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ตลาดหุ้นสหรัฐฯเมื่อคืนนี้ปิดร่วงจากความกังวลของตลาดในเรื่อง
การคลาย Lockdown ในหลายประเทศ ซึ่ ง อาจท าให้ เ กิ ด การ
ระบาดระลอก 2 ได้ อย่างไรก็ดีนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าหากไม่
เกิดการระบาดระลอก 2 รุนแรงอาจเป็นตัวหนุนให้ตลาดขึ้นต่อ ได้
ด้านตลาดหุ้นเอเชียเช้านีเ้ ปิดในแดนลบเล็กน้อย

Our Commentary
•

•

•

ด้านตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทั่วโลกเริ่มทรงตัว แต่หากดู ใน
รัสเซียเพิ่งเริ่มมีแนวโน้มที่สูงขึ้น ส่วนในเกาหลีใต้เริ่มมีคนติดเป็น
กลุ่ม ซึ่งต้องจับตาว่าจะเกิด ระลอก 2 ที่รุนแรงหรือ ไม่ รวมถึงที่
เมื อ งอู่ ฮั่ น ในจี น ที่ เ ริ่ ม มี ร ายงานคนติ ด เป็ น กลุ่ ม เช่ น กั น ซึ่ ง
นักวิเคราะห์มองว่าหากเกิดไม่รุนแรง คาดตลาดก็จะปรับตัวขึ้นได้
FED เมื่อคืนนี้เข้าซื้อตราสารหนี้ภาคเอกชนมูลค่า $500 ล้านใน
ตลาดแรก โดยเน้นที่ Fallen Angels Bond และอีก $250 ล้านใน
ตลาดรองโดยผ่ า น ETF ตราสารหนี้ ห ลายประเภท เช่ น
Investment Grade และ High Yield Bond โดยมี เ งิ น ไหลเข้ า
High Yield Corporate Bond ETF (HYG US) สัปดาห์ก่อนราว
$2.4 พันล้าน
นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดว่างบของบริษัทใน 2Q20 จะเป็นไตรมาส
ที่แย่ที่สุด เนื่องจากได้รับผลกระทบที่ชัดเจนที่สุด อย่างไรก็ตาม
ทาง Credit Suisse เผยว่าประมาณ 23% ของบริษัทจะมีกาไรต่อ
หุ้นที่ขยายตัวขึ้น และประมาณ 13% จะขาดทุน โดยราว 32% ของ
กลุ่มเทคโนโลยีกาไร และ 38% ของกลุ่มที่ไม่ใช่หุ้นวัฎจักรกาไรจะโต
ขึ้น ซึ่งหากมองในมุมกาไร เราเห็นว่าทั้งหุ้นกลุ่มเทคและหุ้นที่ไม่ใช่
วัฎจักร เช่น การแพทย์ และบริโภคจาเป็น มีแนวโน้มที่จะดาเนินการ
ได้ ดี กว่ า วั น นี้จึ ง แนะนา ETF ที่ ส ร้า งผลตอบแทนล้ อ ไปกับ กลุ่ ม
บริโภคจาเป็นในสหรัฐฯ อย่าง VDC

What to watch today
•

ติดตามงบของ Alibaba Group และ Tencent

Source: Goldman Sachs, Credit Suisse, Yahoo Finance,CNBC, Bloomberg as of 12/5/20

VDC US

Last Price : $146.29
•
ETF มี น โยบายสร้ า งผลตอบแทนล้ อไปกั บ ดั ชนี MSCI US
Investable Market Consumer Staples 25/50 ที่มีส่วนประกอบ
ของหุ้น บริโภคปลอดภัย ทั้งหมด 92 ตัว ในสหรัฐฯ สัด ส่วนในกลุ่ม
อาหาร 29% สินค้าอุปโภค 26% และเครื่องดื่ม 23%
•
ตั ว อย่ า งหุ้ น ชั้ น น าคื อ Procter & Gamble (PG) Coca-Cola (KO)
Pepsico (PEP) Walmart (WMT) และ Costco (COST)
•
ETF มี AUM ที่ $5,154.70 ล้ า น และสภาพคล่ อ งเฉลี่ ย 1 เดื อ นที่
351,213 ล้าน ส่วน Expense ratio ค่อนข้างต่าอยู่ที่ 0.1%
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Waltz Disney

Cons. Target Price: $121.38 (Upside +16.1%)
Last Price : $104.56
•
ธุ ร กิ จ มี ก ารกระจายตั ว สู ง ทั้ ง สวนสนุ ก มี เ ดี ย และ Streaming
Service ที่เพิ่งให้บริการอย่าง Disney+
•
แม้รายได้ในระยะสั้นจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากมาตรการณ์การ
Lockdown ทั่วโลก โดย ณ 1Q20 รายได้จากสวนสนุก -10%YoY
(ซึ่งคิดเป็น 28%ของรายได้รวม) และรายได้ของทั้งปีนี้คงหดตัวคง แต่
เรามองว่า downside ของหุ้นเริ่มมีค่อนข้างจากัด
•
สาหรับหนังของ Disney ที่ยังเข้าฉายในโรงหนังไม่ได้ ก็จะมาเข้าฉายที่
Disney+ แทน อย่างเรื่อง Hamilton ที่จะฉาย 3 ก.ค.นี้
•
ราคาหุ้น ได้ปรับตัวลงมาจากจุ ดสูงสุด (ณ 26 พ.ย.19) มาแล้วถึง
28% โดยเห็นว่าเหมาะสาหรับการลงทุนยาว รายได้สามารถฟื้นตัวได้
เนื่องจากเป็นหุ้นขนาดใหญ่ และเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งระดับโลก

STOCK Alert

Luckin Coffee (LK US)
•
•

•

ธุรกิจร้านกาแฟสัญชาติจีน จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐฯ
หลังจากที่ Luckin มีข่าวทุจริตตกแต่งยอดขายให้เกินจริง ราว $310
ล้าน ในงบไตรมาส 2-4 ของปี 2019 ส่งผลให้หุ้นบนกระดานถูกพัก
การซื้อขายตั้งแต่วันที่ 6 เม.ย. ที่ผ่านมา
โดยเมื่อวานนี้มีการปลด CEO และ COO รวมถึงพนักงานอีก 6 คนที่
คาดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตนี้ ซึ่งปัจจุบันบริษัทไม่มีการยื่นงบ
ใหม่ และหุ้นยังคงถูกพักการซื้อขายอยู่

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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