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

1.71% CSI 300
1.56% Nikkei 225
1.73% Hang Seng
1.20% Straits Times
1.40% SET

0.23%
1.29%
0.92%
0.44%
-0.16%

Markets Overview

•

วานนี้ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ รีบาวน์แรง ดัชนี S&P 500 ปรับขึ้น 1.71% โดย
สู ง สุ ด ตั้ ง แต่ เ ดื อ นมี . ค. หนุ น จากผลประกอบการของกลุ่ ม ธนาคารที่
รายงานดี ก ว่ า คาด โดยตลาดยุ โ รปภาพรวมปรั บ ตั ว ในแดนบวก
เช่ น เดี ย วกั น ส่ ว นหนึ่ ง มาจากตั ว เลขเงิ น เฟ้ อ และการประกาศงบของ
สหรัฐฯ ที่ส่งผลต่อ Sentiment ตลาดเชิงบวก ส่วนตลาดเอเชีย เช้านี้
เปิดบวก หนุนจากการรีบาวน์ของตลาดสหรัฐฯ

Our Commentary

•

•

รายงานตัวเลขการยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก (Initial Jobless
Claims) ประจาสิ้น สั ปดาห์ ที่ 9 ต.ค. 2021 ออกมาต่ ากว่ าคาด อยู่ ที่
293,000 ราย โดยตัวเลขการยื่นขอฯ ต่ากว่า 300,000 ราย เป็นครั้งแรก
นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของ Covid-19 นอกจากนี้ รายงานตัวเลขเงิน
เฟ้อ อย่าง ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ต่ากว่าคาดเล็กน้อย โดยเพิ่มขึ้น
0.5%MoM หรือ เพิ่มขึ้น 8.6%YoY
สาหรับหุ้นกลุ่มธนาคารที่ทยอยประกาศงบ 3Q21 เมื่อวานนี้ ภาพรวม
ออกมาดีกว่าคาดซึ่งช่วยหนุนให้ตลาดสหรัฐฯ ปิดในแดนบวก โดยมาก
แล้ ว มาจากการปล่ อ ยทุ น ส ารองเพิ่ ม ขึ้ น รวมถึ ง ธุ ร กิ จ Investment
Banking และ Wealth Management ที่ยังเติบโต นาโดย Bank of
America (BAC US) รายได้เพิ่มขึ้น 12%YoY แตะระดับ $22.87bn
กาไรเพิ่มขึ้น 58%YoY อยู่ที่ $7.7bn Morgan Stanley (MS US)
รายได้โตขึ้น 25%YoY อยู่ที่ $14.75bn โดยรายได้ธุรกิจ IB แตะระดับ
สูงสุดเป็นประวัติการณ์ จากการเป็นที่ปรึกษาดีล M&A Citigroup (C
US) รายได้อยู่ที่ $17.15bn และกาไรสุทธิ พุ่ง 48%YoY แตะระดับ
$4.6bn และ Wells Fargo (WFC US) รายได้อยู่ที่ $18.83bn กาไรสุทธิ
$5.1bn โต 59%YoY

Chart of the day
•

Initial Jobless Claims ของสหรัฐฯ

Today’s Top Picks

Microsoft (MSFT US)

Cons. Target Price: $337.04
Last Price: $302.75
Upside: 11.3%
• ผู้นาในธุรกิจ Software ที่ใช้ในการทางานรวมถึงการพัฒนา รวมถึงธุรกิจ
Cloud ที่กาลังเติบโตได้ดี โดยถือเป็นหนึ่งในหุ้น Quality Growth ที่ในช่วงที
ผ่านมาถูกมองว่าเป็นหุ้นผันผวนต่า
• 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
ความสามารถในการขึ้ นราคาสิ นค้ า และการให้บ ริการ เพี่อ สามารถคง
Margin ได้ในสภาพแวดล้อมที่ต้นทุนสูงขึ้น โดย Microsoft เผยขึ้นราคา
โปรแกรม Microsoft 365 เฉลี่ยประมาณ USD2.5 ต่อเดือน หรือคิดเป็น
ประมาณ 9-25% ขึ้นอยู่กับ Package เริ่มเดือน มีนาคม ปี 2022
• ใน 3Q21 บริษัทคาดว่าจะยังสามารถทารายได้ให้โตได้แบบ Double-digit
และจากบทวิเคราะห์ของ JP Morgan คาดว่าบริษัทจะสามารถทารายได้ใน
ปีนี้สูงถึง $166,078m หรือเพิ่มขึ้น 16.1% โดยมี Adj. EBIT ซึ่งตัวเลขวัด
ความสามารถในการท าก าไรจากการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ซึ่ ง ไม่ ร วม
ผลกระทบจากต้นทุนทางการเงิน นโยบายทางการบัญชี เและภาษี อยู่ ที่
$67,963m หรือเพิ่มขึ้น 28.3%

Global X China Clean Energy ETF
(2809 HK)

Last Price: HKD 155.65
• ETF กระจายการลงทุนในหุ้นพลังงานสะอาดสัญชาติจีนจานวน 20 ตัว ซึ่ง
จะเน้ น ไปยั ง ผู้ ผ ลิ ต พลั ง งานสะอาดต้ น น้ า และชิ้ น ส่ ว นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
โครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างพลังงานสะอาด โดยจะลงทุนใน
ผู้ผลิตชิ้นส่วน 59% รองลงมาเป็นผู้ผลิตเครื่องมือเครื่องจักรในการสร้าง
กระแสไฟฟ้า 17% ผู้ผลิตพลังงาน 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
• เรามองว่าพลังงานสะอาดเป็นกลุ่มธุรกิจที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากการ
สนับสนุนของรัฐบาลจีนผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
14 ที่จะกาหนดทิศทางของจีนในช่วง 2021-2025 โดยตั้งเป้าผ่านจุด Peak
ของการปล่อยคาร์บอนก่อนปี 2030 จากนั้นจะลดการปล่อยคาร์บอนให้
เหลือ 0 ภายในปี 2060

Stock Alert
Microsoft (MSFT US)
•

เตรียมจะปิดให้บริการเว็บไซต์หางาน LinkedIn ที่เป็น Local version
ในจีน สืบเนื่องจากการตรวจสอบการใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตที่เข้มงวด
ขึ้ น ในจี น อย่ า งไรก็ ดี จะเปิ ด ให้ บ ริ ก ารอี ก รู ป แบบหนึ่ ง คื อ Chinaspecific version ของ LinkedIn ที่จะไม่มีฟีเจอร์ที่เกี่ยวกับ Social
media ภายในสิ้นปีนี้
Source: Company Data, Goldman Sachs, CNBC, Bloomberg, Investing.com, WSJ, Financial Times as of 15/10/21
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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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