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ตลำดหุ้นสหรัฐฯเมื่อวำนนี้ปิดลบ แม้ผลประกอบกำรของหุ้นกลุ่มค้ำปลีกจะ
ออกมำดีกว่ำคำด โดยหุ้น 7 ใน 11 กลุ่มในดัชนี S&P500 ปิดในแดนลบ นำโดย
หุ้นกลุ่มธนำคำรและพลังงำน จำกควำมกังวลต่อสถำนกำรณ์เงินเฟ้อที่สูงขึ้น
อำจส่งผลให้FEDขึ้นอัตรำดอกเบี้ยเร็วกว่ำที่คำดไว้ อีกทั้งตัวเลขกำรเริ่มสร้ำง
บ้ำนเดือนต.ค.เปิดเผยออกมำสวนทำงกับที่ตลำดคำดไว้ ลดลง -0.7% จำก
แรงกดดันจำกปัญหำด้ำนSupply Chain และกำรขำดแคลนแรงงำน ด้ำนตลำด
หุ้นยุโรปปิดบวก ฝั่งตลำดหุ้นเอเชียเปิดลบ วันนี้จับตำบริษัทเทคโนโลยีเจ้ำใหญ่
สัญชำติจีนอย่ำง Alibaba (BABA US, 9988 HK) และ JD.com (JD US,
9618 HK) ประกำศงบ

Today’s Top Picks
Walt Disney (DIS US)
Cons. Target Price: $197.98
Last Price: $157.33
Upside: 25.8%

• รำยงำนงบ 3Q21 ออกมำต่ ำกว่ ำ ที่ นั ก วิ เ ครำะห์ ค ำดในทุ ก กลุ่ ม ธุ ร กิ จ
โดยเฉพำะตัวเลขยอดผู้สมัครสมำชิก Disney+ เพิ่มขึ้นเพียง 2.1 ล้ำนคน รวม
ทั้ ง หมดมี ผู้ ส มั ค รสมำชิ ก ใช้ ง ำนอยู่ 118.1 ล้ ำ นคน ภำพรวมรำยได้ ธุ ร กิ จ
Direct-to-customer โตขึ้ น 38%YoY นอกจำกนั้ น CEO ยั ง กล่ ำ วว่ ำ จะ
เตรียมก้ำวสู่ยุค Metaverse โดยเชื่อมต่อทุกธุรกิจของ Disney ในโลกควำม
เป็นจริงเข้ำสู่ Metaverse เพื่อเพิ่มประสบกำรณ์ของลูกค้ำให้ดียิ่งขึ้น
• รำคำหุ้นปรับลงหลังประกำศงบ อย่ำงไรก็ตำมเรำมองว่ำรำคำหุ้นสะท้อนข่ำว
ร้ำยเรื่องกำรเติบโตที่ชะลอลงไปแล้ว อีกทั้งบริษัทไม่ได้มีแค่ธุรกิจ Streaming
Services อย่ำงเดียวเท่ำนั้น หำกมองภำพระยะยำวเรำคำดว่ำ Disney จะฟื้น
ตัวได้ดีในปีถัดไปหลังหลำยประเทศเริ่มเปิดให้เดินทำงท่องเที่ยวมำกขึ้นหนุน
จำกกำรกระจำยวัคซีนและควำมคืบหน้ำตัวยำรักษำ COVID-19 จึงแนะนำเป็น
กำรเข้ำสะสมเพื่อลงทุนระยะยำว

Nio (NIO US)

Our Commentary

•

•

•

ตลำดหุ้ น สหรั ฐ ฯทรงตั ว ในแดนลบ แม้ ผ ลประกอบกำรของหุ้ น กลุ่ ม ค้ ำ ปลี ก
ประกำศออกมำดีกว่ำคำด โดย Target (TGT US) รำยได้อยู่ที่ $25.65bn มำก
ขึ้ น 13%YoY เนื่ อ งจำกเข้ ำ สู่ เ ข้ ำ สู่ ช่ ว ง Holiday Season ท ำให้ อั ต รำกำร
จับจ่ำยเพิ่มขึ้น ทั้งยอดขำยหน้ำร้ำนและออนไลน์สูงขึ้น ด้ำนกำไรสูงกว่ำที่คำด
เช่นกัน EPS อยู่ที่ $3.03 ทั้งนี้ บริษัทเลือกที่จะคงรำคำสินค้ำไว้เพื่อไม่ให้ส่งผล
กระทบต่อผู้บริโภค แม้จะเผชิญกับค่ำใช้จ่ำยที่สูงขึ้นทั้งจำกค่ำขนส่ง , รำคำ
สินค้ำ และกำรขำดแคลนแรงงำน ส่งผให้ทั้งอัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำนและ
อัตรำกำไรขั้นต้นลดลง 0.7% YoYและ 2.6%YoY ตำมลำดับ
Nvidia (NVDA US) บริษัทผู้ผลิตกำร์ดจอและชิปประมวลผล ประกำศงบไตร
มำส3แข็งแกร่งและสูงกว่ำที่นักวิเครำะห์คำดในทุกกลุ่มธุรกิจ โดยรำยได้อยู่ที่
$7.1bn เติบโต 50% YoY ด้ำน EPS อยู่ที่ $1.17 เติบโต 60% YoY โดยรำยได้
จำกธุรกิจ Data Center เติบโต 55% หนุนจำกกำรขำยGPUs ที่ใช้ในระบบ
Cloud ให้กับลูกค้ำองค์กร รวมถึงใช้ในกำรต่อยอดเทคโนโลยี AI ด้ำนธุรกิจ
Gaming ซึ่งถือเป็นสัดส่วนรำยได้หลัก เติบโต 42% อีกทั้งยังมีกำรเปิดตัวกำร์ด
กรำฟฟิกที่ใช้สำหรับกำรขุดCryptocurrencyโดยเฉพำะอีกด้วย นอกจำกนี้ยัง
กล่ำวถึงกำรเข้ำสู่เทรนด์ Metaverse อย่ำงกำรพัฒนำ Omniverse อีกด้วย
สัปดำห์นี้แนะนำทยอยเข้ำสะสมเพื่อลงลงทุนระยะยำว Disney (DIS US) และรอ
จังหวะเข้ำเก็งกำไรระยะสั้น Nio (NIO US)

