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Today’s Top Picks
Intel (INTC US)
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Markets Overview
•

•

ดัชนี Nasdaq ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยที่ 0.7% โดยหุ้นที่มีการแตกพาร์ทั้ง
Apple (AAPL US) และ Tesla (TSLA US) ปรับตัวขึ้นได้ 3.4% และ
12.6% ตามลาดับ ด้านดัชนี S&P 500 ปรับตัวลดลงเล็กน้อยที่ 0.2%

•

•

ทั้ ง เดื อ น ส.ค. ดั ช นี S&P 500 บวกได้ ถึ ง 7% โดยได้ แ รงหนุ น จาก
นโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจและการเงิน เศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว และ
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ชะลอตัว รวมถึงความคืบหน้าทาง
วัคซีนที่สามารถปรับใช้ได้จริงเร็วกว่าคาด

CSOP Hang Seng Tech ETF (3033 HK)

Our Commentary
•

•

Cons. Target Price: $57.79
Last Price : $50.95
Upside: +9.9%
วานนี้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นประมาณ 1% หลังมีแหล่งข่าวเผย Spec ของ
ชิพ Tiger Lake ตัวใหม่ที่กาลังจะผลิตขึ้น ซึ่งคาดมีประสิทธิภาพกว่าชิพ
ตัวอื่นที่ใช้กับ Laptop และ CPU ที่เคยผลิตมา อย่างไรก็ดี Spec ของชิพ
ตัวใหม่นี้ยังไม่ได้เผยออกมาอย่างเป็นทางการ
ธุรกิจผลิตชิพสาหรับคอมพิวเตอร์อาจไม่ได้ขยายตัวได้ดี จากการออก
ชิพที่ล่าช้าออกไป ทั้งนี้ ในส่วนของธุรกิจ Data Center ยังเติบโตได้ดี
INTC เป็นหุ้นที่เหมาะแก่การลงทุนระยะยาว เนื่องจากเป็นหุ้นเทคโนโลยี
พื้นฐานดี ที่มีมูลค่าหุ้นค่อนข้างถูก ค่า PE อยู่ต่ากว่า 10 เท่า และบริษัท
ยังสถานะการทางเงินที่แข็งแกร่งจากการที่ล่าสุดประกาศการซื้อหุ้นคืน

Last Price : HKD7.67

องค์ ก ารอาหารและยาสหรั ฐ ฯ หรื อ FDA ประกาศยิ น ดี ที่ จ ะอนุ มั ติ
วัคซีน COVID-19 ให้ใช้ได้จริงก่อนทดลองใน Phase 3 ซึ่งก็คือการ
ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นมนุษย์จานวนมาก โดย FDA เผยว่าผล
การทดลอง phase 3 จากบริษัทต่างๆจะออกมาช่วงเดือนต.ค.-พ.ย.
อย่างไรก็ดีหากได้รับอนุมัติให้ใช้จริงอาจจะต้องอยู่ในวงจากัดก่อน
Berkshire Hathaway (BRK.A) เผยเข้าลงทุนใน 5 บริษัทชั้นนาของ
ประเทศญี่ปุ่น อย่าง Itochu Corp (8001 JP) Marubeni Corp
(8002 JP) Mitsubishi Corp. (8058 JP) Mitsui & Co (8031 JP)
และ Sumitomo Corp. (8053 JP) โดยจะทยอยลงทุนเป็นระยะเวลา 1
ปี จนมีสัดส่วนในการลงทุน กว่า 5% หรือคิดเป็นมูลค่า 6,250 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ และยังบอกอีกว่าในอนาคตมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสัดส่วน
ในการเข้าถือหุ้นอีก 9.99% โดยหุ้นญี่ปุ่นโดยรวมยังถือว่ามีมูลค่าไม่
แพงนัก ซึ่งมีค่า Forward PE อยู่ที่ประมาณ 15 เท่า

•

•

•

•
•

ETF ตัวแรกที่ล้อไปกับดัชนี Hang Seng Tech ที่ประกอบด้วยหุ้นเทคจีน
30 ตัวที่จดทะเบียนในฮ่องกง
หากแบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรมย่อย ประมาณ 47% ของ ETF ลงทุนใน
กลุ่ม IT และอีกประมาณ 28% ของกองลงทุนในกลุ่มบริโภคฟุ่มเฟือย
ตัวอย่างหุ้นใน ETF ได้แก่ Meituan (3690 HK) คิดเป็น 9.8% Xiaomi
(1810 HK) คิดเป็น 9.1% Alibaba Group (9988 HK) คิดเป็น 8.7%
และ Tencent (700 HK) 7.9% เป็นต้น
ETF ตัวนี้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย Management Fee อยู่ที่ 0.99%
ทางเลือกที่น่าสนใจสาหรับนักลงทุนที่ชอบนักลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีจีน
ซึ่ ง ในช่ ว งที่ ผ่ านมาสร้ า งผลตอบแทนได้ ดี และยั ง มี แ นวโน้ ม โตได้ อี ก ใน
อนาคต โดยการลงทุน ETF นี้ เปรียบเสมือนลงทุนในหุ้นจีนถึง 30 ตัว

Chart of the day
ผลตอบแทนรายเดือนของดัชนี S&P 500

Stock Alert
Zoom Video Communication (ZM US)
•
•

•

ประกอบธุรกิจให้บริการ Platform สื่อสารออนไลน์
ZM ประกาศงบไตรมาสล่ า สุ ด ออกมาดี เ กิ น คาด รายได้ ข ยายตั ว
355%YoY ด้ า นจ านวนผู้ ใ ช้ ง านที่ เ ป็ น บริ ษั ท และมี จ านวนผู้ ใ ช้ ง าน
มากกว่ า 10 คน ขยายตั ว 458%YoY รวมถึ ง ปรั บ ประมาณการณ์
รายได้ทั้งปีขึ้น ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้น 25% หลังตลาดปิด
เผยธุรกิจใหม่ Zoom Hardware as a Service ซึ่งเป็นการจาหน่าย
อุปกรณ์ Hardware ที่ใช้สาหรับการประชุม
Source: Goldman Sachs, CNBC, Bloomberg, S&P Dow Jones Indices as of 28/8/20

Global Markets

0 2680 1888

global@asiaplus.co.th

asiaplus.co.th

GLOBAL DAILY FOCUS
1 SEPT 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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