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Global Indices Performance
S&P 500
Dow Jones
Nasdaq
Euro Stoxx 600
DAX

0.42% CSI 300
-0.09% Nikkei 225
0.81% Hang Seng
0.41% Straits Times
0.44% SET

0.19%
-0.67%
-0.95%
0.66%
0.89%

Markets Overview
ตลาดหุ้นสหรัฐฯวานนี้ปิดผสม ดัชนี S&P 500 ทาจุดสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่อง
นาโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ด้านดัชนี Dow Jones ปรับตัวลงเล็กน้อยจากการที่
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ร่วงลงสู่ระดับ 1.53%
กดดั น หุ้ น กลุ่ ม ธนาคาร รวมถึ ง ตั ว เลขขาดดุ ล การค้ า ที่ พุ่ ง สู ง ขึ้ น เป็ น
ประวัติการณ์ที่ 11.2% มากกว่าที่คาดการณ์ วันนี้จับตาดูการประกาศตัวเลข
Nonfarm Payrolls ด้านตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก หลัง BoE ประกาศคงอัตรา
ดอกเบี้ย ส่วนตลาดหุ้นเอเชียเปิดผสม

•

Our Commentary
ยั ง คงอยู่ ใ นช่ ว ง Earnings Season ของบริ ษั ท สหรั ฐ ฯ โดยวานนี้ Airbnb
(ABNB US) รายงานงบ 3Q21 ออกมาดีกว่าคาด ทารายได้และกาไรสูงสุดเป็น
ประวัติการณ์ รายได้โต 67%YoY และกาไรพุ่งกว่า 280%YoY บริษัทมองว่า
การเร่งกระจายวัคซีน Covid-19 และการฟื้นตัวภาคการท่องเที่ยวต่างประเทศ
จะช่วยหนุนการเติบโตในไตรมาส 4 และช่วงปีใหม่ โดยคาดจะทารายได้ 4Q21
ราว $1.39-1.48bn ทาให้เมื่อวานนี้ราคาหุ้น ABNB ปรับตัวขึ้นกว่า 3%
อีกหนึ่งบริษัทที่หลายคนจับตา Moderna (MRNA US) เผยรายได้และกาไร
ออกมาต่ากว่าที่คาดไว้ ทารายได้ $4.97bn โดยการส่งมอบวัคซีน Covid-19
ออกมาเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 208 ล้านโดส อย่างไรก็ดี บริษัทปรับตัวเลขการส่งมอบทั้งปี
2021 ลดลง จากเดิม 800-1,000 ล้านโดส เป็น 700-800 ล้านโดส ส่งผลให้
ราคาหุ้น MRNA วานนี้ปรับตัวลงราว 17.5%
ทั้งนี้ เรายังคงชื่นชอบ Meta Platforms (FB US) ธุรกิจด้าน Social Media ที่
ครองจ านวนผู้ ใ ช้ ง านสู ง ที่ สุ ด ในโลก ผ่ า นการให้ บ ริ ก ารแพลตฟอร์ ม อย่ า ง
Facebook, Instagram, Messenger และ WhatsApp

•

•

•

Chart of the day
•

ยอดขายและการส่งมอบวัคซีนของ Moderna (MRNA US) ในปี 2021

Today’s Top Picks
Meta Platforms (FB US)
Cons. Target Price: $397.86
Last Price: $335.85
Upside: 18.5%

• ธุรกิจ platform social media ที่ครองจานวนผู้ใช้เยอะที่สุดในโลก ปัจจุบัน ณ 3Q21
มี ผู้ ใ ช้ ง านรวมทุ ก แพลตฟอร์ ม ได้ แ ก่ Facebook Instagram Messenger และ
Whatsapp รวมกัน 3.6 พันล้านคนต่อเดือน ล่าสุดประกาศงบ 3Q21 ทากาไรสูง
กว่าคาดโดย EPS อยู่ที่ $3.22 แม้รายได้จะต่ากว่าที่ตลาดประเมินไว้อยู่ที่ $29.01bn
เติบโต 35% YoY
• ปลายสั ป ดาห์ ที่ ผ่ า นมา Facebook ประกาศเปลี่ ย นชื่ อ บริ ษั ท ใหม่ เ ป็ น “Meta
Platforms” เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ใหม่ที่เป็นมากกว่า Social Media และคาดว่าจะ
เปลี่ยนสัญลักษณ์ในตลาดหุ้นจาก “FB US” เป็น “MVRS US” ในวันที่ 1 ธ.ค. นี้

