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ตลาดสหรัฐฯ เมื่อวานนี้เปิดสัปดาห์มาทรงตัวในแดนลบ มีส่วนมาจากราคา
น้้ามันที่พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบหลายปี ท้าให้มีความกังวลต่อประเด็นเงิน
เฟ้ อ ประกอบกั บ นโยบายการเงิ น ที่ อ าจเข้ ม งวดขึ้ น รวมถึ ง ตลาดจั บ ตางบ
การเงินไตรมาส 3 ของบริษัทจดทะเบียนที่จะเริ่มทยอยประกาศสัปดาห์นี้เป็นต้น
ไป โดยหุ้น 8 ใน 11 กลุ่มในดัชนีS&P500 ปรับลง ฝั่งตลาดหุ้นยุโรปปิดทรงตัว
ส่วนตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้เปิดมาลบ

Our Commentary

•

•

•

Goldman Sachs (GS US) หนึ่งในสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้มีการ
ปรับคาดการณ์ GDP ของสหรัฐฯลงเป็น 5.6% จาก 5.7% ในปีนี้ และเป็น 4%
จากระดับ 4.4% ในปี2022 เนื่องจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคมีแนวโน้มฟื้นตัว
ช้ากว่าที่คาดไว้ โดยเฉพาะภาคบริการ เช่นธุรกิจโรงภาพยนตร์คาดว่าจะใช้เวลา
อย่างน้อย 6 เดือนกว่าที่ผู้คนจะกลับมาใช้บริการปกติ นอกจากนี้มาตรการ
สนับสนุนด้านการคลังของรัฐบาลสหรัฐฯมีแนวโน้มชะลอตัวลง รวมถึงปัญหา
ขาดแคลนSemiconductorเป็นอีกปัจจัยส้าคัญในการปรับลดประมาณการณ์
ดังกล่าว ทั้งนี้ตลาดจับตาการประกาศผลประกอบการของบริษัทต่างๆ โดย
นักวิเคราะห์คาดว่าอัตราการเติบโตของรายได้ของบริษัทใน S&P500 จะอยู่ที่
27.6% ในไตรมาส3
ด้านฝั่งตลาดหุ้นจีน ดัชนี Hang Seng Tech รีบาวน์ขึ้นมาหลังตลาดคลาย
ความกังวลกรณี Meituan (3690 HK) ที่โดนสั่งปรับจากทางการจีนด้วยข้อหา
ผู ก ขาดทางการค้ า เป็ น จ้ า นวนเงิ น CNY3.4bn ซึ่ ง ต่้ า กว่ า ที่ นั ก วิ เ คราะห์
คาดการณ์มาก ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ขึ้นไป 16.75% ดึงให้ภาพรวมดัชนี Hang Seng Tech ปรับขึน้ มาเช่นกัน
จากสัญญาณของFED ที่จะลดสภาพคล่องของตลาดในไม่ช้านี้ รวมถึงการ
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดในระยะข้างหน้า แนะน้ารอจังหวะทยอยเข้าสะสม
ในหุ้ น Quality Growth และหุ้ น ที่ ป ลอดภั ย จากทางการจี น อย่ า ง Microsoft
(MSFT US) และ Global X China Clean Energy ETF (2809 HK)

Chart of the day
•

ดัชนี Hang Seng Tech รีบาวน์ขึ้นมาทดสอบ downtrend line

Today’s Top Picks
Microsoft (MSFT US)
Cons. Target Price: $335.68
Last Price: $294.23
Upside: 14.1%

