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

-0.13%CSI 300
-0.20%Nikkei 225
-0.57%Hang Seng
-1.06%Straits Times
-1.47%SET

Markets Overview

•

-0.15%
-0.39%
-1.16%
0.03%
0.24%

ตลำดสหรัฐฯ เมื่อวำนนี้ปิดในแดนลบ หลังควำมกังวลต่อกำรแพร่ระบำดของ
ไวรัสสำยพันธุ์เดลต้ำจะส่งผลกระทบต่อกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจ อีกทั้งยังไม่มี
ควำมแน่ น อนของช่ ว งเวลำที่ ธ นำคำรกลำงสหรั ฐ ฯจะเริ่ ม ลดวงเงิ น เข้ ำ ซื้ อ
พันธบัตรตำมมำตรกำรผ่อนคลำยเชิงปริมำณ (QE) และยังไม่มีปัจจัยสนับสนุน
ตลำดเพิ่มเติม ฝั่งตลำดหุ้นยุโรปปิดในแดนลบ ส่วนตลำดหุ้นเอเชียเช้ำนี้ส่วน
ใหญ่เปิดมำลบเช่นกัน

Our Commentary

•

•

•

•

วำนนี้ ตลำดหุ้นสหรัฐฯ ปิดในแดนลบ เนื่องจำกไม่มีปัจจัยสนับสนุนใหม่ๆ หลัง
ตัวเลขกำรจ้ำงงำนนอกภำคกำรเกษตรรำยงำนต่ำกว่ำคำดเมื่อสัปดำห์ที่ผ่ำน
มำ ส่งสัญญำณว่ำเศรษฐกิจสหรัฐฯเริ่มชะลอตัวเล็กน้อยในเดือนส.ค. ในขณะที่
แรงกดดันจำกต้นทุนที่สูงขึ้น รวมถึงยอดผู้ติดเชื้อที่ยังคงพุ่งขึ้น ซึ่งอำจจะส่งผล
ต่อกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ฉุดหุ้น 6ใน 11 กลุ่มของดัชนี S&P500 ปรับตัวลง
นำโดยกลุ่มวัสดุและพลังงำนที่ลงไปมำกกว่ำ 1% อีกทั้งมีรำยงำนว่ำหุ้นกลุ่ม
สินค้ำฟุ่มเฟือย เช่น เสื้อผ้ำ อุปกรณ์กีฬำ และยำนยนต์ เป็นกลุ่มที่โดน Short
มำกที่สุดในขณะนี้ มีส่วนจำกมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบำลและสิทธิ
ประโยชน์จำกกำรว่ำงงำนใกล้สิ้นสุดลง ฉุดควำมเชื่อมั่นของผู้บริโภค
ด้ำนตลำดหุ้นยุโรปปิดปรับตัวลงเช่นกัน หลังนักลงทุนจับตำกำรประชุมของ
ธนำคำรกลำงยุโรป (ECB) ที่จะจัดขึ้นในวันนี้ ซึ่งเป็นช่วงที่เงินเฟ้อปรับขึ้นและ
เศรษฐกิ จ เริ่ ม ส่ ง สั ญ ญำณฟื้ น ตั ว จึ ง มี ก ำรคำดว่ ำ อำจจะเห็ น ECB มี ท่ ำ ที
Hawkishมำกขึ้น
Nio (NIO US) บริษัท ผู้ผลิตรถยนต์ไ ฟฟ้ำ สัญชำติ จีนประกำศระดมทุน เพิ่ ม
มูลค่ำสูงถึง $2bn ซึ่งจะนำมำเสริมสภำพคล่องท่ำมกลำงกำรหยุดชะงักของห่วง
โซ่อุปทำน ทั้งนี้เมื่อสัปดำห์ที่แล้วบริษัทได้มีกำรปรับลดแนวโน้มกำรส่งมอบใน
ไตรมำส 3 จำกควำมไม่แน่นอนและควำมผันผวนของสถำนกำรณ์กำรขำด
แคลนชิป
Tesla (TSLA US) บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ำเจ้ำใหญ่จำกสหรัฐฯ เผยตัวเลข
ยอดส่งมอบรถยนต์ที่ผลิตในจีน 44,264 คัน ในเดือนส.ค. ทั้งนี้บริษัทได้มีกำร
เปิดตัวรถยนต์รุ่น Model Y และลดรำคำเพื่อแข่งขันกับคู่แข่งเมื่อเดือนก.ค.

Chart of the day
•

อัตรำดอกเบี้ยนโยบำยของ ECB

Today’s Top Picks
iShares MSCI Japan ETF (EWJ US)
Cons. Target Price: Last Price: $72.25
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

Stock Alert
Visa (V US)
•

บริษัทบัตรเครดิตชั้นนำของโลก ปรับร่วงจำกระดับสูงสุดเมื่อเดือนก.ค.อยู่
รำว 10% และให้ผลตอบแทนเพียง 5% ตั้งแต่ต้นปี หลังควำมนิยมที่เพิ่มขึ้น
อย่ำงต่อเนื่องของ Buy Now, Pay Later (BNPL)

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