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Today’s Top Picks
CrowdStrike (CRWD US)

Global Indices Performance
S&P 500
Dow Jones
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Euro Stoxx 600
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1.54%CSI 300
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0.04%
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Markets Overview
•

•

•
•

ดัชนี Dow Jones ปรับตัวขึ้นโดดเด่นยืนเหนือระดับ 29,000 เป็นครั้ง
แรกนั บ ตั้ ง แต่ เ ดื อ น ก.พ. และเป็ น กำรปรั บ ตั ว ขึ้ น ภำยในวั น มำกสุ ด
นับตั้งแต่กลำงเดือน ก.ค. ด้ำนดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปรับตัว
แตะระดับสูงสุดใหม่อีกครั้ง โดยหุ้นที่ปรับตัวขึ้นได้ดีวำนนี้เป็นกลุ่มวัฏ
จักร หรือกลุ่มที่ปรับตัวล้อไปกับเศรษฐกิจ รวมถึงหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี

•

•

ฝั่งตลำดหุ้นเอเชียเปิดบวก โดยมีตัวเลข PMI ภำคกำรบริกำรของจีน
ออกมำฟื้นตัวอยู่ที่ระดับ 54.0

Intel (INTC US)

Our Commentary
•

•

กรมควบคุมโรคของสหรัฐฯ หรือ CDC วำนนี้เผยว่ำเตรียมจัดตั้งศูนย์
กระจำยวัคซีน COVID-19 ภำยในเดือนต.ค. หรือต้นเดือน พ.ย. ที่จะ
ถึงนี้ โดยปัจจุบันมีบริษัทผู้พัฒนำวัคซีน COVID-19 โดดเด่นหลำยเจ้ำ
ได้แก่ Pfizer (PFE US) BioNTech (BNTX US) Moderna (MRNA
US) และ AstraZeneca เป็นต้น ซึ่งทำง Pfizer ก็ได้เผยว่ำจะสำมำรถ
เริ่มใช้วัคซีนได สำหรับเคสฉุกเฉินและจำเป็นเท่ำนั้น ในเดือนหน้ำนี้ โดย
เรำมองว่ำหำกวัคซีนเริ่มปรับใช้ได้เร็วเท่ำไหร่ เศรษฐกิจก็มีแนวโน้มจ
พฟื้นตัวได้เร็วเท่ำนั้น
ตัวเลขกำรจ้ำงงำนภำคเอกชนออกมำเพิ่มขึ้น 4.28 แสนตำแหน่ง ฟื้น
ตัวจำกเดือนก่อนหน้ำ แต่น้อยกว่ำที่นักเศรษฐศำสตร์คำดไว้ว่ำจะอยู่ที่
1.2 ล้ำนตำแหน่ง โดยกลุ่มธุรกิจที่มีกำรจ้ำงงำนเพิ่มขึ้นมำกสุด คื อ
Leisure and hospitality รอ งลงมำเป็ น ธุ รกิ จ Education แล ะ
Health Services อย่ำงไรก็ดี ตลำดไม่ได้ ตอบรับในเชิงลบเนื่อ งจำก
กำรจ้ำงงำนภำคเอกชนยังคงเติบโตมำกกว่ำเดือนก่อนถึงสองเท่ำ

Cons. Target Price: $120.14
Last Price: $142.07
Upside: -15.4%
ธุรกิจแพลตฟอร์มรักษำควำมปลอดภัยทำงด้ำนข้อมูลบนโลกไซเบอร์
บริษัทประกำศรำยได้ 2Q20 ออกมำ $199mn พุ่งขึ้น 84%YoY ด้ำน
รำยได้จำกกำร Subscription เพิ่มขึ้นโดดเด่นที่ 89%YoY ประกอบกับ
Margin ที่ 76% สูงขึ้นกว่ำไตรมำสก่อน
ด้ำนจำนวนผู้สมัค รสมำชิกเพิ่มขึ้น 969 คนในไตรมำสนี้ นอกจำกนั้น
บริษัทยังปรับประมำณกำรรำยได้สำหรับทั้งปีเพิ่มขึ้นเป็น $826mn จำก
เดิมที่ $809.1mn
เติบโตไปกับเทรนด์ Cloud Computing และ Internet of Things ระยะ
ยำว เนื่องจำกข้อมูลที่รับส่งกันผ่ำนอินเตอร์เน็ตจ ำเป็นต้อ งได้รับกำร
เข้ำรหัสเพื่อป้องกันกำรรั่วไหลของข้อมูล

