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Global Indices Performance

S&P 500
Dow Jones
Nasdaq
Euro Stoxx 600
DAX

-0.03% CSI 300
-0.21% Nikkei 225
0.21% Hang Seng
0.69% Straits Times
0.96% SET

-0.19%
0.88%
0.15%
-0.37%
-0.12%

Markets Overview

•

ตลำดสหรัฐฯ เมื่อวำนนี้ปิดทำกำรเนื่องจำกวันแรงงำน ซึ่งจะกลับมำเปิดทำกำร
ปกติในวันนี้ ฝั่งตลำดหุ้นยุโรปปิดปรับตัวเกือบแตะระดับสูงสุด นำโดยหุ้นกลุ่ม
เทคโนโลยี หลั ง ตั ว เลขค ำสั่ ง ซื้ อ โรงงำนในเยอรมนี เ พิ่ ม ขึ้ น มำกกว่ ำ คำด ส่ ง
สัญญำณว่ำอุปสงค์ปรับตัวดีขึ้นหนุนมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ ส่วนตลำด
หุ้นเอเชียเช้ำนี้เปิดผสม แต่ตลำดหุ้นญี่ปุ่นยังคงปรับขึ้น ตอบรับกำรลำออกของ
นำยกรัฐมนตรีญี่ปุ่น

Our Commentary

•

•

สำหรับกำรเริ่มฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 หรือ booster shots ของบริษัทผู้ผลิตวัคซีน
อย่ำง Pfizer (PFE US) คำดว่ำจะสำมำรถเริ่มฉีดให้ประชำกรในสหรัฐอเมริกำ
ได้ในวันที่ 20 ก.ย. ในขณะที่ Moderna (MRNA US) อำจจะไม่ได้รับกำรอนุมัติ
ทันในช่วงเวลำดังกล่ำว ผู้ที่รอรับวัคซีนจำกModerna อำจจะต้องรอนำนขึ้น
เนื่องจำกต้องรอกำรอนุมัติจำกFDA
ทั้งนี้เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขแนะนำให้
ประชำกรฉีดเข็มที่ 3 เพิ่มหลังจำกฉีดเข็ม 2 ไปแล้ว 8 เดือน โดยวัคซีน Pfizer
เป็นวัคซีนที่มีกำรฉีดอย่ำงแพร่หลำยที่สดุ ในสหรัฐอเมริกำ มีผู้คนมำกกว่ำ 95
ล้ำนคนรับวัคซีนจำกPfizer รองลงมำรำว 66ล้ำนคน รับกำรฉีดวัคซีน
Moderna และอีกประมำณ 14ล้ำนคนได้รับวัคซีนของ Johnson&Johnson
(JNJ US) ซึ่งรำยหลังยังไม่มีรำยงำนยื่นอนุมัติ booster shots

Today’s Top Picks
iShares MSCI Japan ETF (EWJ US)
Cons. Target Price: Last Price: $71.81
Upside: -

• ETFทำงเลือกในกำรกระจำยกำรลงทุนในบริษัทขนำดใหญ่และขนำดกลำงในตลำด
หลักทรัพย์ญี่ปุ่น ล้อไปกับดัชนี MSCI Japan ปัจจุบันมีทั้งหมด 274 หุ้น
• โดยอุตสำหกรรมที่เข้ำไปลงทุน ได้แก่ กลุ่มอุตสำหกรรมยำยนต์ 7.64%,กลุ่ม
อุตสำหกรรมเครื่องจักร 6.58%,กลุ่มเวชภัณฑ์ 5.91%,กลุ่มอิเล็กทรอนิก 5.71%

