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Markets Overview

•

ตลาดหุ้นสหรัฐฯวานนี้ปิดผสม ดัชนี S&P500 และ Nasdaq พุ่งแตะจุดสูงสุด
ก่อนรีบาวน์กลับมาปิดในแดนลบ จากแรงเทขายของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี หลัง
อัตราผลตอบแทนพันฐบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี พุ่งสูงขึ้นเหนือ 1.6% จากการที่ป
ธน. Biden เสนอให้ Jerome Powell ด ารงต าแหน่ ง ประธานธนาคารกลาง
สหรัฐฯ (FED) ต่อเป็นสมัยที่ 2 ด้านตลาดหุ้นยุโรปปิดผสมจากความกังวลต่อ
สถานการณ์COVID-19 ฝั่งตลาดหุ้นเอเชียเปิดในแดนลบ

Today’s Top Picks
JD.com (JD US, 9618 HK)

Cons. Target Price: $104.33, HKD417.10
Last Price: $87.71, HKD359.20
Upside: 18.9%, 16.1%

• เจ้าของแพลตฟอร์ม E-commerce ที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ในประเทศจีน รอง
จาก Alibaba มี จุ ด เด่ น คื อ เป็ น ผู้ น าด้ า นเทคโนโลยี แ ละการขนส่ ง ที่ ร วดเร็ ว
เนื่องจากมีบริษัทขนส่งเป็นของตนเองคือ JD Logistic (2618 HK)
• รายงานทั้งรายได้และกาไร 3Q21 ออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดแม้ช่วงที่ผ่าน
มาเศรษฐกิจจีนโดยเฉพาะการบริโภคเริ่มชะลอลง แต่ยังทารายได้เติบโตขึ้นกว่า
26%YoY ถือว่าเติบโตสูงเนื่องจากฐานรายได้ที่ในช่วงเดียวกันของปีก่อนก็สูง
เช่นกัน ด้าน Management คาดการณ์รายได้ 4Q21 จะยังคงออกมาเติบโตได้
ดีเหมือนใน 3Q21 หนุนจากจานวนผู้ใช้งานที่มีจานวนมากขึ้นและมียอดซื้อ
สินค้าเพิ่มขึ้น ส่วนบริษัทลูก JD Logistic คาดพลิกทากาไรได้ใน 4Q21 จาก
ฐานลูกค้าที่คาดเพิ่มขึ้นช่วยกดต้นทุนต่าลง หนุน Margin ขยายตัว
• แนะนาเข้าทยอยสะสม JD.COM หลังราคาฟื้นตัว ไม่ทาจุดต่าสุดใหม่ และทะลุ
แนวต้านสาคัญ จึงมองภาพราคา Sideway up ในระยะข้างหน้า

