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ตลาดหุ้นสหรัฐฯวานนี้ปิดบวก ขานรับการที่สภาคองเกรสของสหรัฐฯมีมติผ่าน
ร่างกฎหมายการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานวงเงิน $1.2tn ส่งผลให้หุ้นกลุ่มวัสดุ
และอุตสาหกรรมปรับตัวขึ้น ดันดัชนีDow JonesและS&P500ขึ้นแตะจุดสุดใหม่อีก
ครั้ง โดยดัชนีS&P500ปิดเหนือระดับ 4,700 จุดเป็นครั้งแรก วันนี้จับตาประกาศ
ตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI)และดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI) ด้านตลาดหุ้นยุโรปปิด
ทรงตัวในแดนลบ ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวก

•

Today’s Top Picks
Roundhill Ball Metaverse ETF (META US)
Cons. Target Price: Last Price: $15.99
Upside: -

• ETF ทางเลื อ กในการกระจายการลงทุ น ในบริ ษั ท ที่ มี ธุ ร กิ จ เกี่ ย วข้ อ ง
กั บ ธี ม Metaverse ถื อ ค ร อ ง หุ้ น 4 3 ตั ว โ ด ย ก ว่ า 8 0 % ล ง ทุ น ใ น
สหรัฐอเมริกา ล้อไปกับดัชนี Ball Metaverse
• อุ ต สาหกรรมที่ มี สั ด ส่ ว นการลงทุ น มากที่ สุ ด 5 อั น ดั บ แรก ได้ แ ก่
Software 42.21%,Internet 24.56%, Semiconductors 21.55%,
Computers 3.44% และHome Furnishings 2.35% เป็นต้น ตัวอย่างหุ้น
เ ช่ น Nvidia (NVDA US), Microsoft (MSFT US), Roblox (RBLX
US), Meta Platform (FB US),Unity Software (U US) เป็นต้น
• จุดเด่นของMeta เป็นหนึ่งใน ETF เพียงไม่กี่ที่มีการลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
กับธีม Metaverse โดยตรงและคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากผู้คนที่หันมาสนใจ
การลงทุนในธีมดังกล่าวมากขึ้น สะท้อนใน Inflow ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะ
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ตลาดหุ้ น สหรั ฐ ฯ ปิ ด ท าจุ ด สู ง สุ ด ใหม่ ต่ อ เนื่ อ ง หลั ง สภาคองเกรสผ่ า นร่ า ง
กฏหมายลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน อีกทั้งผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนไตร
มาสล่าสุดดีกว่าคาดอย่าง Roblox (RBLX US) แพลตฟอร์เกมออนไลน์ ราคา
หลังปิด ตลาด +28.19% หลังประกาศงบแข็งแกร่ง รายได้ เติบโต 102% อยู่ ที่
$509.3mn โดยตัวเลข Booking เพิ่มขึ้น 28 แม้ว่าจะยังคงขาดทุน EPS -$0.13
ทั้งนี้ ทางบริษัทกล่าวว่าแม้ตอนนี้ผู้คนจะกลับมาใช้ชีวิตใกล้เคียงก่อนช่วงเกิดการ
ระบาดของCovid-19 แต่การเล่นเกมก็ยังเป็นส่วนสาคัญสะท้อนในตัวเลขผู้เล่น
เฉลี่ยต่อวัน (DAUs) อยู่ที่ 47.3ล้าน เติบโต 31%
Paypal (PYPL US) แพลตฟอร์มให้บริการทางการเงินออนไลน์ ประกาศงบไตร
มาสล่าสุด EPS $1.11 มากกว่าคาด ด้านรายได้เติบโต 13% อยู่ที่ $6.18bn อีก
ทั้งปริมาณการชาระเงินเพิ่มขึ้น 26% แตะระดับ $310bn และมีจานวนผู้ใช้งานใหม่
สุทธิเพิ่มขึ้น 13.3ล้าน ทาให้โดยรวมแล้วมีผู้ใช้บริการทั้งหมด 416ล้าน อย่างไรก็
ตามบริษัทลดประมาณการณ์รายได้ในไตรมาสหน้า และปรับ Guidanceของปี
หน้าลง ส่งผลให้ราคาหลังปิดตลาด -5%
ด้านราคา Bitcoin และ Ethereum พุ่งทาจุดสูงสุดใหม่เหนือระดับ $67,700 และ
$4,800 ตามลาดับ ด้าน ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO US) ซึ่งเป็น
ETF ที่ลงทุนล้อไปกับ Bitcoin Futures พุ่งขึ้น 8% ใน 1 วัน ทั้งนี้นักวิเคราะห์ต่างมี
ทิศทางที่ชัดเจนขึ้นสาหรับทิศทางของราคาสกุลเงินดิจิทัล อย่าง JPMorgan มอง
ว่าราคาของ Bitcoin จะเพิ่มขึ้นไป 2 เท่าแตะระดับ $146,000 โดยมีเป้าหมายราคา
ระยะสั้นที่ $73,000 สาหรับปีนี้
สั ป ดาห์ นี้ แ นะน ารอจั ง หวะทยอยเข้ า สะสม Roundhill Ball Metaverse ETF
(META US) ล้อไปกับธีม Metaverse และ SolarEdge (SEDG US) ซึ่งคาดว่า
จะได้รับประโยชน์จากเทรนด์พลังงานสะอาด

Chart of the day

•

Roblox (RBLX US) เผยตัวเลขผู้เล่นเฉลี่ยต่อวัน (DAUs) เติบโตต่อเนื่อง

SolarEdge Technologies (SEDG US)
Cons. Target Price: $346.48
Last Price: $349.90
Upside: -1.0%

• บริษัทผู้จาหน่ายอุปกรณ์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าแบบ
ครบวงจรส าหรั บ ที่ พั ก อาศั ย เชิ ง พาณิ ช ย์ แ ละสาธารณู ป โภคขนาด
เล็ ก เช่ น อุ ป กรณ์ จั ด การพลั ง งานอั จ ริ ย ะอย่ า ง Power Optimizers,
Inverters, Monitoring Platform และแท่ น ชาร์ จ พลั ง งานส าหรั บ รถยนต์
ไฟฟ้าฟ้า เป็นต้น โดยรายได้ 40% มาจากสหรัฐอเมริกา, 30% จากทวีป
ยุโรป และอื่นๆ
• ผลประกอบการไตรมาส3 รายงานแข็ ง แกร่ ง มี ร ายได้ $526mn เติ บ โต
55.7% YoY แม้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากปัญหาห่วงโซ่อุปทานและการปิด
โรงงานที่เวีย ดนามจากสถานการณ์ Covid-19 แต่บ ริษัททากาไรขั้ นต้นได้
34% ซึ่ง อยู่ ขอบบนของ Guidance ที่ ใ ห้ไ ว้ ด้ าน Adj.EPS อยู่ที่ $1.45 สู ง
กว่าที่คาดการณ์ที่ $1.33
• เรามองว่าบริษัทมีแนวโน้มได้รับประโยชน์จากเทรนด์การใช้พลังงานสะอาด
สอดคล้องกับการสนับสนุนของรัฐบาลในหลายประเทศทั่วโลก

Stock Alert
Geely (175 HK)
•

บริษัทรถยนต์สัญชาติจีน เปิดตัวรถพ่วงไฟฟ้า เรียกว่า HomTruck ซึ่งวางแผน
จาจาหน่ายสู่ตลาดในปี 2024

Source: Company Data, Goldman Sachs, CNBC, Bloomberg, Investing.com, WSJ, Financial Times as of 9/11/21
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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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