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

-0.46% CSI 300
-0.43% Nikkei 225
-0.25% Hang Seng
-0.06% Straits Times
0.08% SET

1.19%
1.13%
1.63%
0.55%
-0.69%

Markets Overview
•

•

ตลาดสหรัฐ ฯ วานนี้ ท รงตั ว ในแดนลบ เนื่ อ งจากไม่ มี ปั จจั ย สนั บ สนุ น ใหม่ ๆ
หลังจากที่ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรออกมาต่ากว่าคาด โดยกลุ่ม
หุ้ น เทคฯ ขนาดใหญ่ ป รั บ ลงต่ อ เนื่ อ ง รวมถึ ง หุ้ น กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมและกลุ่ ม
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ มี ก ารปรั บ ตั ว ลงเช่ น กั น ขณะที่ หุ้ น กลุ่ ม บริ โ ภคฟุ่ ม เฟื อ ย
สามารถปรับตัวขึ้นในช่วงที่ผ่านมา
สาหรับตลาดยุโรปวานนี้ภาพรวมปิดผสม หลังธนาคารกลางสหภาพยุโรปส่ง
สัญญาณปรับลดวงเงินโครงการซื้อพันธบัตร ขณะที่ตลาดเอเชียเช้านี้เปิดบวก

Our Commentary
•

•

•

Today’s Top Picks

รายงานตัวเลขการยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ ประจาสิ้น
สัปดาห์ที่ 4 ก.ย. 21 ออกมาต่ากว่าคาด โดยตัวเลขดังกล่าวปรับตัวลงต่อเนื่อง
อยู่ที่ 310,000 ราย ส่งสัญญาณเตรียมกลับคืนสู่ระดับก่อนเกิดการแพร่ระบาด
Covid-19
สาหรับธนาคารกลางสหภาพยุโรป (ECB) วานนี้มีมติคงอัตราดอกเบี้ยที่ 0%
ขณะเดียวกันก็มีการส่งสัญญาณปรับลดวงเงินโครงการซื้อพันธบัตรฉุกเฉิน
ป้ อ งกั น ผลกระทบจากการแพร่ ร ะบาดของ Covid-19 หรื อ Pandemic
Emergency Purchase Programme (PEPP) โดยได้ปรับประมาณการตัวเลข
เงิ น เฟ้ อ สู่ ระดับ 2.2% ในปี นี้ อี กทั้ ง คาดการณ์ ตั ว เลขเศรษฐกิ จยูโ รโซน จะ
ขยายตัว 5% จากเดิมที่คาดไว้ที่ 4.6%
วานนี้บริษัทผู้ผลิตวัคซีนโควิด-19 อย่าง Moderna (MRNA US) ได้เผยว่า
กาลังพัฒนาวัคซีนชนิดใหม่ที่ชื่อว่า mRNA-1073 ที่ใช้สาหรับการเป็นวัคซีน
เข็มกระตุ้น “single-shot vaccine booster” โดยสามารถป้องกันทั้ง Covid19 และไข้หวัดใหญ่ ส่งผลให้ราคาหุ้น MRNA ปรับตัวขึ้นมาราว 7%

iShares MSCI Japan ETF (EWJ US)
Cons. Target Price: Last Price: $72.89
Upside: • ETFทางเลือกในการกระจายการลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่และขนาดกลางในตลาด
หลักทรัพย์ญี่ปุ่น ล้อไปกับดัชนี MSCI Japan ปัจจุบันมีทั้งหมด 274 หุ้น
• โดยอุ ตสาหกรรมที่เข้า ไปลงทุน ได้แก่ กลุ่ม อุตสาหกรรมยายนต์ 7.64%,กลุ่ ม
อุตสาหกรรมเครื่องจักร 6.58%,กลุ่มเวชภัณฑ์ 5.91%,กลุ่มอิเล็กทรอนิก 5.71%

• ตัวอย่างหุ้นที่อยู่ใน ETF ได้แก่ Toyota Motor (7203 JP), SONY (6758
JP), Keyence (6861 JP), Softbank (9984 JP), Recruit Holdings
(6098 JP) เป็นต้น
• สาหรับผลการดาเนินงานตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 7.6% ซึ่งเรามองว่าญี่ปุ่น
เป็ น ประเทศในกลุ่ ม ประเทศพั ฒ นาแล้ ว ที่ ผ ลการด าเนิ น งานของดั ช นี ต ลาด
หลักทรัพย์ยังปรับตัวขึ้นมาไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับตลาดทุนในประเทศพัฒนา
แล้ ว อื่ น ๆ มี ส่ ว นมาจากดั ชนี หุ้ น ญี่ ปุ่ น ยั งไม่ ไ ด้ ส ะท้ อ นการฟื้ น ตั ว ของเศรษฐกิ จ
เท่าที่ควร จึงทาให้หุ้นญี่ปุ่นยัง laggard ค่อนข้างมาก
• ด้านตัวเลขเศรษฐกิจเริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัว เช่น ตัวเลขส่งออกที่ปรับสูงขึ้น มูลค่า
ผลผลิตอุตสาหกรรม รวมถึงดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อภาคบริการและยอดค้าปลีกก็
ปรับขึ้นเช่นกัน ซึ่งเสริมมุมมองเชิงบวกต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ
ด้านธนาคารกลาง (BOJ) ยังคงสนับสนุนการทา QE และคงอัตราดอกเบี้ยใน
ระดับต่า อีกทั้งยังมีมาตรการทางการเงินและการคลังอย่างต่อเนื่อง
• สาหรับความคืบหน้าด้านวัคซีน ปัจจุบัน 47.2% ของประชากรญี่ปุ่นได้รับวัคซีน
ครบ 2 โดสแล้ว ถือเป็นประเทศที่ 2 ที่มีสัดส่วนประชากรฉีดวัคซีนครบ 2 โดสรอง
จากสหรัฐฯ อีกทั้งญี่ปุ่นยังใช้วัคซีนหลักเป็นประเภท mRNA จึงคาดว่าจะควบคุม
สถานการณ์ได้ดีและช่วยหนุนในเศรษฐกิจฟื้นตัวได้ในระยะถัดไป

Stock Alert

Chart of the day
•

คาดการณ์เงินเฟ้อของ ECB

Amazon (AMZN US)
•

บริษัทประกาศจะมีการทาแบรนด์โทรทัศน์ของ Amazon เป็นครั้งแรก
ภายใต้ชื่อ Amazon Fire TV โดยจะแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ทั้งแบบ high-end
และแบบที่สามารถเข้าถึงได้ทั่วไป เบื้องต้นเตรียมจาหน่ายในเดือนตุลาคมนี้
โดยสนนราคาที่ $399.99-$1,099.99 สาหรับช่องทางการจาหน่ายคาดว่า
จะจาหน่ายผ่านเว็บไซต์ของ Amazon และ Best Buy (BBY US)

Source: Company Data, Goldman Sachs, CNBC, Bloomberg, Investing.com, WSJ, Financial Times as of 10/09/21
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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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