Xinyi Solar (968 HK)

Cons. Target Price: HKD 19.91
Last Price: HKD 14.30
Upside: 39.2%

• บริษัทประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาแผง Solar การผลิตด้วยเทคโนโลยี
ล้าสมัย โดย เป็นผู้ผลิต Solar Glass ขนาดใหญ่ระดับโลก มีสัดส่วน Global Market
Share มากกว่า 30% ในปี 2020
• ผลประกอบการ 1H21 รายได้โตโดดเด่น 75%YoY และกาไรพุ่งกว่า 118%YoY
หนุนมาจากปริมาณการจาหน่ายและราคาสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น อีกทั้ง Margin ขยายตัว
ได้ดีเป็น 51.2%
• เรามองว่าพลังงานสะอาดเป็นกลุ่มธุรกิจที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากการสนับสนุน
ของรัฐบาลจีนผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 14 ที่จะกาหนด
ทิศทางของจีนในช่วง 2021-2025 ภายใต้นโยบาย 3060 Carbon Plan

iShares Global Clean Energy ETF
(ICLN US)
Last Price: $24.59

• ETF กระจายการลงทุนในหุ้นผู้ผลิตพลังงานทั่วโลก ได้แก่ พลังงานจากแสงอาทิตย์
พลังงานลม และพลังงานทางเลือกอื่นๆ จานวน 83 ตัว ส่วนใหญ่เป็น หุ้นที่อยู่ใ น
สหรัฐฯสัดส่วน 38% รองลงมาเป็นเดนมาร์ก 16% และจีน 8% เป็นต้น
• จุดเด่นของ ICLN คือเป็น ETF ที่ล้อไปกับธีมพลังงานที่มีขนาด AUM ใหญ่ที่สุดที่
$6.6bn และมีสภาพคล่องสูงที่สุดในกลุ่ม ETF ประเภทเดียวกัน โดยปริมาณการซื้อ
ขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ $83mn ด้าน Expense ratio อยู่ที่ 0.42%ต่อปี
• เรามองว่า ICLN เป็นหนึ่งใน ETF ที่จะล้อไปกับธีมการปรับใช้พลังงานสะอาดได้ดีใน
ระยะข้างหน้า หนุนจากการร่วมมือของนานาประเทศในการประชุม COP26 ที่เอาจริง
เอาจังในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนให้เหลือ 0 ภายในปี 2050

Stock Alert
Nvidia (NVDA US)
หลั งจากช่วงสัป ดาห์ ก่อ นที่ Nvidia ได้ก ลายเป็ นบริษั ทที่ ใ หญ่ ที่สุ ดอั น ดับ 7 ของ
สหรัฐฯ หากวัดจากมูลค่าตามราคาตลาด ล่าสุดบริษัทเตรียมการสัมมนา GTC ใน
วั น ที่ 8 พ.ย. นี้ โดยคาดจะเน้ น ประเด็ น ด้ า นปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ (AI) นอกจากนี้
นักวิเคราะห์ของทาง Wells Fargo มองว่า Nvidia จะเผยข้อมูลด้านแพลตฟอร์มที่
ตอบรับ Metaverse อย่าง Omiverse Enterprise ส่งผลให้ราคาหุ้น NVDA วานนี้
ปรับตัวขึ้นราว 12%
Source: Company Data, Goldman Sachs, CNBC, Bloomberg, Investing.com, WSJ, Financial Times as of 5/11/21
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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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