Our Commentary
•

•

•

วานนี้ปธน.Biden ได้เสนอ Jerome Powell ดารงตาแหน่งประธานธนาคาร
กลางสหรัฐฯ (FED) เป็นสมัยที่2 หลังแสดงผลงานช่วยเศรษฐกิจของประเทศให้
ฟื้นตัวจากสถานการณ์วิกฤต Covid-19 และ Lael Brainard ซึ่งเป็นอีก 1
ตัวเก็งเป็นรองประธาน ทั้งนี้ Powell จะหมดวาระการดารงตาแหน่งในเดือน
ก.พ. 2022 และต้องผ่านการรับรองจากวุฒิสภาสหรัฐฯ ซึ่งคาดว่าจะผ่านอย่าง
ไม่ยาก เนื่องจาก Powell ได้รับเสียงสนับสนุนจากทั้งพรรคเดโมแครตและรีพบั ลิ
กั น โดยหุ้ น ในกลุ่ ม ธนาคารดี ด ตั ว ขึ้ น ราว 2% จากการปรั บ ตั ว ของอั ต รา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ขานรับรายงานดังหล่าว หนุนให้ดัชนี
Dow Jones ปิดในแดนบวก ขณะเดียวกัน หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีปรับลง กดดันให้
ดัชนี Nasdaq ปิดในแดนลบ
ใกล้สิ้นสุดฤดูกาลประกาศงบในฝั่งตลาดหุ้นสหรัฐฯ บริษัท Zoom (ZM US)
ธุรกิจแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ประชุมทางไกล วานนี้เผยงบดีกว่าคาด โดยรายได้
อยู่ที่ $1.05bn เพิ่มขึ้น 35% YoY เติบโตในอัตราที่ชะลอลงจากไตรมาสที่แล้วที่
เติบโต 54% YoY จากสถานการณ์Covid-19 ทีเ่ ริม่ คลีค่ ลาย และในระหว่างไตร
มาส บริษัทได้ยกเลิกแผนการซื้อ Five9 ผู้ให้บริการระบบ Cloud ด้วยมูลค่า
$14.7bn โดยมีแผนที่จะเปิดตัวระบบ Cloud ของตนเองในต้นปี 2022 สาหรับ
Outlook ทั้งปี รายได้จะอยู่ระหว่าง $4.079-$4.081bn และ EPS อยู่ระหว่าง
$4.84-4.85 สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์
สัปดาห์นี้แนะนาทยอยเข้าสะสมเพื่อลงลงทุนระยะยาว JD .com (JD US, 9618
HK) และ Sea Group (SE US)

Chart of the day

•

Sea Group (SE US)

Zoom (ZM US) Cash Flow ที่แข็งแกร่ง

Cons. Target Price: $409.32
Last Price: $299.13
Upside: 36.8%

• บริษัทเทคโนโลยีสัญชาติสิงคโปร์ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ
ดาเนิน 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ 1. ธุรกิจ Digital Entertainment (Garena) หรือ
เกมออนไลน์ คิดเป็นสัดส่วนรายได้ 40% 2. ธุรกิจ E-commerce (Shopee)
คิ ด เป็ น 35% ของรายได้ และ 3. ธุ ร กิ จ Digital Finance (SeaMoney)
อย่ า งเช่ น ShopeePay, SPayLater และ บริ ก ารประมวลผลช าระเงิ น
สาหรับ Shopee
• รายได้รวมไตรมาสล่าสุดเติบโตแข็งแกร่ง 122% YoY แต่รายงานขาดทุน
มากขึ้นจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขายและการตลาด และค่าใช้จ่ายในส่วนวิจัย
และพั ฒ นาที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เท่ า ตั ว โดยเฉพาะในธุ ร กิ จ E-Commerce เนื่ อ งจาก
บริษทั ตัง้ เป้าขยายส่วนแบ่งการตลาดและฐานลูกค้าไปยังประเทศอืน่ ๆเพิม่ เติม
• เรามองว่า SEA Group ถือเป็นหุ้นเติบโตดีที่โดดเด่นในด้านของธุรกิจ ECommerce และเกมออนไลน์ ไม่ เ พี ย งแต่ เ น้ น ไปยั ง ลู ก ค้ า กลุ่ ม ทวี ป เอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ และยังมุ่งมั่นขยายฐานลูกค้าในแถบละตินอเมริกาเพิ่มเติม
เนื่องจากอัตราการเข้าถึง E-Commerce ยังต่าอยู่มาก
• ปัจจุบันราคาปรับย่อลงมาจากจุดสูงสุด 13% เรามองเป็นจังหวะทยอยเข้า
สะสมหุ้น

Stock Alert
Moderna (MRNA US)
•

บริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต วั ค ซี น ราคาหุ้ น ปรั บ ขึ้ น กว่ า 7% หลั ง จากศู น ย์ ค วบคุ ม และ
ป้องกันโรค (CDC) ของสหรัฐ และสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(FDA) ของสหรัฐอนุมัติให้เป็น Booster Shot ให้แก่ผู้ใหญ่ชาวอเมริกัน

Source: Company Data, Goldman Sachs, CNBC, Bloomberg, Investing.com, WSJ, Financial Times as of 23/11/21
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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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