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ตลาดสหรัฐฯ เมื่อวานนี้ปิดทรงตัว ตลาดจับตาบริษัทใหญ่ที่จะประกาศงบการเงิน
ไตรมาส3ในสัปดาห์นี้ โดยหุ้น 7 ใน 11 กลุ่มในดัชนี S&P500 ปิดในแดนบวก หนุน
จากหุ้ น กลุ่ ม เทคโนโลยี กลุ่ ม สิ น ค้ า ฟุ่ ม เฟื อ ยและกลุ่ ม สื่ อ สาร ด้ า นอั ต รา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีปรับขึ้นไปเกือบแตะระดับ 1.6% ฝั่งตลาด
หุ้นยุโรปปิดทรงตัวในแดนลบ ส่วนตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้เปิดมาบวก

Our Commentary
•

•

•

•

รายงานการเติบโตของเศรษฐกิจจีน (GDP) เติบโต 4.9% ในไตรมาส 3 น้อยกว่าที่
คาดการณ์ที่ 5.2% จากวิกฤตด้านพลังงานครั้งใหญ่และการหยุดชะงักของห่วงโซ่
อุปทาน สอดคล้องกับตัวเลขผลผลิตอุตสาหกรรมที่รายงานที่ 3.1% น้อยกว่า
คาดการณ์ที่ 4.5% รวมถึงประเด็น China Evergrande (3333 HK) ซึ่งส่งผลต่อ
Sentimentเชิ ง ลบต่ อ ภาพรวมเศรษฐกิ จ จี น แม้ ว่ า จะมองว่ า ผลกระทบจะไม่
แพร่กระจายไปในวงกว้างก็ตาม
ด้านฝั่งยุโรป ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยในเดือนพ.ย.
เพื่อรับมือเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นจากภาวะขาดแคลนอุปทานและการพุ่งขึ้นของราคา
น้้ามัน โดยBoEประเมินว่าเงินเฟ้อในอังกฤษจะแตะระดับ 4% ภายในสิ้นปีนี้ซึ่งสูง
กว่าเป้าหมายของ BoE ถึง 2 เท่า
วานนี้ Apple (AAPL US) ได้เปิดตัว MacBook Pro รุ่นใหม่ล่าสุด ซึ่งก้าลังเป็นที่
พูดถึงด้วยการใช้ชิพ M1 Pro และ M1 Max ซึ่งว่ากันว่าเร็วขึ้นอย่างมีนัยยั อีกทั้ง
ใช้เทคโนโลยี MiniLED ส้าหรับหน้าจอที่มีทั้งขนาด 16 นิ้วและ 14 นิ้ว โดยมีราคา
เริ่มต้นที่ $1,999 และ $2,499 ตามล้าดับ ซึ่งเพิ่มจากรุ่นเก่า นอกจากนี้ยังออกตัว
ผลิตภัณฑ์อื่นๆอย่าง AirPods 3 ซึ่งจะรองรับเสียงรอบทิศทาง มีเสียงเบสที่ทรง
พลังกว่ารุ่นก่อนและมีแบตเตอรี่รองรับใช้งานถึง 6 ชม. ในราคา$179
สั ปดาห์นี้ แนะน้า รอจัง หวะทยอยเข้ า สะสมในหุ้ นชิป ประมวลผล อย่า ง Taiwan
Semiconductor (TSM US), Nio (NIO US) รถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติจีน และ
ทางเลือกในการลงทุนบริษัทเวียดนามอย่าง VFMVN30 ETF (E1VFVN30 VN)

Chart of the day

•

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีน (GDP)

Today’s Top Picks

Taiwan Semiconductor (TSM US)
Cons. Target Price: $150.26
Last Price: $115.34
Upside: 30.3%

• บริษัทผลิตชิพประมวลผลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก รายงานรายได้และก้าไรสูงกว่า
คาด หนุ น จากอุ ป สงค์ ที่ แ ข็ ง แกร่ ง ของ Smart Phone, High Performance
Computing (HPC), IoT และระบบยานยนต์ โดยในไตรมาสหน้า บริษัทยังคาดว่า
ความต้องการชิปยังคงแข็งแกร่ง โดยประมาณการณ์รายได้อยู่ที่ $15.4-15.7bn
ส่วนก้าไรขั้นต้นอยู่ที่ 51-53% ซึ่งมากกว่าที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดไว้ รวมถึงย้้า
เรื่องการขยายฐานการผลิตไปยังต่างประเทศด้วยการตั้งโรงงานที่สหรัฐฯ และญี่ปุ่น
เพื่อเป็นการรองรับ ความต้องการในการผลิตสินค้ามากขึ้น อีกทั้งเพิ่มสมรรถภาพ
ในการผลิตให้เหนือกว่าคู่แข่ง

Nio (NIO US)

Cons. Target Price: $59.73
Last Price: $39.61
Upside: 50.8%

• บริษัทรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติจีนเผย ยอดส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้าเดือนก.ย. ประกาศ
ออกมาที่ 10,628 คัน เพิ่มขึ้น 126%YoY แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ส้าหรับ
ยอดส่งมอบรายได้ที่เคยท้าได้ และมากกว่า Guidance ที่บริษัทเคยคาดไว้ ล่าสุด
บริษัทเผยแผนเร่งก้าลังการผลิตเพิ่ม 2 เท่าในโรงงาน Hefei โดยเป็นโรงงานผลิต
รถยนต์ซีดานและรถ SUV ซึ่งจะเริ่มขยายก้าลังการผลิตได้ใน 1H22
• ราคาหุ้นปรับตัวลงจากจุดสูงสุดเมื่อเดือนก.ค. ราว 30% ก่อน Rebound ขึ้นมาได้
12% จากจุดต่้าสุดช่วงต้นเดือนต.ค. โดย Goldman Sachs มองราคาหุ้นที่ปรับลง
สะท้อนข่าวอุบัติเหตุรถยนต์ รวมถึงคาดการณ์ในเดือนก.ย.ว่ายอดส่งมอบรถยนต์
จะลดลงจากปัญหาขาดแคลนชิพไปแล้ว

VFMVN30 ETF (E1VFVN30 VN)
Cons. Target Price: Last Price: VND 25,340
Upside: -

• ETF การกระจายลงทุนล้อไปกับดัชนี VN30 ซึ่งประกอบไปด้วยหุ้นชั้นน้า 30 ตัวแรก
ที่มีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่ สภาพคล่องสูง จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์
ซึ่ ง โดยมากแล้ ว จะสอดคล้ อ งเป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั บ เศรษฐกิ จ เวี ย ดนาม
อุ ต สาหกรรมที่ มี สั ด ส่ ว นการลงทุ น มากที่ สุ ด ได้ แ ก่ กลุ่ ม ธนาคาร 37.6%,
อสังหาริมทรัพย์ 17.9%, อาหาร 9.9% เป็นต้น
• ตั ว อ ย่ า ง หุ้ น ไ ด้ แ ก่ Hoa Phat Group (HPGVN) ธุ ร กิ จ เ กี่ ย ว กั บ เ ห ล็ ก ,
Techcombank (TCB VN) และ VPBank (VPN VN) หนึ่งในธนาคารใหญ่ใน
เวียดนาม เป็นต้น

Stock Alert
Facebook (FB US)
•

บริษัทแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียขนาดใหญ่ ราคาหุ้นปรับขึ้น 3.26% หลังจาก
โดนกดดันก่อ นหน้านี้ เนื่อ งจากมีรายงานว่า บริ ษัทมีแผนสร้า ง Metaverse
หรือโลกออนไลน์เสมือนจริงที่ทวีปยุโรป

Source: Company Data, Goldman Sachs, CNBC, Bloomberg, Investing.com, WSJ, Financial Times as of 19/10/21
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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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