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Markets Overview
•

ตลาดหุ้นสหรัฐฯเมื่อคืนนี้ปิดในแดนลบราว 2% ติดต่อกันเป็นวันที่
2 หลั ง ประธาน FED ออกมาแถลงถึ ง ความกั ง วลต่ อ เศรษฐกิ จ
สหรัฐฯ อีกทั้งนักลงทุนรายใหญามหาเศรษฐีท่านหนึ่งได้กล่าวว่า
ตลาดหุ้นตอนนี้แพงเกินไป ส่วนตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้เปิดในแดนลบ
เล็กน้อย นาโดยญี่ปุ่นและเกาหลีใต้

Our Commentary
•

•

เมื่อวานนี้ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) นาย Powell ได้
ออกมาแถลงเกี่ ยวกับ ความกังวลเรื่อ งเศรษฐกิ จ ของสหรั ฐฯ ที่
ได้ รั บ ผลกระทบจาก COVID-19 โดยกล่ า วว่ า นโยบายกระตุ้ น
เศรษฐกิจที่ออกไปต้องจับตาว่าจะได้ผลมากน้อยแค่ไหน อีกทั้งยัง
มองว่าต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้นอีก ซึ่งนักวิเคราะห์หลาย
เจ้าก็ยังคงเชื่อมั่นว่า FED ยังมีเม็ดเงินอีกมากในการอัดฉีดเข้าสู่
ระบบการเงิน ส่วนเรื่องนโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบ นาย Powell
ก็กล่าวว่าไม่น่าจะเกิดขึ้น

ด้านตัวเลขผู้เชื้อระลอก 2 เริ่มเห็นชัดในฝั่งเอเชีย นาโดยเกาหลีใต้
โดยตัวเลขเริ่มสูงขึ้นจากการติด เป็นกลุ่มที่ผับย่ านอิแทวอน ซึ่ ง
ขณะนี้ทางการอยู่ในระหว่างการตัดสินใจจะเปิดโรงเรียนหรือไม่ ใน
ส่วนของจีน ทางการมีมาตรการตรวจคัดกรองในเมืองอู่ฮั่นราว
11 ล้ า นคนหลั ง เกิ ด การติ ด เป็ น กลุ่ ม และญี่ ปุ่ น ได้ มี ก ารขยาย
Lockdown ทั้งประเทศไปจนถึง 31 พ.ค. แต่จะเริ่มมีการคลายใน
บางจังหวัดก่อนเช่นโตเกียวและโอซาก้าวันที่ 21 พ.ค. นี้ ซึ่งก็ต้อง
จับดูตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมหลังจากนี้

700 HK

Cons. Target Price: HKD463.41 (Upside +6%)
Last Price : HKD437
•
มีธุรกิจหลากหลายอย่าง Social Media คือ WeChat และธุรกิจเกม
ที่โด่งดัง รวมถึงระบบชาระเงิน WeChat Pay
•
ประกาศงบไตรมาสล่าสุด กาไรโต 6.2%YoY และรายได้ออกมาสูง
เกิ น คาด โดยปรั บ ขึ้ น 26%YoY ได้ อ านิ ส งค์ จ ากรายได้ เ กมที่ โ ต
31%YoY ในช่วง Lockdown ส่งผลให้ยอดดาวน์โหลดเกมและยอด
ใช้ขายเกมปรับตัวขึ้น โดยรายได้จากเกมมือถือที่ได้รับความนิยมสูง
ขยายตัวถึง 64%YoY และ รายได้จากธุรกิจ Cloud Service และ
Fintech โตแบบชะลอตัวลง ด้าน Margin ของบริษัทขยายตัวดี จาก
43.6% ใน 4Q19 เป็น 48.9% ใน 1Q20

V US

•

ติดตามงบของ Applied Materials (AMAT US)

STOCK Alert

Uber (UBER US)
•
•

•

ติ ด ตามย อ ด ผู้ ข อ รั บ สวั ส ดิ ก ารว่ า งงานในสหรั ฐ ฯ โด ย
Bloomberg Cons. คาดที่ 2.5 ล้านคน

Source: Goldman Sachs, Credit Suisee, Yahoo Finance,CNBC, Bloomberg as of 14/5/20

ธุรกิจให้บริการรับส่งผู้โดยสาร และธุรกิจส่งอาหาร
อยู่ในระหว่างการเจรจาเข้าซื้อบริษัท Grubhub (GRUB US) ที่เป็น
ธุ ร กิ จ Delivery อาหาร เพื่ อ ขยายธุ ร กิ จ Uber Eats ธุ ร กิ จ รั บ ส่ ง
อาหารของ Uber เองให้เติบโตขึ้น โดยบริษัทยั งไม่ได้ เปิดเผยมูลค่ า
หากตกลงเข้าซื้อบริษัท
อี กทั้ง Uber วานนี้ได้ เสนอขายตราสารหนี้ประเภท Senior Notes
มูลค่า $750 ล้าน ซึ่ง Maturity อยู่ที่ปี 2025

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ อย่างไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด ไม่สามารถที่จะยืนยั นหรือรับรองความถูกต้อง
ของข้อมูลเหล่านี้ได้ ไม่ว่าประการใดๆ บทวิเคราะห์ในเอกสารนี้ จัดทาขึ้นโดยอ้างอิงหลักเกณฑ์ทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์ และมิได้เป็นการชี้นา หรือ
เสนอแนะให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ การตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนี้หรือ ไม่ก็ตาม ล้วนเป็น
ผลจากการใช้วิจารณญาณของผู้อ่าน โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือพันธะผูกพันใดๆ กับ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด ไม่ว่ากรณีใด
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VISA

Cons. Target Price: $200.15 (Upside +13%)
Last Price : $177.09
•
ธุรกิจแพลตฟอร์มระบบชาระเงินแบบ Digital เพื่อเชื่อมต่อการใช้จ่าย
ของลูกค้าธนาคารและธุรกิจต่างๆกว่า 200 ประเทศทั่วโลก
•
ประกาศงบเมื่อวันที่ 30 เม.ย. ที่ผ่านมา ออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์
คาดไว้ แม้ จ ะได้ รั บ ผลกระทบจาก COVID-19 ที่ ก ระทบต่ อ การ
ท่องเที่ยวทาให้การจับจ่ายใช้สอยลดลง แต่รายได้ยังเพิ่มขึ้น 7% ส่วน
ปริมาณการชาระเงินผ่าน VISA ลดลง 9% ในไตรมาสนี้ อีกทั้งบริษัท
ยังไม่ได้ให้มุมมองของทั้งปี 20 เนื่องจากผลกระทบของ COVID-19
แต่ CEO ยังให้ความเชื่อมั่นว่ากลยุทธ์ของบริษัทในการหา Partner
ใหม่ๆ จะช่วยขับเคลื่อนบริษัทต่อได้ในระยะยาว
•
เติ บ โตไปพร้ อ มกั บ เทรนด์ E-Commerce Digital Wallet และการ
ท่องเที่ยวที่คาดจะฟื้นตัวหลังจากนี้

What to watch today
•

Tencent
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