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ตลาดสหรั ฐ ฯวานนี้ ปิ ด ผสม ดั ช นี S&P500และ Dow Jones ปรั บ ตั ว ลงจาก
จุดสูงสุดเมื่อวาน จากราคาน้้ามันดิบที่ลดลง ฉุดหุ้นในกลุ่ม Cyclical ด้านอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลงติดต่อกันเป็นวันที่ 4 มากที่สุดตั้งแต่เดือน
ส.ค. สะท้อนให้เห็นมุมมองการเติบโตเศรษฐกิจที่เริ่มชะลอ โดยกระทรวงพาณิชย์
สหรัฐฯคาดว่าตัวเลข GDPไตรมาสที่ 3 ที่จะออกมาในวันนี้จะอยู่ที่ 2.7% โดยจะ
ถือว่าเป็นอัตราการฟื้นตัวที่ช้าที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้ว วันนี้จับตา
Apple (AAPL US) และ Amazon (AMZN US) ประกาศงบ ด้านตลาดยุโรปปิด
ลบและตลาดหุ้นเอเชียเปิดลบเช่นกัน

Our Commentary

•

•

•

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ชะลอลงหลังจากปรับขึ้นแตะจุดสูงสุดใหม่ได้ระหว่างวันเมื่อวานนี้
เหล่าบริษัทจดทะเบียนยังคงทยอยประกาศผลประกอบการอย่างต่อเนื่อง อย่าง
Boeing (BA US) บริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต เครื่ อ งบิ น สั ญ ชาติ ส หรั ฐ ฯ เผยรายได้ ไ ตรมาส
ล่าสุด อยู่ที่ $15.3bn เพิ่มขึ้น 8% YoY ซึ่งต่้ากว่าคาดการณ์ที่ $16.3bn แม้ว่า
ปริมาณการส่งมอบเครื่องบินพาณิชย์จะเพิ่มขึ้น 200% YoY อีกทั้ง EPS -$0.6
ขาดทุนมากกว่าคาด จากปัญหาในการผลิตและส่งมอบของเครื่องบินรุ่น 787
Dreamliner ทั้งนี้มีการคาดการณ์ว่าบริษัทจะสามารถเพิ่มการผลิตเครื่องบินได้
เป็น 31 ล้าต่อเดือนในต้นปีหน้า สอดคล้องกับ CEO ที่มีมุมมองเชิงบวกต่อการ
กระจายวัคซีนและหลายประเทศเริ่มเปิดพรมแดน ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้
ธุรกิจการบินฟื้นตัว โดยคาดว่าจ้านวนผู้โดยสารจะกลับมาแตะระดับช่วงก่อน
Covid-19ในปี 2023-2024
Coca-Cola (KO US) ธุรกิจเครื่องดื่มระดับโลกประกาศรายได้ที่ $10.04 เติบโต
16% YoY และEPS $0.65 มากกว่าคาด หนุนจากการฟื้นตัวของช่องทางการ
ขายผ่านร้านอาหารและโรงหนัง หลังหลายประเทศเริ่มคลายล็อคดาวน์ สะท้อนใน
ยอดขายที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก เช่น แถบยุโรปและอเมริกาเหนือเพิ่มขึ้น 8% และ 4%
ตามล้าดับ โดยภาพรวมปริมาณเครื่องดื่มประเภท Soft Drinks เพิ่มขึ้น 6% และ
เครื่องดื่มสุขภาพเติบโต 12% เป็นต้น
สัปดาห์นี้เรายังคงชื่นชอบและคงค้าแนะน้า Taiwan Semiconductor (TSM US)
และแนะน้ารอจังหวะทยอยเข้าสะสม JPMorgan (JPM US), Tesla (TSLA US)

Chart of the day

•

Boeing (BA US) ประกาศรายได้ต่้ากว่าคาด ขณะที่ขาดทุนมากกว่าคาด

Today’s Top Picks

JPMorgan (JPM US)
Cons. Target Price: $175.42
Last Price: $167.83
Upside: 4.5%

• สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ หากวัดโดยสินทรัพย์ รายงานรายได้ในไตร
มาส3 มากกว่าคาด ด้านก้าไรสุทธิเพิ่มขึ้นหนุนจากการปล่อยส้ารองสินเชื่อ
• จุดเด่นของJPMที่น่าจับตาคือมีการกระจายไปยังธุรกิจที่สามารถเติบโตได้ทั้งใน
ภาวะตลาดอัตราดอกเบี้ยต่้าและอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น 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 ท้าให้ในช่วง
ภาวะดอกเบี้ยต่้า ก็ยังท้ารายได้โดดเด่นจากธุร กิจ IB และ Asset Management
ส่วนในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นจะช่วยหนุนรายได้ดอกเบี้ยให้เพิ่มขึ้น

Tesla (TSLA US)

Cons. Target Price: $758.09
Last Price: $1037.86
Upside: -27%

• บริ ษั ท รถยนต์ ไ ฟฟ้ า สั ญ ชาติ ล่ า สุ ด รายได้ แ ละก้ า ไรแตะระดั 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
ไปเมื่อช่วงกลางปีที่ราคาปรับตัวลงมาจะได้ก้าไรค่อนข้างสูงแนะน้าทยอยขายท้าก้าไร

Taiwan Semiconductor (TSM US)
Cons. Target Price: $150.26
Last Price: $113.75
Upside: 32.1%

• 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

Stock Alert
Li Ning (2331 HK)
•

ธุรกิจรองเท้ากีฬาสัญชาติจีน ประกาศเตรียมระดมทุนเพิ่มกว่า HKD10.5bn
($1.35bn) ด้ ว ยจุ ด ประสงค์ ใ นการขยายธุ ร กิ จ ไปต่ า งประเทศ รวมถึ ง ออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่

Source: Company Data, Goldman Sachs, CNBC, Bloomberg, Investing.com, WSJ, Financial Times as of 28/10/21
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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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