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Markets Overview

•

เมื่อวานนี้ ตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดผสม ดัชนี S&P500 ปิดบวก หนุนโดยแรงซื้อคืน
ของหุ้ น กลุ่ ม เทคโนโลยี ที่ ป รั บ ตั ว ลงในช่ ว งที่ ผ่ า นมาจากอั ต ราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯที่พุ่งสูงขึ้น ด้านตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานลดลงต่่า
ที่สุดในรอบ 52 ปี ขณะเดียวกันดัชนีการบริโภคส่วนบุคคล(PCE) ที่เป็นตัวบ่งชี้
อัตราเงินเฟ้อของ FED สูงขึ้น 4.1%YoY โดยFED ได้ออกมาแสดงความกังวล
เกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อ สร้างความกังวลว่าอาจลดวงเงิน QEและขึ้นอัตราดอกเบี้ย
เร็วกว่าก่าหนด ด้านตลาดหุ้นยุโรปปิดในแดนลบ ฝั่งตลาดหุ้นเอเชียเปิดผสม

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

Cons. Target Price: $104.90, HKD419.43
Last Price: $89.36, HKD354.40
Upside: 17.4%, 19.0%

• เจ้าของแพลตฟอร์ม E-commerce ที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ในประเทศจีน รอง
จาก Alibaba มี จุ ด เด่ น คื อ เป็ น ผู้ น่ า ด้ า นเทคโนโลยี แ ละการขนส่ ง ที่ ร วดเร็ ว
เนื่องจากมีบริษัทขนส่งเป็นของตนเองคือ JD Logistic (2618 HK)
• รายงานทั้งรายได้และก่าไร 3Q21 ออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดแม้ช่วงที่ผ่าน
มาเศรษฐกิจจีนโดยเฉพาะการบริโภคเริ่มชะลอลง แต่ยังท่ารายได้เติบโตขึ้นกว่า
26%YoY ถือว่าเติบโตสูงเนื่องจากฐานรายได้ที่ในช่วงเดียวกันของปีก่อนก็สูง
เช่นกัน ด้าน Management คาดการณ์รายได้ 4Q21 จะยังคงออกมาเติบโตได้
ดีเหมือนใน 3Q21 หนุนจากจ่านวนผู้ใช้งานที่มีจ่านวนมากขึ้นและมียอดซื้อ
สินค้าเพิ่มขึ้น ส่วนบริษัทลูก JD Logistic คาดพลิกท่าก่าไรได้ใน 4Q21 จาก
ฐานลูกค้าที่คาดเพิ่มขึ้นช่วยกดต้นทุนต่่าลง หนุน Margin ขยายตัว
• แนะน่าเข้าทยอยสะสม JD.COM หลังราคาฟื้นตัว ไม่ท่าจุดต่่าสุดใหม่ และทะลุ
แนวต้านส่าคัญ จึงมองภาพราคา Sideway up ในระยะข้างหน้า

Our Commentary

•

•

•

•

วานนี้ รายงานการประชุ ม ของคณะกรรมการก่ า หนดนโยบายการเงิ น ของ
ธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) ได้เปิดเผยโดยกล่าวถึงความกังวลของ FED ต่อ
ประเด็นอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในอัตราเร็วที่สุดในรอบ30 ปี จึง
อาจมีโอกาสปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและลดวงเงิน QEเร็วกว่าก่าหนด ในขณะที่
คณะกรรมการส่ ว นใหญ่ เ ห็ น พ้ อ งที่ จ ะปรั บ ลดวงเงิ น QE เดื อ นละ $15bn แต่
บางส่วนแสดงความคิดเห็นว่าควรปรับลดวงเงินในอัตราที่เร็วขึ้น เนื่องจากเกรง
ว่าปัญหาเงินเฟ้ออาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อเสถียรภาพด้านราคาและการจ้าง
งานระยะยาว ทั้งนี้ นักวิเคราะห์จาก Deutsche Bank ให้ความเห็นว่า ในเดือน
ธันวาคม FED อาจมีแนวโน้มที่เพิ่มอัตราการลดวงเงิน QE ให้เร็วขึ้นอีกเท่าตัว
ด้ า น Tesla (TLSA US) ร า ค า ป รั บ ขึ้ น เ ล็ ก น้ อ ย ห ลั ง จ า ก ร่ ว ง ล ง ร า ว
9% นับตั้งแต่ Elon Musk ประกาศขายหุ้น 10% ใน Twitter เมื่อต้นเดือน โดยใน
วันอังคารที่ผ่านมา ได้ขายหุ้นเพิ่มอีก 934,000 หุ้น มูลค่ากว่า $1.05bn โดย
ปัจจุบันได้ขายหุ้นออกไปมูลค่ารวม $9.85bn แล้ว แต่ยังคงถือหุ้นอยู่อีกจ่านวน
169 ล้านหุ้น
HP (HPQ US) บริษัทผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ รายใหญ่ระบุถึ งความแข็ งแกร่ งของ
ยอดขายPC ที่ยังคงสูงขึ้น แม้สถานการณ์ COVID-19 จะคลี่คลายลง หนุนจาก
ความต้องการเชิงพาณิชย์ที่สูงขึ้นและราคาขายที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ท่ามกลางปัญหา
การขาดแคลนชิป โดยในไตรมาสนี้บริษัทท่าผลประกอบการได้ดีกว่าที่คาด หนุน
ราคาหุ้นให้ปรับตัวขึ้น 10%
สัปดาห์นี้แนะน่าทยอยเข้าสะสมเพื่อลงลงทุนระยะยาว JD.com (JD US, 9618
HK) และ Sea Group (SE US)

Chart of the day

•

HP(HPQ US) รายได้จากการขาย PCรายไตรมาส

Sea Group (SE US)

Cons. Target Price: $409.74
Last Price: $289.59
Upside: 41.5%

• บริษัทเทคโนโลยีสัญชาติสิงคโปร์ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ
ด่าเนิน 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 ารประมวลผลช่ า ระเงิ น
ส่าหรับ 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 ยังต่่าอยู่มาก
• ปัจจุบันราคาปรับย่อลงมาจากจุดสูงสุด 13% เรามองเป็นจังหวะทยอยเข้า
สะสมหุ้น

Stock Alert
Rivian (RIVN US)
•

บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ได้ออกมาแจ้งถึงความล่าช้าในการส่งมองรถรุ่น R1S
SUV ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวลงกว่า 4%

Source: Company Data, Goldman Sachs, CNBC, Bloomberg, Investing.com, WSJ, Financial Times as of 25/11/21
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ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ อย่างไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ่ากัด ไม่สามารถที่จะยืนยั นหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่านี้ได้ ไม่ว่า
ประการใดๆ บทวิเคราะห์ในเอกสารนี้ จัดท่าขึ้นโดยอ้างอิงหลักเกณฑ์ทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์ และมิได้เป็นการชี้น่า หรือเสนอแนะให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ การตัดสินใจ
ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนี้หรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นผลจากการใช้วิจารณญาณของผู้อ่า น โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือพันธะผูกพัน
ใดๆ กับ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ่ากัด ไม่ว่ากรณีใด
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