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Global Indices Performance

S&P 500
Dow Jones
Nasdaq
Euro Stoxx 600
DAX

0.85% CSI 300
0.68% Nikkei 225
0.82% Hang Seng
-0.80% Straits Times
-0.68% SET

Markets Overview

•

0.22%
-0.24%
-0.40%
0.27%
0.26%

ตลำดสหรัฐฯ เมื่อวำนนี้รีบำวน์ปิดในแดนบวก โดยหุ้น 10 ใน 11 กลุ่มอุตสำหกรรม
ในดัชนี S&P500ปรับขึ้น นำโดยหุ้นกลุ่มพลังงำนที่ปรับขึ้นมำรำว 3% หลังรำยงำน
ตัวเลขสต็ อกน้ำมันดิบลดลงมำกกว่ำคำดเกือบ 2 เท่ำ ทำให้ตลำดคลำยควำม
กังวลเกี่ยวกับผลกระทบของสถำนกำรณ์โควิด -19ต่อควำมต้องกำรพลังงำน ฝั่ง
ตลำดหุ้นยุโรปปิดในแดนลบ ส่วนตลำดหุ้นเอเชียเช้ำนี้เปิดมำผสม

Our Commentary
•

•

•

บริษัทE-commerce ยักษ์ใหญ่สัญชำติอเมริกำอย่ำง Amazon (AMZN US)
ประกำศแผนจ้ำงงำนเพิ่ม 125,000 ตำแหน่งในสหรัฐฯ โดยบริษัทระบุว่ำตั้งแต่กำร
เริ่มต้นของสถำนกำรณ์โควิด-19 บริษัทได้จ้ำงพนักงำนมำกกว่ำ 450,000 รำย ซึ่ง
บุ ค คลที่ เ ป็ น พนั ก งำนประจ ำจะได้ ส วั ส ดิ ก ำรเต็ ม ที่ อี ก ทั้ ง ยั ง มี โ ครงกำร Career
Choiceเพื่อขยำยกำรศึกษำและฝึกอบรมทักษะสำหรับพนักงำน ซึ่งกำรเพิ่มจำนวน
พนักงำนนั้นสอดคล้องกับกำรขยำยธุรกิจอย่ำงกำรเปิดคลังสินค้ำใหม่แบบครบ
วงจร, ศูนย์กลำงกำรขนส่ง และสถำนีจัดส่งใหม่ทั่วสหรัฐอเมริกำ
ด้ำนตลำดหุ้นเอเชีย จับตำกรณี China Evergrande Group (3333 HK) บริษัท
ผู้พัฒนำอสังหำริมทรัพย์สัญชำติจีนอำจผิดนัดชำระหนี้ โดย Fitch หน่วยงำนจัด
อันดับเครดิตได้ปรับลดระดับจำก ‘CCC+’ เป็น ‘CC’ ทั้งนี้หำกบริษัทเกิดผิดรับ
ชำระหนี้จริงจะเกิดควำมเสียหำยต่อสินเชื่อในกลุ่มผู้สร้ำงบ้ำนและธนำคำรขนำดเล็ก
บำงแห่ง รวมถึงรำคำบ้ำน อย่ำงไรก็ตำม บริษัทระบุว่ำมีกำรว่ำจ้ำงที่ปรึกษำเพื่อ
ตรวจสอบทำงเลือกทำงกำรเงินและควำมเสี่ยงจำกกำรผิดนัดชำระท่ำมกลำงกำร
ขำยทรัพย์สินที่ลดลง ในสัปดำห์นี้มีผู้ คนไปประท้วงที่สำนักงำนใหญ่ของบริษัท
เรียกร้องให้ชำระคืนเงินกู้ โดยรำคำหุ้นร่วงลงมำเกือบ 30% ใน 1 สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ
จำกกำรนโยบำยด้ำนพลังงำนสะอำด และกำรส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้ำของรัฐบำลใน
หลำยประเทศทั่วโลก เรำจึงชื่นชอบและแนะนำ KraneShares Electric Vehicles &
Future Mobility ETF (KARS US) ซึ่งเป็น ETF ที่กระจำยกำรลงทุนในหุ้นกลุ่ม
รถยนต์ไฟฟ้ำ หรือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิต จำหน่ำยและใช้งำนรถยนต์ไฟฟ้ำทั่ว
โลก ซึ่งคำดว่ำจะได้รับประโยชน์จำกนโนบำยส่งเสริมดังกล่ำว

Today’s Top Picks
KraneShares Electric Vehicles &
Future Mobility ETF (KARS US)
Cons. Target Price: Last Price: $48.78
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

•

ตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบลดลงมำกกว่ำคำดที่ -6.422M

Sands China (1928 HK)
•

บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกำรพนันและคำสิโนที่มำเก๊ำ รำคำหุ้นร่วงลงรำว
30% หลังทำงกำรมำเก๊ำประชุมถึงกำรจัดระเบียบที่เข้มงวดยิ่งขึ้น อีกทั้งธุรกิจ
คำสิโนของมำเก๊ำต้องขอใบอนุญำตคำสิโนที่กำลังจะหมดอำยุในเดือนมิ .ย.
2022 ซึ่งยังไม่มีควำมชัดเจนเกี่ยวกับกระบวนกำรจำกทำงกำร ส่งผลให้ใน
ภำพรวมหุ้นคำสิโนมำเก๊ำที่จดทะเบียนที่ตลำดหลักทรัพย์ฮ่องกงร่วงอย่ำง
หนักตั้งแต่เมื่อวำน

Source: Company Data, Goldman Sachs, CNBC, Bloomberg, Investing.com, WSJ, Financial Times, Reuters as of 16/09/21
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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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