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Today’s Top Picks
Apple (AAPL US)
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Markets Overview
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ตลาดหุ้นสหรัฐฯเมื่อคืนนี้ปิดลบสลับบวก โดยดัชนี S&P500 สามารถ
ปรับตัวขึ้นไปแตะจุดสูงสุดใหม่ได้ระหว่างวันที่ 3,386.15 จุดก่อนปิดลบ
เพียงเล็กน้อยท้ายตลาด ส่วนดัชนีที่ยังยืนได้แกร่งคือ Nasdaq หนุน
จากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ซึ่งสวนทางกับหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเมืองที่
ปรับตัวลดลง
ด้ า นตลาดหุ้ น เอเชี ย เช้ า นี้ เ ปิ ด ลบสลั บ บวก หลั ง เมื่ อ คื น นี้ ตั ว เลข
เศรษฐกิจของสหรัฐฯออกมาดีกว่าคาด ส่วนนักลงทุนยังคงรอจับตา
มาตรการเงินช่วยเหลือของสหรัฐฯว่าจะบรรลุข้อตกลงได้เร็วแค่ไหน

•

•

Cons. Target Price: $430.03
Last Price : $460.04
Upside: -6.5%
Apple เตรียมออก package รวม service ของ Apple ที่มี ได้แก่ Apple
TV+, Apple Music, Apple News+, Apple Arcade และ iCloud
storage ซึ่ ง ในเบื้ อ งต้ น บริ ษั ท เผยชื่ อ “Apple One” แต่ จ ะมี ก ารเปิ ด
ตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งในเดือน ต.ค. นี้ คาดว่าจะเป็นช่วงเดียวกัน
กับการเปิดตัว iPhone ใหม่
Package นี้ จ ะมี ใ ห้ เ ลื อ กหลากหลาย ขึ้ น อยู่ กั บ การใช้ ง านของลู ก ค้ า
ซึ่ ง เรามองว่ า เป็ น การสร้ า งรายได้ จ ากธุ ร กิ จ Service มากขึ้ น
นอกเหนือจากการจาหน่าย iPhone โดยปัจจุบันรายได้จาก Service คิด
เป็นสัดส่วน 22% ของรายได้รวมทั้งหมด
อีกทั้งการประกาศแตกพาร์ในเดือนส.ค.นี้ที่ 4 หุ้นใหม่ต่อ1 หุ้นเดิม ทาให้
ราคาต่อหุ้นต่าลง ช่วยให้นักลงทุนรายย่อยเข้าถึงการลงทุนได้มากขึ้น

Our Commentary
•

•

Amplify Online Retail ETF (IBUY US)

วานนี้ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานออกมาต่ากว่า 1 ล้านคนเป็น
ครั้งแรกนับตั้งแต่ 14 มี.ค. อยู่ที่เพียง 9.6 แสนล้านคน อีกทั้งต่ากว่า
นักวิเคราะห์ คาดไว้ที่ 1.1 ล้า นคน รวมถึ งตัวเลขผู้ขอรับสวั สดิ การ
ต่อเนื่องก็ลดลงเช่นกัน บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจอาจเริ่มฟื้นตัว
Simon property group ซึ่ ง เป็ น ผู้ พั ฒ นาห้ า งที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในสหรั ฐ ฯ
เล็ งเ ข้ าซื้ อ J.C. Penny เพื่ อ พลิ ก ให้ เ ป็ น E-Commerce ห รื อ
ศู น ย์ ก ลางของการกระจายสิ น ค้ า ของเหล่ า บริ ษั ท ค้ า ปลี ก ออนไลน์
ประเด็นนี้ทาให้เราเห็นว่าบางธุรกิจที่ไม่ปรับตัวอย่างค้าที่เน้นหน้าร้าน
ก็ไม่สามารถไปต่อได้ และแต่ธุรกิจที่ปรับตัวได้จะรับความนิยมมากขึ้น
เราจึงมองว่า ETF ที่ลงทุนในหุ้นประกอบธุรกิจเกี่ยวกับค้าปลีกผ่าน
ออนไลน์อย่าง IBUY US เป็นอีกทางเลือกลงทุนล้อไปกับเทรนด์ ECommerce

•

•

•

Last Price : $90.05
ETF ที่ ก ระจายการลงทุ น ในหุ้ น ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ ค้ าปลี ก ผ่ า น
ออนไลน์ รวมถึงธุรกิจที่อ านวยความสะดวกในการชาระเงินออนไลน์
สัดส่วนหลักเป็นหุ้นในสหรัฐฯ 73% ซึ่งส่วนใหญ่กว่า 59% ของบริษัทที่
ไปลงทุนมีขนาดใหญ่ มูลค่าตลาดมากกว่า $1 หมื่นล้าน
ตัวอย่างหุ้นที่อยู่ใน ETF ได้แก่ Overstock.com (OSTK US) Peloton
Interactive (PTON US) Revolve Group (RVLV US) Etsy (ETSY
US) รวมถึง Paypal (PYPL US)
ทางเลือกการลงทุนล้อไปกับเทรนด์ค้าปลีกออนไลน์ ที่มีแนวโน้มเติบโตได้
ดี รวมถึงที่ผ่านมาได้ประโยชน์โดยตรงจากช่วง Lockdown

Stock Alert

Chart of the day

NetEase (NTES US/9999 HK)
•
•

•

บริษัทผลิตและจาหน่ายเกมสัญชาติจีน
วานนี้ประกาศรายได้ 2Q20 ออกมาโต 26%YoY หนุนจากธุรกิจเกม
ออนไลน์ที่โตได้ 21%YoY ซึ่งปัจจุบันรายได้เกมบนมือถือคิดเป็นสัดส่วน
72% มากกว่าปีก่อน และยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้านอัตร
การส่วนการทากาไรค่อนข้างทรงตัวที่ 64%
ส่วนธุรกิจสื่อการเรียนการสอนออนไลน์หรือ Youdao โตพุ่ง 93%YoY
ได้ประโยชน์โดยตรงจากช่วง Lockdown
Source: Goldman Sachs, CNBC, Bloomberg as of 14/8/20
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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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