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Global Indices Performance
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0.41% CSI 300
0.30% Nikkei 225
0.47% Hang Seng
-1.03% Straits Times
-1.46% SET

Markets Overview

•

ตลาดสหรัฐฯ เมื่อวานนี้ปิดในแดนบวก หลังนักลงทุนมีมุมมองเชิงบวกมากขึ้นว่า
รัฐสภาจะสามารถบรรลุข้อตกลงการขยายเพดานหนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการผิดนัด
ชาระหนี้ของสหรัฐฯ อีกทั้งตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐฯในเดือนก.ย.
รายงานมากกว่าคาด ฝั่งตลาดหุ้นยุโรปปิดในแดนลบ ส่วนตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้
เปิดมาบวก

Our Commentary

•

•

•

•

วานนี้ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ 3 ดัชนีหลักปรับขึ้น หนุนจาก Mitch McConnell ผู้นา
เสียงข้างน้อยในวุฒิสภาจากพรรครีพับลิกัน กล่าวว่าจะสนับสนุนการขยายเวลา
เพดานหนี้ของรัฐบาลสหรัฐฯไปจนถึงเดือนธ.ค. ทาให้ตลาดคลายความกังวลใน
ประเด็ นดั ง กล่ า ว โดยก่ อ นหน้า นี้ Janet Yellen รั ฐ มนตรี ค ลั ง สหรั ฐ ฯ ออกมา
กล่าวว่า หากสภาคองเกรสไม่ขยายเพดานหนี้ก่อนกาหนดในวันที่ 18 ต.ค. จะทา
ให้สหรัฐฯเสี่ยงต่อการผิดนัดชาระหนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ และอาจส่งผล
กระทบภาวะเศรษฐกิจ อีกทั้งอาจส่งผลให้ประเทศอื่นๆลดการถือครองพันธบัตร
รัฐบาลสหรัฐฯ รวมถึงสกุลเงินดอลลาร์
ตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐฯในเดือนก.ย. รายงานเพิ่มขึ้น 568,000
ตาแหน่ ง ขยายตั ว มากกว่ า ที่ ต ลาดคาดที่ 425,000 ต าแหน่ ง จาก 340,000
ตาแหน่งในเดือนก่อนหน้า ทั้งนี้ต้องจับตาตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร
ของเดือนก.ย. ในวันศุกร์นี้
ด้ า นราคา Bitcoin ปรั บ สู ง ขึ้ น เหนื อ ระดั บ $50,000 ในรอบ 1 เดื อ น และทะลุ
$54,000 สูงสุดตั้งแต่เดือนพ.ค. ขานรับรายงานว่ากองทุนของ George Soros
เข้าลงทุนใน Bitcoin หลังจากที่ก่อนหน้านี้ราคาปรับลงหนัก จากการที่ทางการ
จี น ประกาศให้ ธุ ร กรรมทางการเงิ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สกุ ล เงิ น ดิ จิ ทั ล เป็ น สิ่ ง ผิ ด
กฎหมาย
ทาง Goldman Sachs เผยถึง Upside ในตลาดหุ้นญี่ปุ่น จาก Momentum ของ
รายได้บริษัทที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นรวมถึงพรรค LDP ที่คาดว่าจะมีที่นั่งเพิ่มขึ้นใน
สภาล่าง สอดคล้องกับ ETF แนะนาในสัปดาห์นี้ คือ iShares MSCI Japan ETF
(EWJ US) ลงทุ น ล้ อ ไปกั บ ดั ช นี MSCI ซึ่ ง เรามองว่ า ยั ง มี Upside และยั ง คง
Laggard

Chart of the day

•

0.67%
1.61%
2.18%
0.96%
-0.29%

ตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐฯในเดือนก.ย.

Today’s Top Picks
iShares MSCI Japan ETF (EWJ US)
Cons. Target Price: Last Price: $67.78
Upside: -

• ETFทางเลือกในการกระจายการลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่และขนาดกลางในตลาด
หลักทรัพย์ญี่ปุ่น ล้อไปกับดัชนี MSCI Japan ปัจจุบันมีทั้งหมด 274 หุ้น
• โดยอุ ตสาหกรรมที่เ ข้ า ไปลงทุน ได้แ ก่ กลุ่ มอุ ตสาหกรรมยายนต์ 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) เป็นต้น
• ตลาดญี่ปุ่นเป็นประเทศในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วที่ราคาหุ้นยังปรับตัวขึ้นไม่สูง
มากนักเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นในประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆ แม้ว่าจะได้รับข่าวบวก
จากประเด็นการเลือกตั้งนายกที่ส่งผลให้ดัชนีหุ้นดีดตัวแรงช่วงต้นเดือนก.ย. ที่
ผ่ า นมา แต่ ใ นเชิ ง ของค่ า PE ยั ง ถื อ ว่ า อยู่ ใ นระดั บ ต่ าอยู่ ที่ 16 เท่ า รวมถึ ง
นักวิเคราะห์ทั่วโลกได้รับคาดการณ์กาไรหุ้นญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเช่นกัน
• ด้านตัวเลขเศรษฐกิจเริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัว เช่น ตัวเลขส่งออกที่ปรับสูงขึ้น มูลค่า
ผลผลิตอุตสาหกรรม รวมถึงดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อภาคบริการและยอดค้าปลีกก็
ปรับขึ้นเช่นกัน ซึ่งเสริมมุมมองเชิงบวกต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ
ด้านธนาคารกลาง (BOJ) ยังคงสนับสนุนการทา QE และคงอัตราดอกเบี้ยในระดับ
ต่า อีกทั้งยังมีมาตรการทางการเงินและการคลังอย่างต่อเนื่อง
• สาหรับความคืบหน้าด้านวัคซีน ปัจจุบัน 47.2% ของประชากรญี่ปุ่นได้รับวัคซีน
ครบ 2 โดสแล้ว ถือเป็นประเทศที่ 2 ที่มีสัดส่วนประชากรฉีดวัคซีนครบ 2 โดสรอง
จากสหรัฐฯ อีกทั้งญี่ปุ่นยังใช้วัคซีนหลักเป็นประเภท mRNA จึงคาดว่าจะควบคุม
สถานการณ์ได้ดีและช่วยหนุนในเศรษฐกิจฟื้นตัวได้ในระยะถัดไป

Stock Alert
Alphabet (GOOGL US)
•

หนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้อัพเดตผลิตภัณฑ์อย่าง Google
Map, Search เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคประหยัดพลังงานและลดการปล่อยมลพิษ
เช่น Google Maps จะมีการคานวณการใช้เชื้อเพลิงโดยพิจารณาความลาด
เอี ยงของถนน ความแออั ด ของการจราจร และเลื อกเส้น ทางที่เ ป็น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อมมากที่สุด โดยจะเริ่มใช้ในสหรัฐอเมริกาเร็วๆนี้ และยุโรปในปี 2022

Source: Company Data, Goldman Sachs, CNBC, Bloomberg, Investing.com, WSJ, Financial Times as of 07/10/21
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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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