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Markets Overview

•

วานนี้ ตลาดสหรัฐฯรีบาวน์กลับมาปิดในแดนบวก ทาจุดสูงสุดใหม่ได้อีกครั้ง โดย
หุ้นทั้ง 11 กลุ่มในดัชนี S&P 500 ปิดบวกทั้งหมด นาโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี, กลุ่ม
สิน ค้ า ฟุ่ ม เฟื อ ย และกลุ่ม อุ ต สาหกรรม ส าหรั บ การประกาศงบของบริ ษั ท จด
ทะเบียนในสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง ช่วยบดบังตัวเลข GDP สหรัฐฯ ที่
ขยายตัวเพียง 2% ซึ่งต่ากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ ค่าเงิน ดอลลาร์ สรอ. ที่
อ่อนค่าผลักดั นให้เงินไหลเข้าสู่สินทรัพ ย์เสี่ยงต่าและดันราคาทองคาขึ้นเหนื อ
1,800 จุดได้อีกครั้ง ด้านตลาดยุโรปปิดผสม ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้เปิดลบ

Our Commentary

•

•

•

สหรัฐฯ รายงานตัวเลขการยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกประจาสิ้นสัปดาห์
ที่ 23 ต.ค. 21 ต่ากว่าคาดอยู่ที่ 281,000 ราย โดยออกมาลดลงติดต่อกันปรับตัว
เข้าใกล้ระดับก่อนเกิดการแพร่ระบาด Covid-19 โดยรัฐที่มีจานวนการยื่นขอรับฯ
ลดลงมากที่สุด ได้แก่ California, Georgia และ Michigan
กลุ่ม Big Tech ทยอยประกาศงบต่อเนื่อง โดยวานนี้ Apple (AAPL US) เผย
รายได้โต 29%YoY แต่ออกมาต่ากว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ โดยรายได้จากสินค้า
หลักอย่าง iPhone โต 47%YoY และ Services Revenue เพิ่มขึ้น 26%YoY
อย่างไรก็ดี Tim Cook มองว่าผลประกอบการยังแข็งแกร่งท่ามกลางปัญหา
อุปทานคอขวด และเชื่อมั่นว่าจะสามารถสร้างผลประกอบการที่โดดเด่นได้ในไตร
มาสถัดไป เนื่องจากเป็นช่วง High Season โดยราคาหุ้น AAPL หลังชั่วโมงซื้อ
ขายเมื่อคืนนี้ ปรับตัวลง 3%
อีกหนึ่งบริษัทที่ประกาศงบอย่าง Amazon (AMZN US) เผยรายได้และกาไรต่า
กว่าคาด ทารายได้ $110.81bn โต 15%YoY จากสถานการณ์ Covid-19 เริ่ม
ฟื้ น ตั ว ท าให้ ผู้ ค นกลั บ ไปซื้ อ ของผ่ า นร้ า นค้ า มากขึ้ น ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ ร ายได้ จ าก
Online Stores โตเพียง 3% YoY อย่างไรก็ดี รายได้จากธุรกิจ Cloud อย่าง
Amazon Web Service (AWS) โต 39%YoY ทั้งนี้ บริษัทประเมินรายได้ 4Q21
จะเติบ โตในช่วง 4-12% ซึ่งต่ากว่าที่ ตลาดคาด และมองว่าจะมีต้นทุน เพิ่มขึ้ น
ส่งผลให้ราคาหุ้น AMZN หลังชั่วโมงซื้อขายปรับตัวลง 4%

Chart of the day
•

Today’s Top Picks

JPMorgan (JPM US)
Cons. Target Price: $175.42
Last Price: $170.36
Upside: 3.0%

• 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
ภาวะดอกเบี้ย ต่าก็ยั งทารายได้โดดเด่น จากธุร กิจ IB และ Asset Management
ส่วนในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นจะช่วยหนุนรายได้ดอกเบี้ยให้เพิ่มขึ้น

Tesla (TSLA US)

Cons. Target Price: $758.09
Last Price: $1,077.04
Upside: -29.6%

• 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: $116.01
Upside: 29.5%

• 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

รายได้ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาของ Amazon (AMZN US)

Stock Alert
Facebook (FB US)
ปัจจุบันจะเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น Meta เพื่อปรับภาพลักษณ์ขององค์กรให้เหนือกว่า
แค่การเป็น Social Media ที่ปัจจุบันหลายคนมอง Facebook เป็นบริษัทด้าน
Social Media การปรับนี้จะเปลี่ยนภาพลักษณ์เพิ่มความเป็นธุรกิจ โลกอนาคต
มากขึ้น นอกจากนี้ ยังเตรียมเปลี่ยนสัญลักษณ์หุ้นจาก FB เป็น MVRS คาดจะมี
ผลในวันที่ 1 ธ.ค. นี้
Source: Company Data, Goldman Sachs, CNBC, Bloomberg, Investing.com, WSJ, Financial Times as of 29/10/21
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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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