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Global Indices Performance
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Markets Overview

•

ตลาดสหรั ฐ เมื่ อ วานนี้ ค่ อ นข้ า งทรงตั ว โดยดั ช นี Dow Jones และ
S&P500 ปรั บ ตั ว ลงเล็ ก น้ อ ย หลั ง ตั ว เลข Non-Manufacturing PMI
รายงานออกมาน้ อ ยกว่ า ที่ ต ลาดคาดการณ์ ในขณะที่ ดั ช นี Nasdaq
ปรับตัวขึ้นทาจุดสูงสุด ใหม่ มีส่วนมาจากอั ตราผลตอบแทนพันธบัตร
สหรัฐฯ 10 ปีที่ปรับตัวลดลงต่ากว่า 1.4% ซึ่งต่าสุดตั้งแต่เดือน ก.พ.
ด้านตลาดหุ้นยุโรปทรงตัวในแดนลบ ส่วนตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้เปิดมาลบ
เช่นกัน

Our Commentary
•

•

•

วันนี้ บริษัท Xpeng ผู้ผลิตและจาหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติจีนได้เข้า
ระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงวันแรก ภายใต้สัญลักษณ์ ‘9868
HK’ หลังจากจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ที่ NYSE ไปแล้วเมื่อกลางปี
ที่แล้ว จึงมีลักษณะ Dual-primary listing โดยเสนอขาย 165 HKD ต่อ
หุ้น ถึงแม้ว่าส่วนแบ่งตลาดจะยังเล็กอยู่เมื่อเทียบกับบริษัทผลิตรถยนต์
เจ้าอื่นๆ แต่ก็เป็นหนึ่งในผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศ
จีน โดยล่าสุด มียอดการส่งมอบรถยนต์ในเดือน มิ .ย. 6565 คัน เพิ่มขึ้น
มากกว่า 600% เมื่อเทียบเป็นรายปี
ทั้งนี้ ตลาด EV ในประเทศจีนยังเติบโตได้อีกมากจากการสนับสนุนของ
รัฐบาล สอดคล้องกับหุ้นที่เราชื่นชอบอย่าง Nio (NIO US) ซึ่งมียอดการ
ส่งมอบรถยนต์สูงสุดในเดื อนที่ผ่านมา และ Taiwan Semiconductor
(TSM US) บริษัทผู้ผลิตชิพเจ้าใหญ่ของโลก ครองส่วนแบ่งตลาดอันดับ
1 ของโลกกว่า 50% ของยอดขายทั้งหมด และได้รับอานิสงส์จากการ
ปรับใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
ในสัปดาห์ที่ผ่านมาบริษัท Ride Sharing สัญชาติจีนอย่าง Didi Global
(DIDI US) ได้ เข้า IPO ที่ NYSE หลังจากหุ้นเริ่มซื้ อ ขายได้ เพีย ง 2 วั น
ทางการจี น เผยห้ า มไม่ ใ ห้ Didi ขยายฐานผู้ ใ ช้ ง านเพิ่ ม โดยถอด
แอพพลิเคชั่นออกจาก App Stores โดยอ้างว่า บริษัททาการเก็บข้อมูล
ส่วนตัวของผู้ใช้งานซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายของจีน ส่งผลให้ราคาหุ้น
ปรับตัวลงเกือบ 20% ใน1วันที่ผ่านมา หลังจากลงไปต่าสุด 25% และลง
ไปเกือบ 12% จากราคา IPO

Chart of the day
•

'ราคาหุ้น DiDi (DIDI US) ปรับตัวลงหลัง IPO'

Today’s Top Picks
NIO (NIO US)

Cons. Target Price: $60.75
Last Price: $50.29
Upside: 20.80%
• เรามองภาพระยะยาวยั ง ดี จ ากยอดส่ ง มอบรถยนต์ ที่ โ ตโดดเด่ น และ
สถานการณ์คลาดแคลนชิพที่คลี่คลายบ้างแล้ว แต่ภาพเทคนิคเราแนะนา
ขายทากาไร หากเข้ารับไปแล้วก่อนหน้าที่ 43-45$ ตามที่ได้แนะนาเมื่อ 2
สัปดาห์ก่อน เนื่องจากราคาปรับย่อเล็กน้อย มองรอรับอีกครั้งที่แถว 45$
เช่นเดิม
• ตัวเลขส่งมอบรถยนต์เดือน มิ.ย.ออกมา 8,083 คัน ทาให้ 2Q21 ทายอดส่ง
มอบไปได้ที่ 21,896 คันซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ คิดเป็นการ
เติบโตขึ้น 112%YoY อีกทั้งสูงกว่าที่บริษัทได้ตั้งเป้าเอาไว้ โดยทาให้ 1H21
ท ายอดส่ ง มอบทั้ ง หมดใกล้ เ คี ย งกั บ เป้ า ที่ บ ริ ษั ท ตั้ ง ไว้ ทั้ ง ปี 2021 แล้ ว
ปัจจุบันบริษัทกล่าวยังคงมี Backlog รถยนต์มากกว่า 10,000
• ส่วน 2H21 Credit Suisse คาด NIO จะส่งมอบได้ 53,000 คัน หนุนมา
จาก 2 ปัจจัย ได้แก่ 1.การตั้ง NIO House และ NIO Space โชว์รูมรถและ
เป็ น ที่ แ ลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ส าหรั บ คนรั ก รถ NIO 2.การเพิ่ ม สถานี
เปลี่ยนแบตเตอรี่ (Battery Swap) เป็น 600 ในปีนี้ จากเดิม 300 แห่ง ณ
สิ้นเดือน มิ.ย.