•
•

•

•

Cons. Target Price: $56.87
Last Price: $52.25
Upside: +8.8%
ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่และเก่ำแก่ที่สุดในโลก
วำนนี้เปิดตัวชิพรุ่นใหม่ Tiger Lake ที่เป็นชิพ 11th Gen มีประสิทธิภำพ
ในกำรประมวลข้อมูลด้ วยควำมเร็วสูง ซึ่งสำมำรถใช้กับคอมพิวเตอร์
Laptop รุ่นที่ขนำดเล็กและบำงได้ รวมถึงรองรับกำรใช้งำนด้ำน Gaming
and Entertainment ได้
ธุรกิจผลิตชิพสำหรับคอมพิวเตอร์อำจไม่ได้ขยำยตัวได้ดี จำกกำรออก
ชิพที่ล่ำช้ำออกไป ทั้งนี้ ในส่วนของธุรกิจ Data Center ยังเติบโตได้ดี
INTC เป็นหุ้นที่เหมำะแก่กำรลงทุนระยะยำว เนื่องจำกเป็นหุ้นเทคโนโลยี
พื้นฐำนดี ที่มีมูลค่ำหุ้นค่อนข้ำงถูก ค่ำ PE อยู่ต่ำกว่ำ 10 เท่ำ และบริษัท
ยังสถำนะกำรทำงเงินที่แข็งแกร่งจำกกำรที่ล่ำสุดประกำศกำรซื้อหุ้นคืน

Chart of the day

Stock Alert
VISA (V US)

จำกข้อมูลย้อนหลังพบว่ำ Apple (AAPL US) ส่งมอบ iPhone
มำกกว่ำ 1 พันล้ำนเครื่องในช่วง 10 ปีที่ผ่ำนมำ

•

•

ธุรกิจแพลตฟอร์มระบบชำระเงินแบบ Digital ใหญ่สุดในโลก
ด้ำนปริมำณกำรจับจ่ำยใช้สอยโดยรวมในเดือน ส.ค. เพิ่มขึ้น 7%YoY
หนุนมำจำกกำรใช้จ่ำยภำยในประเทศสหรัฐฯที่ฟื้นตัวนับตั้งแต่ช่วงเกิด
กำรแพร่ระบำดในเดือน มี.ค. ส่วนยอดใช้จ่ำยผ่ำนบัตรเครดิตยังคงอยู่ใน
ระดับที่ต่ำกว่ำปีก่อนหน้ำที่ -8%YoY อย่ำงไรก็ดี หำกดูยอดใช้จ่ำยผ่ำน
E-Commerce ยังโตโดดเด่นที่ 30%YoY
Source: Goldman Sachs, CNBC, Bloomberg, Seeking Alpha, Financial Times as of 3/9/20
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ข้อมูลในเอกสำรฉบับนี้ รวบรวมมำจำกแหล่งข้อมูลที่น่ำเชื่อถือ อย่ำงไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ไม่สำมำรถที่จะยืนยั นหรือรับรองควำมถูกต้องของข้อมูลเหล่ำนี้ได้ ไม่ว่ำ
ประกำรใดๆ บทวิเครำะห์ในเอกสำรนี้ จัดทำขึ้นโดยอ้ำงอิงหลักเกณฑ์ทำงวิชำกำรเกี่ยวกับหลักกำรวิเครำะห์ และมิได้เป็นกำรชี้นำ หรือเสนอแนะให้ซื้อหรือขำยหลักทรัพย์ใดๆ กำรตัดสินใจ
ซื้อหรือขำยหลักทรัพย์ใดๆ ของผู้อ่ำน ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรอ่ำนบทควำมในเอกสำรนี้หรือไม่ก็ตำม ล้วนเป็นผลจำกกำรใช้วิจำรณญำณของผู้อ่ำ น โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือพันธะผูกพัน
ใดๆ กับ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ไม่ว่ำกรณีใด
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