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ตลำดสหรัฐฯ เมื่อวำนนี้ 3 ดัชนีหลักรีบำวน์ขึ้นมำ โดย 9 ใน 11 กลุ่มหุ้นของ
ดั ช นี S&P500 ปรั บ สู ง ขึ้ น น ำโดยหุ้ น กลุ่ ม กำรเงิ น สื่ อ สำรและเทคโนโลยี
นอกจำกนี้หุ้นกลุ่มวัฏจักรเศรษฐกิจยังได้รับแรงหนุนจำกตัวเลขกิจกรรมภำค
บริกำรที่มำกกว่ำคำดในเดือนส.ค. ฝั่งตลำดหุ้นยุโรปปิดบวก ส่วนตลำดหุ้น
เอเชียเช้ำนี้เปิดมำบวกเช่นกัน

Our Commentary
•

•

•

•

วำนนี้ ตลำดหุ้นสหรัฐฯ 3 ดัชนีหลักปรับขึ้น หลังจำกเปิดสัปดำห์มำร่วงลง นำ
โดยหุ้ น กลุ่ ม เทคโนโลยี ข นำดใหญ่ อ ย่ ำ ง Apple (AAPL US) และ Alphabet
(GOOGL US) ที่ปรับขึ้นรำว 1.4% และ 1.8% ตำมลำดับ Amazon (AMZN
US) ปรับขึน้ เล็กน้อยที่ 1% และ Facebook (FB US) ที่รีบำวน์ขึ้นมำก 2% หลัง
ดิ่งลงไปเกือบ 5% เมื่อวันก่อนหน้ำจำกปัญหำระบบล่ม ส่งผลให้ Social Media
ทัง้ Facebook, Instragram และ WhatsApp ไม่สำมำรถใช้งำนได้กว่ำ 6 ช.ม.
โดยภำพรวม หุ้นเทคโนโลยีมีผลกำรดำเนินงำนปรับลงมำกสุดในเดือนก.ย. อัน
เนื่องมำจำกผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นของพันธบัตรรัฐบำลสหรัฐฯ ซึ่งปรับขึ้นไปแตะ
ระดับสูงสุดที่ 1.56% เมื่อสัปดำห์ที่แล้ว ทั้งนี้จับตำตัวเลขกำรจ้ำงงำนนอกภำค
กำรเกษตรที่จะประกำศในวันศุกร์นี้ซึ่งจะส่งผลต่อกำรตัดสินใจของFED
ด้ำนกระทรวงพำณิชย์สหรัฐฯเผยตัวเลขขำดดุลกำรค้ำของสหรัฐฯในเดือนส.ค.
พุ่ ง ขึ้ น 4.2% สู ง เป็ น ประวั ติ ก ำรณ์ สู่ ร ะดั บ $73.3bn และสู ง กว่ ำ ที่ ต ลำด
คำดกำรณ์ โดยตัวเลขนำเข้ำพุ่งขึ้นไปแตะ $287bn เพิ่มขึ้น 1.4% และตัวเลข
ส่งออกอยู่ที่ $214bn เพิ่มขึ้น 0.5% ซึ่งสหรัฐฯขำดดุลกำรค้ำต่อประเทศจีน
$31.7bn เพิ่มขึ้นรำว 11%
ทำง Goldman Sachs เผยถึ ง Upside ในตลำดหุ้ น ญี่ ปุ่ น จำก Momentum
ของรำยได้บริษัทที่คำดว่ำจะเพิ่มขึ้นรวมถึงพรรค LDP ที่คำดว่ำจะมีที่นั่งเพิ่มขึ้น
ในสภำล่ำว สอดคล้องกับ ETF แนะนำในสัปดำห์นี้ คือ iShares MSCI Japan
ETF (EWJ US) ลงทุนล้อไปกับดัชนี MSCI ซึ่งเรำมองว่ำยังมี Upside และยังคง
Laggard

Chart of the day
•

สหรัฐฯขำดดุลกำรค้ำในเดือนส.ค. สูงสุดเป็นประวัติกำรณ์

Today’s Top Picks
iShares MSCI Japan ETF (EWJ US)
Cons. Target Price: Last Price: $68.37
Upside: -

