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Markets Overview

วานนี้ ตลาดหุ้นสหรัฐฯปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ดัชนี S&P500และ Dow Jones ทา
จุดสูงสุดใหม่ในระหว่างวัน หนุนโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและ Healthcare โดยการ
ประกาศงบของบริษัทจดทะเบียนยังคงมีแนวโน้มที่ดี อีกทั้งรายงานตัวเลขดัชนี
ความเชื่อมั่นของบริโภค (CCI) เพิ่มสูงขึ้นครั้งแรกในรอบ 3 เดือน ท่ามกลางอัตรา
เงิ น เฟ้ อ และราคาน้ ามั น ที่ สู ง ขึ้ น สะท้ อ นว่ า ความกั ง วลของผู้ บ ริ โ ภคต่ อ
สถานการณ์ COVID19 เริ่มคลี่คลายลง ผู้คนกล้าจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ด้าน
ตลาดยุโรปปิดบวก ตลาดหุ้นเอเชียเปิดผสม

•

Our Commentary
•

•

•

ตลาดหุ้นสหรัฐฯยังคงปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่อย่าง
Microsoft (MSFT US) และ Alphabet (GOOGL US) ประกาศงบแข็งแกร่ง
Microsoft (MSFT US) รายงานรายได้ $45.32bn เติบโต 22% YoY ซึ่งเร็วที่สุด
ตั้งแต่ปี 2018 และมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ ด้านกาไรสุทธิรายงานที่ $20.5bn
เติบโต 48% EPS อยู่ที่ $2.27 มากกว่าคาดการณ์เช่นกัน โดยธุรกิจ Productive
& Business Process, Intelligent Cloud และPersonal Computing มี ร ายได้
เพิ่มขึ้น 22%, 31% และ 12% ตามลาดับ ทั้งนี้ธุรกิจ Cloud เป็นส่วนสาคัญที่
ช่วยขับเคลื่อนมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดกว่า $2tn และยังคงเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง
ด้าน Alphabet (GOOGL US) เผยรายได้ที่ $65.1bn ดีกว่า โตขึ้น 41% YoY อีก
ทั้งเป็นรายได้รายไตรมาสที่สูงสุดในรอบ 14 ปีอีกด้วย หนุนจากรายได้โฆษณาซึ่ง
เป็นสัดส่วนรายได้ที่ใหญ่ที่สุดเป็นหลัก อยู่ที่$53.1bn เติบโต 13% QoQ สะท้อน
ว่าบริษัทได้รับผลกระทบจาก COVID19 และ ปัญหา Supply chain ค่อนข้างน้อย
อย่างไรก็ตามธุรกิจCloud มีรายได้ $5bn แม้จะต่ากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์
แต่สูงสุดที่บริษัทเคยทาได้และขาดทุนลดลงจากปีก่อนหน้าราวครึ่งหนึ่ง ด้านกาไร
EPS อยู่ที่ $27.99 มากกว่าคาด เติบโต 70.7% YoY หนุนจากการตอบสนองเท
รนด์ Digital Transformation และ New Normal ทั้งนี้ นักลงทุนยังมีความกังวล
ประเด็ น มาตรการควบคุ ม Data Privacy แต่ ค าดว่ า ได้ รั บ ผลกระทบน้ อ ยกว่ า
บริษัทอื่นเพราะเป็นเจ้าของ Android System ซึ่งมีความปลอดภัยของข้อมูลสูง

Chart of the day

•

ธุรกิจ Intelligent Cloud ของ Microsoft (MFST US) เติบโตต่อเนื่อง

Today’s Top Picks

JPMorgan (JPM US)
Cons. Target Price: $175.42
Last Price: $171.40
Upside: 2.3%

• สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ หากวัดโดยสินทรัพย์ รายงานรายได้ในไตร
มาส3 มากกว่าคาด ด้านกาไรสุทธิเพิ่มขึ้นหนุนจากการปล่อยสารองสินเชื่อ
• จุดเด่นของJPMที่น่าจับตาคือมีการกระจายไปยังธุรกิจที่สามารถเติบโตได้ทั้งใน
ภาวะตลาดอัตราดอกเบี้ยต่าและอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น โดยสัดส่วนรายได้ราว 40%
ม า จ า ก ธุ ร กิ จ Consumer & Community Banking 4 0 % ม า จ า ก ธุ ร กิ จ
Corporate & Investment Bank นอกจากนั้นมาจาก ธุรกิจ Asset & Wealth
Management (AWM) รวมถึงธุรกิจ Commercial Banking เป็นต้น ทาให้ในช่วง
ภาวะดอกเบี้ยต่าก็ยังทารายได้โดดเด่นจากธุร กิจ IB และ Asset Management
ส่วนในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นจะช่วยหนุนรายได้ดอกเบี้ยให้เพิ่มขึ้น

Tesla (TSLA US)

Cons. Target Price: $748.79
Last Price: $1018.43
Upside: -26.5%

• บริ ษั ท รถยนต์ ไ ฟฟ้ า สั ญ ชาติ ล่ า สุ ด รายได้ แ ละก าไรแตะระดั บ สู ง สุ ด ใหม่ เ ป็ น
ประวัติการณ์ โดยรายได้โต 57%YoY แม้จะเผชิญกับปัญหาอุปทานคอขวดส่งผล
ต่อการผลิตรถยนต์แต่ก็ยังสามารถสร้างยอดส่งมอบรถยนต์ได้เพิ่มขึ้นและแตะระดับ
สูงสุดใหม่เช่นกัน โดยใน 3Q21 ส่งมอบรถยนต์ไปได้ทั้งหมดทั่วโลก 241,300 คัน
เติบโตขึ้นถึง 73%YoY
• เรามองว่า Tesla เป็นอีกหนึ่งหุ้นที่เกาะเทรนด์รถยนต์ไฟฟ้าและการปรับใช้พลังงาน
สะอาดได้ในระยะยาว อย่างไรก็ดีราคาหุ้นแตะระดับสูงสุดใหม่จึงมองว่าหากเข้าลงทุน
ไปเมื่อช่วงกลางปีที่ราคาปรับตัวลงมาจะได้กาไรค่อนข้างสูงแนะนาทยอยขายทากาไร

Taiwan Semiconductor (TSM US)
Cons. Target Price: $150.26
Last Price: $114.18
Upside: 31.6%

• 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

Stock Alert
Mastercard (MA US)
•

ธุรกิจให้บริการการชาระเงินผ่านบัตร ได้จับมือกับ Bakkt ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ
แพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัล เตรียมขยายบริการด้านสกุลเงินดิจิทัล โดยอาจ
รวมถึงการใช้บัตรชาระเงินและได้รับคะแนนสะสมในรูปของบิทคอยน์ เป็นต้น

Source: Company Data, Goldman Sachs, CNBC, Bloomberg, Investing.com, WSJ, Financial Times as of 27/10/21
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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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