TSMC (TSM US)

Cons. Target Price: $146.18
Last Price: $120.05
Upside: 21.77%
• เตรี ย มประกาศงบ 2Q21 ในวั น ที่ 15 ก.ค. นี้ โดย Bloomberg คาด
ยอดขายอาจโตน้อยกว่าที่คาดจากสถานการณ์ชิพขาดแคลน อย่างไรก็ดี
มองว่ า 2H21 ยอดขายจะฟื้ น ตั ว ได้ จ ากการออก iPhone รุ่ น ใหม่ ข อง
Apple รวมถึงการฟื้นตัวของความต้องการใช้ชิพเพื่อการผลิตรถยนต์ อีก
ทั้งชิพที่ใช้ประมวลผลใน High-performance Computing โดยเฉพาะที่ใช้
ในอุ ต สาหกรรม Cryptocurrencies ยั ง เป็ น ที่ ต้ อ งการอยู่ ม าก โดยผล
ประกอบการ 2Q21 นี้ต้องจับตาเรื่องการเผยความคืบหน้าด้านการผลิต
ชิพ 3 นาโนเมตรและคาดการณ์ยอดขายไตรมาสถัดไป เรามองว่าประเด็น
เรื่องชิพขาดแคลนได้สะท้อนไปในราคาหุ้นที่ปรับตัวลดลงมาแล้ว
• TSMC ยังครองส่วนแบ่งการตลาดอุตสาหกรรมผลิตชิพอันดับ 1 ของโลก
กว่า 90% ซึ่งกาลังผลิตยังคงมีอยู่มากและได้ลงทุนขยายโรงงานเพิ่มเติมใน
สหรัฐฯและจีน เพื่อรองรับความต้องการที่มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเข้ามา
ของ 5G การปรับใช้ AI รวมถึงรถยนต์ไฟฟ้า โดยบริษัทได้วางแผนลงทุน
กว่า 2.8 หมื่นล้านเหรียญฯสหรัฐฯในปี 2021 สูงกว่าการลงทุนปีก่อนหน้า
ถึง 63%
• จุดเด่นคือ TSMC มีเทคโนโลยีที่ล้าสมัยสามารถผลิตชิพที่มีขนาดเล็กและ
ทรงประสิทธิภาพ ทาให้หลายบริษัทยักษ์ใหญ่ได้ใช้ TSMC เป็นคนที่ผลิต
ชิพให้มากกว่าที่ตนเองจะลงทุนสร้างโรงงานและนาเทคโนโลยีการผลิตชิพ
มาใช้เอง โดยลูกค้าหลักๆได้แก่ Apple MediaTek Intel และ AMD
• หลังราคาปรับตัวลงจากจุ ด สูงสุด กว่า 16% จากความกังวลเรื่อ งขาด
แคลนชิพ เรามองว่าประเด็นนี้น่าจะคลี่คลายไปบ้างแล้ว ทาให้ราคาหุ้นยังมี
Upside อยู่ ม ากราว 23% โดย Bloomberg Consensus ให้ ร าคา
เป้าหมายที่ 146.18$

AMAZON (AMZN US)
•

Stock Alert

ราคาหุ้นปรับตัวขึ้น 4.7% หลังมีการแต่งตั้ง Andy Jassy เป็น CEO คน
ใหม่ ซึ่งเดิมเป็น CEO ของ Amazon Web Service, Cloud platform
สะท้อนให้เห็นว่า บริษัทจะมุ่งเน้นไปยังธุรกิจ cloud มากขึ้น
Source: Goldman Sachs, CNBC, Bloomberg, Seeking Alpha, WSJ, Financial Times as of 7/07/21
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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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