• ETFทำงเลือกในกำรกระจำยกำรลงทุนในบริษัทขนำดใหญ่และขนำดกลำงใน
ตลำดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น ล้อไปกับดัชนี MSCI Japan ปัจจุบันมีทั้งหมด 274 หุ้น
• โดยอุตสำหกรรมที่เข้ำไปลงทุน ได้แก่ กลุ่มอุตสำหกรรมยำยนต์ 7.64%,กลุ่ม
อุ ต สำหกรรมเครื่ อ งจั ก ร 6.58%,กลุ่ ม เวชภั ณ ฑ์ 5.91%,กลุ่ ม อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก
5.71%
• ตัวอย่ำงหุ้นที่อยู่ใน ETF ได้แก่ Toyota Motor (7203 JP), SONY (6758 JP),
Keyence (6861 JP), Softbank (9984 JP), Recruit Holdings (6098 JP)
เป็นต้น
• ตลำดญี่ปุ่นเป็นประเทศในกลุ่มประเทศพัฒนำแล้วที่รำคำหุ้นยังปรับตัวขึ้นไม่สูง
มำกนักเมื่อเทียบกับตลำดหุ้นในประเทศพัฒนำแล้วอื่นๆ แม้ว่ำจะได้รับข่ำวบวก
จำกประเด็นกำรเลือกตั้งนำยกที่ส่งผลให้ดัชนีหุ้นดีดตัวแรงช่วงต้นเดือนก.ย. ที่
ผ่ ำ นมำ แต่ ใ นเชิ ง ของค่ ำ PE ยั ง ถื อ ว่ ำ อยู่ ใ นระดั บ ต่ ำอยู่ ที่ 16 เท่ ำ รวมถึ ง
นักวิเครำะห์ทั่วโลกได้รับคำดกำรณ์กำไรหุ้นญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเช่นกัน
• ด้ำ นตัว เลขเศรษฐกิจเริ่ มส่งสัญญำณฟื้นตัว เช่น ตัว เลขส่ งออกที่ป รับสูงขึ้ น
มูลค่ำผลผลิตอุตสำหกรรม รวมถึงดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยซื้อภำคบริกำรและยอดค้ำ
ปลี ก ก็ ป รั บ ขึ้ น เช่ น กั น ซึ่ ง เสริ ม มุ ม มองเชิ ง บวกต่ อ กำรฟื้ น ตั ว ของเศรษฐกิ จ
ภำยในประเทศ ด้ำนธนำคำรกลำง (BOJ) ยังคงสนับสนุนกำรทำ QE และคงอัตรำ
ดอกเบี้ยในระดับต่ำ อีกทั้งยังมีมำตรกำรทำงกำรเงินและกำรคลังอย่ำงต่อเนื่อง
• สำหรับควำมคืบหน้ำด้ำนวัคซีน ปัจจุบัน 47.2% ของประชำกรญี่ปุ่นได้รับวัคซีน
ครบ 2 โดสแล้ว ถือเป็นประเทศที่ 2 ที่มีสัดส่วนประชำกรฉีดวัคซีนครบ 2 โดสรอง
จำกสหรัฐฯ อีกทั้งญี่ปุ่นยังใช้วัคซีนหลักเป็นประเภท mRNA จึงคำดว่ำจะควบคุม
สถำนกำรณ์ได้ดีและช่วยหนุนในเศรษฐกิจฟื้นตัวได้ในระยะถัดไป

Stock Alert
PepsiCo (PEP US)
•

บริษัทผู้นำในธุรกิจอำหำร เครื่องดื่มและขนม รำยงำนรำยได้ไตรมำส3
เพิ่มขึ้น 11.6% YoY มำกกว่ำที่ตลำดคำด ด้ำน EPS อยู่ที่ $1.6 สนับสนุน
จำกยอดขำยที่ แ ข็ ง แกร่ ง ในแถบทวี ป อเมริ ก ำเหนื อ ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ได้ เ พิ่ ม
ประมำณกำรณ์รำยได้ทั้งปีเป็นเติบโต 8% จำกเดิม 6%

Source: Company Data, Goldman Sachs, CNBC, Bloomberg, Investing.com, WSJ, Financial Times as of 06/10/21
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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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