GLOBAL DAILY FOCUS
8 OCT 21

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

0.83% CSI 300
0.98% Nikkei 225
1.05% Hang Seng
1.60% Straits Times
1.85% SET

1.31%
2.16%
0.30%
0.32%
0.88%

Markets Overview
•

วำนนี้ตลำดสหรัฐฯ ภำพรวมปรับตัวในแดนบวก หนุนจำกกำรอนุมัติ
ขยำยเพดำนหนี้สำธำรณะในสหรัฐฯ โดยตลำดยุโรปภำพรวมปรับตัวใน
แดนบวกสอดคล้องกับตลำดสหรัฐฯ และสำหรับตลำดเอเชียเช้ำนี้เปิด
บวก

Our Commentary
•

•

•

วำนนี้ทำงด้ ำนสภำคองเกรสได้บรรลุข้อตกลงในกำรขยำยเพดำนหนี้
สำธำรณะของรัฐบำลสหรัฐฯ ไปถึงดือนธ.ค. คิดเป็นมูลค่ำของกำรขยำย
เพดำนหนี้สำธำรณะจะเพิ่มขึ้นมำ $480bn ซึ่งปัจจุบันหนี้สำธำรณะอยู่ที่
$28.4tn ซึ่งกำรอนุมัตินี้จะขยำยไปถึง $28.8tn โดยปัจจัยนี้ช่วยคลำย
ควำมกังวลในกำรผิดนัดชำระหนี้ของสหรัฐฯ
ทำงตัวเลขกำรขอยื่นรับสวัสดิกำรว่ำงงำนครั้งแรกในสหรัฐฯ ประจำสิ้น
สัปดำห์ที่ 2 ต.ค. 21 อยู่ที่ 326,000 รำย ซึ่ งออกมำต่ำกว่ำคำด และ
ลดลงจำกสัปดำห์ก่อนหน้ำมำ 38,000 รำย โดยเป็นจำนวนต่ำที่สุดตั้งแต่
ช่วงเดือน ก.ย.
อย่ำงไรก็ดี เรำชื่นชอบ ETF ที่กระจำยกำรลงทุนในญี่ปุ่น อย่ำง iShares
MSCI Japan ETF (EWJ US) ลงทุนล้อไปกับดัชนี MSCI ซึ่งเรำมองว่ำ
เป็นประเทศที่พัฒนำแล้วแต่รำคำหุ้นยังถือว่ำปรับตัวไม่สูงเมื่อเทียบกับ
ตลำดอื่น

Chart of the day
•

รำยงำนกำรยื่นขอรับสวัสดิกำรว่ำงงำนครั้งแรกของสหรัฐฯ

Today’s Top Picks
iShares MSCI Japan ETF (EWJ US)

Last Price: $68.17
• ETFทำงเลือกในกำรกระจำยกำรลงทุนในบริษัทขนำดใหญ่และขนำดกลำง
ในตลำดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น ล้อไปกับดัชนี MSCI Japan ปัจจุบันมีทั้งหมด
274 หุ้น
• โดยอุตสำหกรรมที่เข้ำไปลงทุน ได้แก่ กลุ่มอุตสำหกรรมยำยนต์ 7.64%,
กลุ่ ม อุ ต สำหกรรมเครื่ อ งจั ก ร 6.58%,กลุ่ ม เวชภั ณ ฑ์ 5.91%,กลุ่ ม
อิเล็กทรอนิก 5.71%
• ตัวอย่ำงหุ้นที่อยู่ใน ETF ได้แก่ Toyota Motor (7203 JP), SONY (6758
JP), Keyence (6861 JP), Softbank (9984 JP) เป็นต้น
• ตลำดญี่ปุ่นเป็นประเทศในกลุ่มประเทศพัฒนำแล้วที่รำคำหุ้นยังปรับตัวขึ้น
ไม่สูงมำกนักเมื่อเทียบกับตลำดหุ้นในประเทศพัฒนำแล้วอื่นๆ แม้ว่ำจะ
ได้รับข่ำวบวกจำกประเด็นกำรเลือกตั้งนำยกที่ส่งผลให้ดัชนีหุ้นดีดตัวแรง
ช่วงต้นเดือนก.ย. ที่ผ่ำนมำ แต่ในเชิงของค่ำ PE ยังถือว่ำอยู่ในระดับต่ำอยู่
ที่ 16 เท่ ำ รวมถึ ง นั ก วิ เ ครำะห์ ทั่ ว โลกได้ รั บ คำดกำรณ์ ก ำไรหุ้ น ญี่ ปุ่ น
เพิ่มขึ้นเช่นกัน
• ด้ำนตัวเลขเศรษฐกิจเริ่มส่งสัญญำณฟื้นตัว เช่น ตัวเลขส่งออกที่ปรับ
สูง ขึ้ น มู ลค่ ำ ผลผลิต อุ ต สำหกรรม รวมถึ ง ดั ช นี ผู้จั ด กำรฝ่ำ ยซื้ อ ภำค
บริกำรและยอดค้ำปลีกก็ปรับขึ้นเช่นกัน ซึ่งเสริมมุมมองเชิงบวกต่อกำร
ฟื้น ตั ว ของเศรษฐกิ จ ภำยในประเทศ ด้ ำ นธนำคำรกลำง (BOJ) ยั ง คง
สนั บ สนุ น กำรท ำ QE และคงอั ต รำดอกเบี้ ย ในระดั บ ต่ ำ อี ก ทั้ ง ยั ง มี
มำตรกำรทำงกำรเงินและกำรคลังอย่ำงต่อเนื่อง
• สำหรั บควำมคื บ หน้ำด้ ำนวั ค ซี น ปัจ จุ บัน 47.2% ของประชำกรญี่ปุ่ น
ได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว ถือเป็นประเทศที่ 2 ที่มีสัดส่วนประชำกรฉีด
วัคซีนครบ 2 โดสรองจำกสหรัฐฯ อีกทั้งญี่ปุ่นยังใช้วัคซีนหลักเป็นประเภท
mRNA จึงคำดว่ำจะควบคุมสถำนกำรณ์ได้ดีและช่วยหนุนในเศรษฐกิจฟื้น
ตัวได้ในระยะถัดไป

Stock Alert
Xiaomi (1810 HK)
•

สำหรับ 3Q21 บริษัทได้เป็นผู้นำตลำด 5G Smartphone ในโซน
ยุโรปตอนกลำงและยุโรปตะวันออก แซงหน้ำ Apple (AAPL US) และ
Samsung (005930 KS) โดยปัจจุบันส่วนแบ่งตลำดของ Xiaomi ใน
2 โซนนี้อยู่ที่ 41.8% เพิ่มมำจำกช่วงเดีย วกันของปีก่อ นที่มีเพีย ง
4.3%
Source: Company Data, Goldman Sachs, CNBC, Bloomberg, Investing.com, WSJ, Financial Times as of 08/10/21
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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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