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Global Indices Performance
S&P 500
Dow Jones
Nasdaq
Euro Stoxx 600
DAX

0.28% CSI 300
0.37% Nikkei 225
0.14% Hang Seng
0.31% Straits Times
0.10% SET

Today’s Top Picks

-0.14%
0.85%
-0.33%
-0.11%
0.58%

Markets Overview
•

ภาพรวมตลาดสหรัฐฯวานนี้ ทรงตัวในแดนบวก โดยดัชนี S&P 500 และ
Nasdaq ทา New high หลังตัวเลขการว่างงานออกมาดีกว่าคาด โดยตลาดจับ
ตาตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรและอัตราการว่างงานที่เตรียมประกาศใน
วั น นี้ ส่ ว นตลาดยุ โ รปวานนี้ ภาพรวมทรงตั ว ในแดนบวก โดยตลาดจับ ตาดู
ตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐฯ เช่นเดียวกัน สาหรับตลาดเอเชียเช้านี้เปิดบวก

Our Commentary
•

•

•

วานนี้สหรัฐฯ เผยตัวเลขการยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกประจาสิ้น
สั ป ดาห์ ที่ 28 ส.ค. 21 อยู่ ใ นระดั บ ต่ าที่ สุ ดนั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 14 มี . ค. 20 อยู่ ที่
340,000 ราย ทาให้ตลาดมองว่าตลาดแรงงานกาลังฟื้นตัวหลังการแพร่ระบาด
Covid-19 โดยวันนี้เตรียมประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรและ
อัตราการว่างงานที่คาดว่าการจ้างงานจะเพิ่มขึ้นและอัตราการว่างงานจะลดลง
สาหรับ App แชทสื่อสารอย่าง WhatsApp ที่หนุนหลังโดยเทคยักษ์ใหญ่อย่าง
Facebook (FB US) โดนทางการยุโรปสั่งปรับจานวน 225 ล้านยูโร สาหรับ
ความไม่ โ ปร่ ง ใสในการจั ด การข้ อ มู ล ส่ ว นตั ว ของผู้ ใ ช้ ง าน ซึ่ง เป็ น ครั้ ง แรกที่
WhatsApp โดนยุโรปปรับจาก Data Protection Law โดยทางการยุโรป
เข้มงวดกั บการป้อ งกัน ข้อ มูล ซึ่ง ก่อ นหน้ านี้ บริษั ทยั กษ์ ใหญ่ อย่ าง Amazon
(AMZN US) ก็โดนปรับจากประเด็นนี้ไปราว 746 ล้านยูโร
อย่างไรก็ดี เราชื่นชอบ ETF ที่ลงทุนในหุ้นยุโรป อย่าง Vanguard FTSE
Europe ETF (VGK US) ที่มีการกระจายการลงทุนในหุ้นพื้นฐานดี หลากหลาย
อุตสาหกรรม

Chart of the day
•

ตัวเลขการยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกต่าที่สุดตั้งแต่วันที่ 14 มี.ค. 20

Vanguard FTSE Europe ETF (VGK US)

Last Price: $70.60

• ETF ลงทุนในหุ้นยุโรปที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี FTSE Europe จานวน
1,304 ตัว ส่วนใหญ่เป็นหุ้นในกลุม่ ธนาคารและการเงิน 18% กลุ่ม
อุตสาหกรรม 14% กลุ่มบริโภค 13% และกลุม่ การแพทย์ 13%
• ตัวอย่างหุ้นใน ETF ที่เป็นหุน้ ชัน้ นาระดับโลก ได้แก่ Nestle (NESN SW),
ASML Holding (ASML NA), LVMH (MC FP), Roche (ROG SW),
Novartis (NOVN SW), L'Oreal (OR FP), AstraZeneca (AZN LN) และ
Sanofi (SAN FP) เป็นต้น
• จุดเด่นของ VGK คือมีการกระจายการลงทุนที่ดีผา่ นหุน้ จานวนกว่า 1338 ตัว
ในหลากหลายอุตสาหกรรม VGK ที่จดทะเบียนซือ้ ขายในตลาดหุ้นสหรัฐฯ มี
สภาพคล่องสูงเมือ่ เทียบกับ ETF ทีม่ นี โยบายลงทุนประเภทเดียวกัน และซื้อ
ขายได้สะดวก และมี Expense Ratio อยูท่ ี่เพียง 0.08% ต่อปี โดยที่ ETF อื่นๆ
ที่มีนโยบายการลงทุนคล้ายกันมี Expense Ratio อยู่ที่ประมาณ 1%

Target (TGT US)
Cons. Target Price: $279.32
Last Price: $245.81
Upside: 13.6%
• บริษทั รายงานงบการเงินล่าสุด 2Q21 ยอดขายเติบโตถึง 8.9%YoY แม้ว่า
ในช่วงเวลาเดียวกันของปีทแี่ ล้วบริษทั จะทายอดขายโตได้ 24% แต่ว่ายอดขาย
ยังโตได้ต่อ จาก traffic ในร้านที่เพิ่มขึ้น
• ช่วงที่ผา่ นมายอดขายของ target เติบโตได้ดีการทัง้ การจาหน่ายสินค้าจาเป็น
ซึ่งยอดขายโตได้ดีในช่วง COVID-19 รวมถึงการจาหน่ายสินค้ากึง่ บริโภค
ฟุ่มเฟือย เช่น เสือ้ ผ้า และของใช้ส่วนตัว ซึ่งเป็นแบรนด์ของ Target เองและ
สามารถสร้าง margin ได้สูงกว่าของใช้จาเป็น เรามองว่าใน target จะสามารถ
perform ได้ดี จากการสร้าง value brand ของตนเอง การเติบโตของช่องทาง
ออนไลน์ รวมถึงการฟื้นตัวของภาคบริโภคสหรัฐฯ จากการได้รบั เช็คเงินสด
นอกจากนี้ การลงทุนในระบบการขนส่ง จะช่วยทาให้ target สามารถขยาย
ส่วนแบ่งการตลาดได้อีกด้วย

Stock Alert
Apple (AAPL US)
• เตรียมให้ Apple Wallet สามารถเก็บข้อมูลใบขับขี่รถยนต์ได้ในรูปแบบดิจิทัล
โดยเบื้องต้นคาดจะทาได้หลังการอัพเดท Software ช่วงฤดูใบไม้ร่วง สาหรับ 8
รัฐของสหรัฐฯ อย่างใน Arizona, Goergia และ Kentucky เป็นต้น

Source: Company Data, Goldman Sachs, CNBC, Bloomberg, Investing.com, WSJ, Financial Times as of 03/09/21
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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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