• ผู้ น้ า ในธุ ร กิ จ Software ที่ ใ ช้ ใ นการท้ า งานรวมถึ ง การพั ฒ นา รวมถึ ง ธุ ร กิ จ
Cloud ที่ก้าลังเติบโตได้ดี โดยถือเป็นหนึ่งในหุ้น Quality Growth ที่ในช่วงทีผ่าน
มาถูกมองว่าเป็นหุ้นผันผวนต่้า
• ด้ ว ยความเสี่ ย งด้ า นเงิ น เฟ้ อ ที่ เ ราจั บ ตามอง ดั ง นั้ น เราจึ ง เน้ น หาหุ้ น ที่ มี
ความสามารถในการขึ้นราคาสินค้าและการให้บริการ เพี่อสามารถคง Margin ได้
ในสภาพแวดล้อมที่ต้นทุนสูงขึ้น โดย Microsoft เผยขึ้นราคาโปรแกรม Microsoft
365 เฉลี่ยประมาณ USD2.5 ต่อเดือน หรือคิดเป็นประมาณ 9-25% ขึ้นอยู่กับ
Package เริ่มเดือน มีนาคม ปี 2022
• ใน 3Q21 บริษัทคาดว่าจะยังสามารถท้ารายได้ให้โตได้แบบ Double-digit และจาก
บทวิ เ คราะห์ ข อง JP Morgan คาดว่ า บริ ษั ท จะสามารถท้ า รายได้ ใ นปี นี้ สู ง ถึ ง
$166,078m หรือเพิ่มขึ้น 16.1% โดยมี Adj. EBIT ซึ่งตัวเลขวัดความสามารถใน
การท้าก้าไรจากการด้าเนินงานของบริษัท ซึ่งไม่รวมผลกระทบจากต้นทุนทาง
การเงิน นโยบายทางการบัญชีเและภาษี อยู่ที่ $67,963m หรือเพิ่มขึ้น 28.3%

Global X China Clean Energy ETF (2809 HK)
Cons. Target Price: Last Price: HKD 147.05
Upside: -

• ETF กระจายการลงทุนในหุ้นพลังงานสะอาดสัญชาติจีนจ้านวน 20 ตัว ซึ่งจะเน้น
ไปยังผู้ผลิตพลังงานสะอาดต้นน้้า และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างพื้นฐานที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การสร้ า งพลั ง งานสะอาด โดยจะลงทุ น ในผู้ ผ ลิ ต ชิ้ น ส่ ว น 59%
รองลงมาเป็นผู้ผลิตเครื่องมือเครื่องจักรในการสร้างกระแสไฟฟ้า 17% ผู้ผลิต
พลังงาน 16% เป็นต้น
• ตัวอย่างหุ้นใน ETF ได้แก่ Sungrow Power Supply (300274 CH), Xinyi Solar
(968 HK), China Yangtze Power (600900 CH), Longi Green Energy
(601012 CH), Xinjiang Goldwind (002202 CH) เป็นต้น
• เรามองว่าพลังงานสะอาดเป็นกลุ่มธุรกิจที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากการสนับสนุน
ของรัฐบาลจีนผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 14 ที่จะก้าหนด
ทิ ศ ทางของจี น ในช่ ว ง 2021-2025 โดยตั้ ง เป้ า ผ่ า นจุ ด Peak ของการปล่ อ ย
คาร์บอนก่อนปี 2030 จากนั้นจะลดการปล่อยคาร์บอนให้เหลือ 0 ภายในปี 2060

Stock Alert
AstraZeneca (AZN LN)
•

บริษัทผลิตวัคซีนซึ่งเป็นที่รู้จักในวงกว้างจากการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด 19 เผยผลการศึกษาในขั้นทดลองขั้นสุดท้ายของยา ‘AZD7442’ ซึ่งเป็นยา
รั ก ษาโควิ ด ซึ่ ง เป็ น แอนติ บ อดี้ แ บบผสม ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สามารถลด
อาการป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิตได้ราว 50%

Source: Company Data, Goldman Sachs, CNBC, Bloomberg, Investing.com, WSJ, Financial Times as of 12/10/21
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ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ อย่างไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ้ากัด ไม่สามารถที่จะยืนยั นหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่านี้ได้ ไม่ว่า
ประการใดๆ บทวิเคราะห์ในเอกสารนี้ จัดท้าขึ้นโดยอ้างอิงหลักเกณฑ์ทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์ และมิได้เป็นการชี้น้า หรือเสนอแนะให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ การตัดสินใจ
ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนี้หรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นผลจากการใช้วิจารณญาณของผู้อ่า น โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือพันธะผูกพัน
ใดๆ กับ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ้ากัด ไม่ว่ากรณีใด
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