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Global Indices Performance
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ตลาดสหรัฐฯ เมื่อวานนี้ปิดทรงตัวในแดนบวก โดยดัชนีS&P500 และ Nasdaq
ปรับตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดใหม่ นาโดยหุ้นกลุ่มพลังงานและสินค้าฟุ่มเฟือย หลัง
ราคาน้ามันพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งหลังความต้องการน้ามันมีแนวโน้มสูงขึ้น ด้านอัตรา
ดอกเบี้ยพันธบัตรอายุ 10 ปีปรับขึน้ เล็กน้อย ฝั่งตลาดหุ้นยุโรปปิดทรงตัว ส่วน
ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ส่วนใหญ่เปิดในแดนบวก

•

Our Commentary
•

•

•

วานนี้ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ทรงตัวในแดนบวก ตลาดจับตาการประชุม Jackson
Holeที่จะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้ ซึ่งประธานธนาคารกลาง นักเศรษฐศาสตร์จะมา
ประชุ ม กั น เพื่ อ แสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ เศรษฐกิ จ รวมทั้ ง ทิ ศ ทางอั ต รา
ดอกเบี้ยในระยะข้างหน้า
ด้านตลาดหุ้นจีน โดยเฉพาะดัชนี Hang Seng เปิดดีดตัวขึ้นมา หนุนจากหุ้น
เทคโนโลยีจีนขนาดใหญ่ที่ราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้น หลังรายงานงบไตรมาสล่าสุด
แข็งแกร่ง ทาให้เริ่มมีแรงเข้าซื้อจากนักลงทุน ทั้งนี้นักลงทุนยังคงต้องจับตา
ประเด็นทางการจีนแม้ขณะนีจ้ ะยังไม่มมี าตรการควบคุมเพิม่ เติม
โดยเมื่อวานบริษัทยังคงทยอยประกาศงบการเงินอย่าง Pinduoduo (PDD US)
หนึ่งในบริษัท E-commerceมาแรงของประเทศจีน ประกาศกาไรเป็นไตรมาส
แรกที่ CNY2.4bnเที ย บกั บ ช่ ว งเวลาเดี ย วกั น ของปี ที่ แ ล้ ว ที่ ข าดทุ น ราว
CNY900mn ทั้งนี้บริษัทมีรายได้ CNY23bn ($13.5bn) เพิ่มขึ้น 89% YoY โดย
มี Average monthly active users เติบโต 30% แตะระดับ 738.5 ล้านราย และ
ยอด Active buyers ใน 12 เดือนที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 24% แตะระดับ 849.9ล้าน
ราย โดยบริษัทมีแนวคิดการกุศล เพื่อตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของทางการที่
ต้องการให้บริษัทรายใหญ่ลดการผูกขาดและมีการแบ่งปันความมั่งคั่ง ซึ่งบริษัท
ก็ระบุว่าจะบริจาคกาไรบางส่วนในการพัฒนาด้านเกษตร

Today’s Top Picks
Health Care Select Sector SPDR (XLV US)

Cons. Target Price: Last Price: $135.68
Upside: • ETF กระจายการลงทุนในหุ้นบริษัทยา อุปกรณ์การแพทย์ รวมถึงผู้ให้บริการ
เกี่ยวกับการแพทย์และสุขภาพ จานวน 64 ตัว
• โดยอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนการลงทุนมากที่สุดใน ETF ได้แก่ บริษัทผู้ผลิตยา
รักษาโรค 28% ผู้ผลิตและจาหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ 28% ผู้ให้บริการ
ทางการแพทย์ 19% Biotechnology 15% เป็นต้น
• ตัวอย่างหุ้นใน ETF ได้แก่ Johnson & Johnson (JNJ US) 9% United
Heath Group (UNH US) 8% Pfizer (PFE US) 5% Abbott Laboratories
(ABT US) 4% เป็นต้น
• เรามองว่าหุ้นกลุม่ Healthcare ที่อยู่ใน ETF จัดอยู่ในกลุ่ม Defensive ซึ่งเป็น
หุ้น Quality ที่ไม่ผันผวนมากนัก และเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ทั่วโลกยัง
เผชิญกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 สายพันธุใ์ หม่ รวมถึงมูลค่า
Forward PE อยูท่ ี่ระดับ 17.94 เท่า ถือว่าค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับตลาด
โดยรวม

Target (TGT US)

Cons. Target Price: $274.46
Last Price: $250.65
Upside: 9.5%

• บริษัทรายงานงบการเงินล่าสุด 2Q21 ยอดขายเติบโตถึง 8.9%YoY แม้ว่า
ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วบริษัทจะทายอดขายโตได้ 24% แต่ว่ายอดขาย
ยังโตได้ต่อ จาก traffic ในร้านที่เพิ่มขึ้น
• ช่วงที่ผ่านมายอดขายของ target เติบโตได้ดีการทั้งการจาหน่ายสินค้าจาเป็น
ซึ่งยอดขายโตได้ดีในช่วง COVID-19 รวมถึงการจาหน่ายสินค้ากึ่งบริโภค
ฟุ่มเฟือย เช่น เสื้อผ้า และของใช้สว่ นตัว ซึ่งเป็นแบรนด์ของ Target เองและ
สามารถสร้าง margin ได้สูงกว่าของใช้จาเป็น เรามองว่าใน target จะสามารถ
perform ได้ดี จากการสร้าง value brand ของตนเอง การเติบโตของช่องทาง
ออนไลน์ รวมถึงการฟื้นตัวของภาคบริโภคสหรัฐฯ จากการได้รับเช็คเงินสด
นอกจากนี้ การลงทุนในระบบการขนส่ง จะช่วยทาให้ target สามารถขยาย
ส่วนแบ่งการตลาดได้อีกด้วย

Chart of the day
•

ตัวเลขActive buyers และAverage monthly active users ของ Pinduoduo

Stock Alert
Best Buy (BBY US)
• บริ ษั ท ค้ า ปลี ก สั ญ ชาติ อ เมริ กั น ราคาหุ้ น ปรั บ ขึ้ น ราว 8% หลั ง ประกาศผล
ประกอบการไตรมาส2 สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ โดยยอดขายการสาขา
เดิมเพิ่มขึ้น 19.6% มากกว่าคาดการณ์เช่นกัน

Source: Pinduoduo 2Q 2021 Result Presentation
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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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