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Global Indices Performance
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ตลำดสหรัฐฯ เมื่อวำนนี้ปิดในแดนลบ จำกควำมกังวลต่อกำรเติบโตของเศรษฐกิจมี
ส่วนจำกอัตรำภำษีนิติบุคคลที่อำจปรับสูงขึ้น แม้รำยงำนตัวเลขเงินเฟ้อจะต่ำกว่ำที่
ตลำดคำดกำรณ์ ซึ่งส่งผลให้อัตรำผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบำลอำยุ 10 ปีร่วงลง
ต่ำกว่ำ 1.3% โดยหุ้นทั้ง 11 กลุ่มอุตสำหกรรมในดัชนี S&P500 ปรับลง นำโดย
กลุ่มกำรเงินและพลังงำน ฝั่งตลำดหุ้นยุโรปปิดทรงตัว ส่วนตลำดหุ้นเอเชียเช้ำนี้เปิด
มำในแดนลบ

Our Commentary

วำนนี้ ตลำดหุ้นสหรัฐฯปิดในแดนลบ ดัชนี Dow Jones ร่วงลงกว่ำ 290 จุด หรือ
เกือบ 1 % แม้ว่ำจะดีดตัวในช่วงเปิดตลำด ขำนรับตัวเลขดัชนีรำคำผู้บริโภค (CPI)
ซึ่งบ่งชี้เงินเฟ้อจำกกำรใช้จ่ำยของผู้บริโภคในเดือนส.ค. ประกำศต่ำกว่ำนักวิเครำะห์
คำดกำรณ์ โดยดัชนี CPI ปรับตัวขึ้น 0.3% MoM และ 5.3% YoY ซึ่งหำกไม่นับ
หมวดอำหำรและพลังงำน ดัชนี Core CPI ปรับตัวขึ้น 0.1% MoM และ 4% YoY
ซึ่งทำให้ตลำดคลำยควำมกังวลว่ำธนำคำรกลำงสหรัฐฯ (FED) จะปรับลดวงเงิน
QE และขึ้นอัตรำดอกเบี้ยเร็วกว่ำคำด ทั้งนี้ต้องจับตำกำรประชุมกำหนดนโยบำย
กำรเงินของFED ในวันที่ 21-22 ก.ย.
Apple ( AAPL US) จั ด ง ำ น Apple Event ‘ California Streaming’ เ ปิ ด ตั ว
ผลิตภัณฑ์ใหม่อย่ำง iPhone13 ซึ่งมีทั้ง iPhone13, iPhone 13 mini, iPhone 13
Proและ iPhone13 Pro Max รองรับ 5G, สำมำรถใช้แบตเตอรี่ได้ยำวนำนมำกขึ้น
รวมถึงเพิ่มประสิทธิภำพกล้อง นอกจำกนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆอย่ำง Apple Watch
Series 7, iPad Generation 9 เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำม รำคำหุ้นปรับลงไปเกือบ 1%
ซึ่งมีส่วนมำจำกนักลงทุนนั้นคุ้นเคยกับนวัตกรรมของ Appleอยู่แล้วและกำรเปิดตัว
ผลิตภัณฑ์ครั้งนี้ไม่ได้เป็นกำรเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ อีกทั้งรำยละเอียดมำกมำยถูก
รำยงำนก่อนหน้ำ ที่จะมีกำรนำเสนออย่ำ งเป็นทำงกำร โดยในปีนี้ รำคำหุ้ นของ
Apple เพิ่มขึ้น double-digit หนุนจำกมุมมองเชิงบวกของนักลงทุนต่อแนวโน้มกำร
เติบโตของบริษัท แต่พึ่งได้รับผลกระทบจำกคำตัดสินของศำลที่สั่งให้ Apple เปลี่ยน
รูปแบบธุรกิจของ App Store ส่งผลให้หุ้นร่วงลงมำกที่สุดในรอบ 4 เดือน

•

•

Today’s Top Picks
KraneShares Electric Vehicles &
Future Mobility ETF (KARS US)
Cons. Target Price: Last Price: $48.39
Upside: -

• ETF กระจำยกำรลงทุนในหุ้นกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้ำ หรือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิต
จำหน่ำยและใช้งำนรถยนต์ไฟฟ้ำ เช่น แบตเตอรี่ไฟฟ้ำ ชิพประมวลผล Sensor
รวมถึง Ridesharing จำนวน 58 ตัวทั่วโลก
• ปั จ จุ บั น หุ้ น ที่ อ ยู่ ใ นพอร์ ต ได้ แ ก่ Tesla (TSLA US), NIO (NIO US), Alphabet
(GOOGL US), BMW (BMW GR), Nvidia (NVDA US),NXPI Semiconductors
(NXPI US) เป็นต้น
• จุดเด่นของ ETF คือมีกำรกระจำยกำรลงทุนที่ดี สัดส่วนหุ้นในพอร์ตแต่ละตัวจะไม่
เกิน 4% หุ้นที่อยู่ใน ETF สัดส่วนหลักจะมำจำกบริษัทในสหรัฐฯประมำณ 42%
รองลงมำเป็นบริษัทสัญชำติจีนที่ 22%
• กลุ่มรถยนต์ไฟฟ้ำได้ประโยชน์โดยตรงจำกนโยบำยสนับสนุนพลังงำนสะอำด ซึ่ง
นอกจำกจะรณรงค์กำรเปลี่ยนมำใช้รถยนต์ไฟฟ้ำแล้ว ยังรวมถึงกำรสนับสนุน
ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนด้วย เช่น แท่นชำร์ตรถยนต์ไฟฟ้ำ นโยบำยคืนภำษีสำหรับ
กำรซื้อรถยนต์ไฟฟ้ำ
• ล่ำสุด Democrats เสนอแผนกำรให้ Tax Incentive หรือสิทธิประโยชน์ด้ำนภำษี
ให้ แ ก่ สู ง สุ ด $12,500 ต่ อ คั น ส ำหรั บ รถยนต์ ไ ฟฟ้ ำ ที่ ผ ลิ ต ในสหรั ฐ ฯและสู ง สุ ด
$7,500 ให้กับรถยนต์สัญชำติอื่นๆ โดยเป็นกำรให้ประโยชน์ทำงภำษีกับทั้งผู้ผลิต
รถยนต์ไฟฟ้ำและผู้ซื้อรถยนต์ไฟฟ้ำก็จะได้ซื้อในรำคำที่ถูกลง เป็นกำรสนับสนุน
กำรใช้รถยนต์ไฟฟ้ำในอนำคตมำกขึ้น

Stock Alert

Chart of the day

•

รำคำหุ้น Apple (AAPL US) มักปรับตัวลงหลังกำรเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่

Yum China (9987 HK)
•

หนึ่งในบริษัทดำเนินธุรกิจร้ำนอำหำรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ประเมินว่ำกำไร
ของบริษัทจะได้รับผลกระทบ 50-60% ในไตรมำส3 จำกกำรแพร่ระบำดของโค
วิดสำยพันธุ์เดลต้ำ ซึ่งนำไปสู่กำรปิดร้ำนอำหำรส่งผลให้ยอดขำยลดลงอย่ำง
มีนัยยะ โดยรำคำหุ้นในตลำดฮ่องกงเปิดมำปรับลงรำว 3.6%

Source: Company Data, Goldman Sachs, CNBC, Bloomberg, Investing.com, WSJ, Financial Times as of 15/09/21
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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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