• ตัวอย่ำงหุ้นที่อยู่ใน ETF ได้แก่ Toyota Motor (7203 JP), SONY (6758
JP), Keyence (6861 JP), Softbank (9984 JP), Recruit Holdings
(6098 JP) เป็นต้น
• สำหรับผลกำรดำเนินงำนตั้งแต่ต้นปีที่ผ่ำนมำเพิ่มขึ้น 7.6% ซึ่งเรำมองว่ำญี่ปุ่น
เป็ น ประเทศในกลุ่ ม ประเทศพั ฒ นำแล้ ว ที่ ผ ลกำรด ำเนิ น งำนของดั ช นี ต ลำด
หลักทรัพย์ยังปรับตัวขึ้นมำไม่สูงมำกนักเมื่อเทียบกับตลำดทุนในประเทศพัฒนำ
แล้ ว อื่น ๆ มี ส่ ว นมำจำกดั ช นีหุ้ น ญี่ปุ่ น ยัง ไม่ไ ด้ สะท้ อนกำรฟื้ นตั ว ของเศรษฐกิ จ
เท่ำที่ควร จึงทำให้หุ้นญี่ปุ่นยัง laggard ค่อนข้ำงมำก
• ด้ำนตัวเลขเศรษฐกิจเริ่มส่งสัญญำณฟื้นตัว เช่น ตัวเลขส่งออกที่ปรับสูงขึ้น มูลค่ำ
ผลผลิตอุตสำหกรรม รวมถึงดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยซื้อภำคบริกำรและยอดค้ำปลีกก็
ปรับขึ้นเช่นกัน ซึ่งเสริมมุมมองเชิงบวกต่อกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจภำยในประเทศ
ด้ำนธนำคำรกลำง (BOJ) ยังคงสนับสนุนกำรทำ QE และคงอัตรำดอกเบี้ยใน
ระดับต่ำ อีกทั้งยังมีมำตรกำรทำงกำรเงินและกำรคลังอย่ำงต่อเนื่อง
• สำหรับควำมคืบหน้ำด้ำนวัคซีน ปัจจุบัน 47.2% ของประชำกรญี่ปุ่นได้รับวัคซีน
ครบ 2 โดสแล้ว ถือเป็นประเทศที่ 2 ที่มีสัดส่วนประชำกรฉีดวัคซีนครบ 2 โดสรอง
จำกสหรัฐฯ อีกทั้งญี่ปุ่นยังใช้วัคซีนหลักเป็นประเภท mRNA จึงคำดว่ำจะควบคุม
สถำนกำรณ์ได้ดีและช่วยหนุนในเศรษฐกิจฟื้นตัวได้ในระยะถัดไป

จำกสถำนกำรณ์ของตลำดหุ้นที่ยังคงผันผวน เรำจึงชื่นชอบและแนะนำ iShares
MSCI Japan ETF (EWJ US) ซึ่งเป็น ETF ที่ทำงเลือกในกำรลงทุนในบริษัท
ญีป่ นุ่ ล้อไปกับดัชนี MSCI Japan ซึ่งเรำมองว่ำญี่ปุ่นเป็นประเทศในกลุ่ม
ประเทศพัฒนำแล้วที่ผลกำรดำเนินงำนของดัชนีตลำดหลักทรัพย์ยงั ปรับตัว
ขึ้นมำไม่สูงมำกนักเมื่อเทียบกับตลำดทุนในประเทศพัฒนำแล้วอื่นๆ

Chart of the day
•

ยอดคำสั่งซื้อโรงงำนเยอรมนีเพิ่มขึ้นมำกกว่ำคำด

Stock Alert
Apple (AAPL US)
•

บริษัทผู้ผลิต ออกแบบและจำหน่ำยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของโลกจะจัด
งำนประจำปีประมำณกลำงเดือนก.ย. เพื่อจัดแสดงผลิตภัณฑ์และอัพเกรด ซึ่ง
คำดว่ำจะมีกำรเปิดตัว iPhone13 ในขณะที่ทั่วโลกยังคงเผชิญปัญหำกำรขำด
แคลนชิป แต่ผู้คนก็ยังมีควำมเชื่อมั่นในควำมสำมำรถของบริษัทในกำรผลิตและ
ส่ ง มอบสิ น ค้ ำ ส ำหรั บ iPhone13คำดว่ ำ จะมี ก ำรเพิ่ ม ควำมจุ และเพิ่ ม
ประสิทธิภำพ LiDAR Scanner รวมถึงเทคโนโลยี 5G

Source: Company Data, Goldman Sachs, CNBC, Bloomberg, Investing.com, WSJ, Financial Times as of 07/09/21
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ข้อมูลในเอกสำรฉบับนี้ รวบรวมมำจำกแหล่งข้อมูลที่น่ำเชื่อถือ อย่ำงไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ไม่สำมำรถที่จะยืนยั นหรือรับรองควำมถูกต้องของข้อมูลเหล่ำนี้ได้ ไม่ว่ำ
ประกำรใดๆ บทวิเครำะห์ในเอกสำรนี้ จัดทำขึ้นโดยอ้ำงอิงหลักเกณฑ์ทำงวิชำกำรเกี่ยวกับหลักกำรวิเครำะห์ และมิได้เป็นกำรชี้นำ หรือเสนอแนะให้ซื้อหรือขำยหลักทรัพย์ใดๆ กำรตัดสินใจ
ซื้อหรือขำยหลักทรัพย์ใดๆ ของผู้อ่ำน ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรอ่ำนบทควำมในเอกสำรนี้หรือไม่ก็ตำม ล้วนเป็นผลจำกกำรใช้วิจำรณญำณของผู้อ่ำ น โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือพันธะผูกพัน
ใดๆ กับ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ไม่ว่ำกรณีใด
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