรถสัญชาติจีนได้เข้า IPO วันแรกที่
NYSE ในราคา IPO ที่ $14 ต่อหุ้น และคาดว่าจะระดมทุนได้ถึง $4bn ซึ่ง
จะเป็นหนึ่งในการระดมทุนที่ใหญ่ที่สุด ในปีนี โดยบริษัทครองส่วนแบ่ ง
ตลาดกว่า 90% ในจีน มีการให้บริการครอบคลุม 4,000 เมือง มีจ้านวน
Active User เกือบ 500 ล้านคน มีการเรียกรถเฉลี่ยวันละประมาณ 40
ล้านครัง นับว่าเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่น่าจับตามองเป็นอย่างมาก
นอกจากนี ยังมีบริษัท Xpeng (9868 HK) บริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเจ้า
ใหญ่ของจีน มีแผนที่จะเข้าระดมทุน (IPO) ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงใน
ราคา IPO ที่ HKD165 ต่อหุ้น คาดมูลค่า $1.8bn ภายใต้โค้ด 9868 โดย
บริษัทจะเสนอขายหุ้น 95% ให้นักลงทุนสถาบัน และ 5% ให้นักลงทุนราย
ย่อยที่ฮ่องกง เริ่มเทรดครังแรกต้นเดือน ก.ค. นี
หลายประเทศมี ก ารผลั ก ดั น ในการใช้ ร ถยนต์ ไ ฟฟ้ า อย่ า งแพร่ ห ลาย
สอดคล้องกับหุ้นรถยนต์ไฟฟ้าที่เราชื่ นชอบอย่ าง Nio (NIO US) และ
Tesla (TSLA US) ซึ่ ง ราคาปรั บ ขึ นมาประมาณ 12% และ 7% จาก
สัปดาห์ก่อนตามล้าดับ
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'ARK Innovative ETF เริ่มปรับตัวขึน'

Today’s Top Picks
NIO (NIO US)

Cons. Target Price: $60.42
Last Price: $50.34
Upside: 20.02%
• 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
• ปัจ จั ยสนับสนุนยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าได้ แก่ เทรนด์ค วามนิยมใช้รถฟ้า
แบบพรีเนี่ยมมากขึนในจีน การให้บริการเช่าแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ผู้ซือ
นันซือรถแบบที่ไม่มีแบตเตอรี่ซึ่งมีราคาที่ถูกกว่า และเช่าแบตเตอรี่จาก Nio
โดยจ่ายเป็นค่าสมัครสมาชิก และการเปิดตัวรถซีดานรุ่น ET7

Tesla (TSLA US)

Cons. Target Price: $622.61
Last Price: $680.76
Upside: -8.54%
• ผู้ผลิตและจ้าหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าระดับโลก มีส่วนแบ่งการตลาดที่ 12%
โดยมู ล ค่ า ตลาดของ Tesla สู ง กว่ า ทั ง General Motors Toyota และ
Volkswagen
• ล่าสุดเปิดตัวแท่นชาร์ตรถยนต์ไฟฟ้าจากพลังงานแสงในประเทศจีนและ
ทิเบต สะท้อนถึงธุรกิจ Solar ของ Tesla ที่คาดมีศักยภาพเติบโตได้อีกใน
อนาคตและจะสนับสนุนการสร้างแท่นชาร์ตได้อีกมาก โดยปี 2016 Tesla
ได้เข้าซือบริษัท SolarCity เพื่อยกระดับศักยภาพในการผลิตและจ้าหน่าย
Solar Roof, Powerwall ซึ่ง Elon Musk คาดว่าธุรกิจ Solar นีจะเติบโต
ได้ ล้ อ ไปกั บ การปรั บ ใช้ พ ลั ง งานสะอาดมากขึ น ((the energy division
bringing in just less than $500 million in revenues last quarter
compared to the automotive business’ $9 billion revenues.))
• ส้าหรับสถานีชาร์ตรถยนต์ไฟฟ้าในปี 2020 มีกว่า 850,000 แท่นทั่วโลก
โดยมีอยู่ในจีนคิดเป็นสัดส่วน 67% ในยุโรปสัดส่วน 19% และในสหรัฐฯ
9% Goldman Sachs คาดมูลค่าตลาดของสถานีชาร์ตรถยนต์ไฟฟ้าทั่ว
โลกจะเติบโตล้อไปกับการปรับใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึนในอนาคต โดยคาด
การปรั บ ใช้ ร ถยนต์ ไ ฟฟ้ า (EV Penetration) จะเพิ่ ม ขึ นเป็ น 25% ในปี
2030 จากเดิมเพียง 2% ในปีที่ผ่านมา
• ด้ า นราคาหุ้น ถื อ ว่ า น่ า สนใจเนื่ อ งจากเริ่ ม ฟื้ น ตัว ขึ นได้ สั ป ดาห์ ที่ ผ่ า นมา
สามารถ Breakout เส้นกด Downtrend ตามมาด้วย แท่งเทียน Bullish
Breakout ระยะถัดไปหากไม่หลุด $631 เตรียมทะยานไปต่อที่ $780 และ
$877
• แนวรับ: $631 / แนวต้าน: $780 และ $877

Moderna (MRNA US)
•

Stock Alert

บริษัทผลิตเวชภัณฑ์และวัคซีน ราคาหุ้นปรับตัวขึน 5.2% พุ่งไปแตะระดับ
สูงสุด หลังประกาศว่าจะศึกษาและพัฒนาวัคซีนเพื่อป้องกันไวรัสสาย
พันธุ์เดลต้า ที่มีอัตราการแพร่ระบาดรวดเร็วกว่าสายพันธุ์เดิม
Source: Goldman Sachs, CNBC, Bloomberg, Seeking Alpha, WSJ, Financial Times as of 30/06/21
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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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