Chart of the day
•

Market Capของ Nvidia (NVDA US) พุง่ ขึ้นแตะ $730bn

Cons. Target Price: $59.57
Last Price: $39.67
Upside: 50.2%

• สัปดำห์ที่ผ่ำนมำประกำศงบ 3Q21 รำยได้โตสดใส 117%YoY และรำยงำน
ขำดทุนลดลง 20%YoY จำกยอดส่งมอบที่แข็งแกร่งที่ 24,439 คันเพิ่มขึ้น 2
เท่ำเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ท่ำมกลำงสถำนกำรณ์ชิปขำดแคลน
• ในไตรมำสหน้ำ Management คำดจะส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้ำได้เพิ่มขึ้นอีกรำว
35%-47% นอกจำกนั้นในปี 2022 บริษัทตั้งเป้ำออกรถยนต์รุ่นใหม่อีก 3 รุ่น
รวม ET7 ที่เป็นรถซีดำนแบบ Premium จะเริ่มส่งมอบได้ใน 1Q22 ส่วนอีก 2
รุ่นที่เหลือคำดส่งมอบได้ 2H22 ซึ่ง NIO คำดจะสร้ำงโรงงำนแห่งที่ 2 แล้ว
เสร็จภำยในปี 2022 คำดว่ำจะเพิ่มกำลังกำรผลิตได้เป็น 6 แสนคันต่อปี
• ด้ำนนักวิเครำะห์ Goldman Sachs ยังคงคำแนะนำซื้อและให้รำคำเป้ำหมำยที่
$56 หลังจำกที่ Upgrade คำแนะนำเมื่อเดือนก่อน ส่วน Bernstein ได้เริ่ม
Initiate Coverage ครั้งแรกเมื่อ 28 ต.ค. ที่ผ่ำนมำและให้รำคำเป้ำหมำยที่
$45 เรำมองเป็นจังหวะเข้ำเก็งกำไรระยะสั้น

Stock Alert
Visa (V US)
•

บริษั ทบั ตรเครดิต ชั้นน ำของโลก รำคำหุ้น ปรั บลง -4.7% หลั ง Amazon
(AMZN US) ประกำศว่ ำ จะหยุ ด รั บ บั ต รที่ อ อกด้ ว ยผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำรในสหรำช
อำณำจักรเนื่องจำกค่ำธรรมเนียมในกำรทำธุรกรรมที่สูง

Source: Company Data, Goldman Sachs, CNBC, Bloomberg, Investing.com, WSJ, Financial Times as of 18/11/21

0 2680 1888

global@asiaplus.co.th

asiaplus.co.th

GLOBAL DAILY FOCUS
18 NOV 21

ข้อมูลในเอกสำรฉบับนี้ รวบรวมมำจำกแหล่งข้อมูลที่น่ำเชื่อถือ อย่ำงไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ไม่สำมำรถที่จะยืนยั นหรือรับรองควำมถูกต้องของข้อมูลเหล่ำนี้ได้ ไม่ว่ำ
ประกำรใดๆ บทวิเครำะห์ในเอกสำรนี้ จัดทำขึ้นโดยอ้ำงอิงหลักเกณฑ์ทำงวิชำกำรเกี่ยวกับหลักกำรวิเครำะห์ และมิได้เป็นกำรชี้นำ หรือเสนอแนะให้ซื้อหรือขำยหลักทรัพย์ใดๆ กำรตัดสินใจ
ซื้อหรือขำยหลักทรัพย์ใดๆ ของผู้อ่ำน ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรอ่ำนบทควำมในเอกสำรนี้หรือไม่ก็ตำม ล้วนเป็นผลจำกกำรใช้วิจำรณญำณของผู้อ่ำ น โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือพันธะผูกพัน
ใดๆ กับ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ไม่ว่ำกรณีใด
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