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Markets Overview

•

ตลาดสหรัฐฯเมื่อวานนี้ปิดตัวในแดนบวก นาโดยหุ้นกลุ่ม Healthcare และกลุ่ม
เทคโนโลยี โดยดัชนี S&P500 ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นระยะเวลา5วันแล้ว หนุนจาก
มุมมองในเชิงบวกของนักลงทุนที่คาดว่าการประกาศงบของบริษัทต่างๆในตลาด
น่าจะออกมาดีกว่าที่ประมาณการ ขณะนี้ ดัชนีS&P500และ Dow Jones อยู่ห่าง
จากจุดสูงสุดราว 1% เท่านั้น ด้านตลาดยุโรปปิดแดนบวกสอดคล้องกับตลาด
สหรัฐฯ ส่วนเช้านี้ตลาดเอเชียเปิดมาผสม

Our Commentary
•

•

•

วานนี้ ตลาดสหรัฐฯปิดในแดนบวก จากมุมมองเชิงบวกต่อผลประกอบการของ
บริ ษั ท จดทะเบี ย นในไตรมาส 3 ที่ ท ยอยประกาศดี ก ว่ า คาด โดย Johnson &
Johnson (JNJ US) แม้ว่าจะรายงานรายได้ต่ากว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย แต่
เติบโต 10.7% YoY แตะระดับ $23.34bn เติบโตในทุกกลุ่มธุรกิจ ส่วนด้านกาไร
ดี ก ว่ า คาดโดย EPS อยู่ ที่ $2.6 หนุ น จากยอดขายวั ค ซี น เป็ น หลั ก ซึ่ ง มี มู ล ค่ า
ก ว่ า $502mn โ ต ขึ้ น ก ว่ า 200% QoQ ทั้ ง นี้ บ ริ ษั ท ยั ง ค ง ร อ ก า ร อ นุ มั ติ
จาก FDA ในการใช้วัคซีน J&Jเป็นเข็มกระตุ้นให้ชาวอเมริกัน โดยบริษัทได้ปรับ
ประมาณการรายได้ แ ละก าไรให้ สู ง ขึ้ น โดยประเมิ น ว่ า จะมี ร ายได้ อ ยู่
ระหว่าง $94.1bn-$94.6bn และ EPS อยู่ระหว่าง $9.77-$9.82 ในปีนี้
Netflix (NFLX US) ได้ประกาศงบออกมา โดย EPS มากกว่าที่ตลาดคาดที่ $3.19
ขณะที่รายได้นั้นเท่ากับที่คาดที่ $7.48bn จากการเติบโตของยอด Subscriber ที่
แข็งแกร่งที่ 4.4 ล้านสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ จากที่ก่อนหน้าคาดว่าอาจจะ
เติบโตเพียงเล็กน้อยจากการแพร่ระบาดของCovid-19 ซึ่งทาให้การถ่ายทาต่างๆ
เลื่อนออกไป แต่ตัวเลขการเติบโตนี้สะท้อนว่าบริษัทยังสามารถดึงดูดผู้ใช้งานใหม่
เพิ่มขึ้นได้ ทั้งนี้บริษัทคาดว่ายอด Subscriber จะอยู่ที่ 8.5ล้านในไตรมาส4
ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO US) ซึ่ ง เป็ น ETF แรกที่ ล งทุ น ใน
สัญญา Bitcoin Futures อ้างอิงกับราคา Bitcoin ไม่ได้ลงใน Bitcoin โดยตรง
โดยเริ่มเทรดแล้วเมื่อวานนี้ ราคาปรับขึ้นไป 4.85% ในวันแรก สิ้นสุดการซื้อขาย
วันแรกด้วยสินทรัพย์ $570mn ส่งผลให้เป็น ETF ใหม่ที่มีการซื้อขายเป็นอันดับ
สองเป็นประวัติการณ์

Chart of the day

•

ยอด Net Subscribers ของ Netflix (NFLX US) ยังคงเติบโต

Today’s Top Picks

Taiwan Semiconductor (TSM US)
Cons. Target Price: $150.26
Last Price: $116.96
Upside: 28.5%

• บริษัทผลิตชิพประมวลผลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก รายงานรายได้และกาไรสูงกว่า
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
ส่วนกาไรขั้นต้นอยู่ที่ 51-53% ซึ่งมากกว่าที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดไว้ รวมถึงย้า
เรื่องการขยายฐานการผลิตไปยังต่างประเทศด้วยการตั้งโรงงานที่สหรัฐฯ และญี่ปุ่น
เพื่อเป็นการรองรับ ความต้องการในการผลิตสินค้ามากขึ้น อีกทั้งเพิ่มสมรรถภาพ
ในการผลิตให้เหนือกว่าคู่แข่ง

Nio (NIO US)

Cons. Target Price: $59.73
Last Price: $40.03
Upside: 49.2%

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

VFMVN30 ETF (E1VFVN30 VN)
Cons. Target Price: Last Price: VND 25,500
Upside: -

• ETF การกระจายลงทุนล้อไปกับดัชนี VN30 ซึ่งประกอบไปด้วยหุ้นชั้นนา 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
Xiaomi (1810 HK)
•

ราคาหุ้นปรับขึ้นไป 5% ในวันเดียว หลังมีรายงานว่า CEO คาดการณ์ว่าจะ
สามารถผลิตรถยนต์ไฟฟ้าได้เป็นจานวนมากภายในครึ่งปีแรกของปี 2024 อีก
ทั้งวางแผนจะลงทุน $10bn เพื่อรุกธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าในอีก 10 ปีข้างหน้า

Source: Company Data, Goldman Sachs, CNBC, Bloomberg, Investing.com, WSJ, Financial Times as of 20/10/21
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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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