GLOBAL DAILY FOCUS
6 AUG 20

Today’s Top Picks
Disney (DIS US)

Global Indices Performance
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Markets Overview
•

•

•
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ตลาดหุ้ น สหรั ฐ ฯปิ ด บวกทั้ ง 3 ดั ช นี โดย Dow Jones ปิ ด บวกที่
1.39% ส่วน S&P ปิดบวกเล็กน้อย 0.64% โดยเป็นการปรับตัวขึ้น
ติดต่อกันเป็นวันที่ 4 และ Nasdaq ใกล้ทดสอบที่ 11000 จุด แม้ตัวเลข
การจ้างงานภาคเอกชนจะออกมาน้อยกว่า คาด แต่ก็ได้รับปัจจัยบวก
จากความคืบหน้าของการออกมาตราการการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ด้านตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ปรับตัวอยู่ในแดนลบ จากความตึงเครีย ด
ระหว่างสหรัฐฯกับจีน

•

Cons. Target Price: $129.72
Last Price : $127.61
Upside: 1.65%
ธุ ร กิ จ Media หรื อ สื่ อ บั น เทิ ง สวนสนุ ก รวมถึ ง มี ธุ ร กิ จ Streaming
Service อย่าง Disney+
หลั ง ประกาศงบ 2Q20 ออกมาพบว่ า รายได้ จ ากสวนสนุ ก ลดลงถึ ง
85%YoY ซึ่งรายได้ส่วนนี้คิดเป็นเพียง 30% ของรายได้รวม อีกทั้งราคา
หุ้นก่อนหน้านี้ได้ปรับตัวลงมาสะท้อนงบที่ไม่ดีไปแล้ว ส่วนธุรกิจที่ดีคือ
Direct to consumer รายงานผู้สมัครสมาชิก 2Q20 แบบเหมาจ่ายผ่าน
Disney+ มีจานวนถึง 57.5 ล้านคนใน 2Q20 และล่าสุดสิ้นเดือนก.ค.แตะ
60.5 ล้านคน จึงทาให้ราคาหุ้นเมื่อวานปรับตัวขึ้นค่อนข้างโดดเด่น
หนังมู่หลานที่ต้องเลื่อนฉายออกไป มีแผนเข้าฉายผ่าน Disney+ แทน
เริ่ ม ที่ ส หรั ฐ ฯฉาย 4 ก.ย. นี้ โดย Disney จะคิ ด ค่ า บริ ก ารเหมาจ่ า ย
$29.99 ต่อเดือน ซึ่งปัจจัยเด่นนี้คาดช่วยหนุนรายได้

Our Commentary
•

•

•

การจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐฯเดือนก.ค. ออกมาที่ 167,000 ตาแหน่ง
ต่ากว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 1 ล้านตาแหน่ง โดยส่วนใหญ่มาจากภาคขนส่ง
และ utilities รองลงมาเป็นธุรกิจ Education และโรงพยาบาล ส่วนที่
น้อยสุดคือภาคการบริการ อย่างไรก็ดีตลาดหุ้นเมื่อคืนนี้ไม่ได้ตอบรับ
เชิงลบกับตัวเลขเศรษฐกิจนี้
Johnson & Johnson (JNJ US) วานนี้ ต กลงจะผลิ ต และส่ ง มอบ
วัคซีน COVID-19 ให้กับทางการสหรัฐฯ จานวน 100 ล้านโดส คิ ด
เป็นมูลค่า $1 พันล้าน ซึ่งปัจจุบันบริษัทยังอยู่ในระหว่างการทดลองกับ
มนุษย์ในขั้นแรก และมีแผนจะทดลองขั้นถัดไปเดือนก.ย.นี้
ราคาทองคาโลกยังคงพุ่งขึ้นทาจุดสูงสุดต่อเนื่อง หลังเกิดเหตุการณ์
ระเบิดที่เมืองเบรุต ประเทศเลบานอน เป็นอีกปัจจจัยที่ทาให้สินทรัพย์
ปลอดภัยปรับเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯกับจีนก็
ยังคงเป็นอีกปัจจัยที่อาจทาให้ราคาทองปรับขึ้นต่อได้

Chart of the day

VanEck Vectors Gold Miners ETF
(GDX US) Last Price : $44.53
•

•

•

ทางเลือกการลงทุน ในหุ้นผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับเหมืองทองทั่วโลก
จานวน 53 ตัว ซึ่งราคา ETF มีแนวโน้มล้อไปกับราคาทองคา
แตกต่างจาก ETF ที่ อ้ างอิ งกั บราคาทองค าตัวอื่ นในตลาด เช่ น GLD
หรือ IAU ตรงที่ ETFเหล่า นี้ จ ะไปลงทุนในทองค าแท่ง จริ งหรื อ สั ญญา
futures ทองค า แต่ GDX จะกระจายการลงทุนในหุ้นผู้ประกอบธุ รกิ จ
เหมืองทองซึ่งสามารถหา Valuation ได้
ปัจจัยหนุนราคาทองคาหลังจากนี้ ได้แก่ 1.ความไม่แน่นอนทางการเมือง
ซึ่งสหรัฐฯกาลังจะมีการเลือกตั้งเร็วๆนี้ รวมถึงความขัดแย้งระหว่างจีน
สหรัฐฯ 2.สภาพคล่องล้นตลาดในปัจจุบัน และ 3.COVID-19

Stock Alert
Square (SQ US)
•
•

บริษัทประกอบธุรกิจระบบชาระเงินออนไลน์
วานนี้ ป ระกาศผลประกอบการ 2Q20 รายได้ โ ตพุ่ ง 64%YoY และ
ปริมาณธุรกรรมเพิ่มขึ้น 50%YoY ส่วน Cash App ที่เป็น Application
คล้ า ยกั บ Mobile Banking ปั จ จุ บั น ผู้ ใ ช้ ง าน App อยู่ ที่ 30 ล้ า นคน
สร้างกาไรโตได้ดีที่ 167%YoY จากปริมาณการจับจ่ายใช้สอย อย่างไร
ก็ดี CEO กล่าวว่ารายได้ที่ดีขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากมาตรการของรัฐที่ให้
stimulus check เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
Source: Goldman Sachs, CNBC, Bloomberg as of 6/8/20

Global Markets
0 2680 1888

global@asiaplus.co.th

asiaplus.co.th

GLOBAL DAILY FOCUS
6 AUG 20

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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