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Today’s Top Picks
Microsoft (MSFT US)

Global Indices Performance
S&P 500
Dow Jones
Nasdaq
Euro Stoxx 600
DAX

-2.78%CSI 300
-2.25%Nikkei 225
-4.11%Hang Seng
-1.15%Straits Times
-1.01%SET

-1.44%
-1.54%
-1.01%
-0.56%
-1.38%

Cons. Target Price: $231.08
Last Price: $202.66
Upside: 14.02%

•

Markets Overview
•

•

ตลำดหุ้ น สหรั ฐ ฯปรั บ ฐำนเป็ น วั น ที่ 3 ติ ด ต่ อ กั น โดยเฉพำะดั ช นี
Nasdaq ที่ปรับตัวลดลงรำว 10% นับตั้งแต่วันพฤหัสฯที่ผ่ำนมำ เกิด
จำกแรงเทขำยทำกำไรของนักลงทุน เนื่องจำกดัชนี Nasdaq บวกโดด
เด่นกว่ำ 60% นับตั้งแต่จุดต่ำสุดเมื่อปลำยเดือนมี.ค.

•

ด้ำนตลำดหุ้นเอเชียเช้ำนี้เปิดในแดนลบตำมตลำดหุ้นสหรัฐฯ โดยมี
ตัวเลขเงินเฟ้อจีนเดือนส.ค. ออกมำหดตัว 2% ตำมที่ตลำดคำด

Our Commentary
•

•

•

มูลค่ำตลำดของหุ้นกลุ่มเทคสหรัฐฯขนำดใหญ่ เช่น Apple (AAPL US)
Microsoft (MSFT US) Alphabet (GOOGL US) Amazon (AMZN
US) และ Facebook (FB US) ปรับลดลงกว่ำ $1tr ภำยในระยะเวลำ 3
วัน หลังเกิดแรงเทขำยทำกำไร โดยเรำมองว่ำกำรปรับย่อครั้งนี้ ไม่ได้
เกิดจำกปัจจัยพื้นฐำนที่เปลี่ยนแปลง แต่คำดเป็นกำรปรับฐำนเท่ำนั้น
ดังนั้นจึงมองว่ำเป็นโอกำสทยอยเข้ำสะสมหุ้นเทคขนำดใหญ่ พื้นฐำนดี
และมีโอกำสเติบโตต่อได้ในระยะยำว

Disney (DIS US)

•
•

ด้ำนบริษัทผู้ผลิตวัคซีน Astrazeneca เผยวำนนี้ว่ำจำเป็นต้องเลื่อน
กำรทดลอง Phase 3 ของวั ค ซี น COVID-19 ที่ เ พิ่ง เริ่ ม ทดลองเมื่ อ
เดือนที่แล้ว ออกไปก่อนชั่วครำวเนื่องจำกปัญหำควำมปลอดภัยด้ำน
สุขภำพของกลุ่มตัวอย่ำง
Salesforce (CRM US) และ Berkshire Hathaway (BRK.A US)
เผยจะเข้ำซื้อหุ้น Snowflake (SNOW US) ที่กำลังจะเข้ำ IPO เร็วๆนี้
ในปริมำณ $250 mn โดยรำคำ IPO คำดอยู่ที่รำว $75-$85 ต่อหุ้น

เมื่ อ วั น ศุ ก ร์ ที่ ผ่ ำ นมำทำงกระทรวงกลำโหมของสหรั ฐ ฯได้ อ นุ มั ติ ใ ห้
Microsoft ครองสัญญำ JEDI มูลค่ำถึง $10 bn เป็นระยะเวลำถึง 10 ปี
นับจำกนี้ โดย JEDI เป็นสัญญำที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
และให้บริกำร Cloud Computing สำหรับหน่วยงำน Pentagon ซึ่งจะทำ
ให้กระทรวงกลำโหมสำมำรถเชื่อมต่อและวิเครำะห์ข้อมูลต่ำงๆบน Cloud
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
Microsoft ถือว่ำเป็นหุ้นเทคโนโลยีขนำดใหญ่ พื้นฐำนดี และเป็นผู้นำใน
ด้ำนของระบบ Cloud Computing โดยมองว่ำได้รับปัจจัยบวกระยะยำว
จำกประเด็ นดั งกล่ำว และตั้งแต่ป ลำยสัปดำห์ ที่ผ่ำนมำจนถึงเมื่อ คื น นี้
รำคำหุ้นปรับตัวย่อลงมำแล้ว 12.5% มองเป็นโอกำสในกำรทยอยเข้ำ
สะสม

•

Cons. Target Price: $135.60
Last Price: $134.20
Upside: 1.04%
ธุรกิจ Media เก่ำแก่ รวมถึงสวนสนุก และ Streaming Services
ล่ำสุดได้เปิดตัวภำพยนตร์ Mulan ผ่ำนแพลตฟอร์ม Disney+ หลังจำก
ต้องเลื่อนกำรเข้ำฉำยในโรงภำพยนตร์จำกเหตุกำรณ์แพร่ระบำดของ
COVID-19 โดยกำรเข้ำชมผ่ำน Disney+ ลูกค้ำจำเป็นต้องสมัครบริกำร
เพิ่มเติมอย่ำง Premier Access ซึ่งเป็นช่องทำงพิเศษที่ต้องจ่ำยเงินเพิ่ม
$30 และจะสำมำรถดู Mulan รวมถึงภำพยนตร์เรื่องอื่นๆของ Disney ได้
อย่ำงไม่จำกัด
โดยยอดดำวน์โหลด Application Disney+ พุ่งถึง 68%WoW ในช่ วง
ระหว่ำงวันที่ 4-6 ก.ย. ที่ผ่ำนมำ ด้ำนยอดกำรใช้จ่ำยใน Application พุ่ง
แรง 193%WoW เช่นกัน หลังจำกเปิดตัวภำพยนตร์ดังกล่ำว

Chart of the day

Stock Alert
Apple (AAPL US)

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

•

•

บริษัทเทคใหญ่ ผลิตและจำหน่ำย iPhone รวมถึง Wearables ต่ำงๆ
เตรียมเปิดตัวสินค้ำใหม่วันที่ 15 ก.ย. 63 ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ โดยจะ
เปิดตัว Apple Watch Series 6 และ iPad Air ด้วย รวมถึง Package ที่
รวม Service ของ Apple อย่ำง Apple Music AppleTV+ และอื่นๆเข้ำ
ด้ ว ยกั น ชื่ อ ว่ ำ Apple One ที่ ลู ก ค้ ำ สำมำรถเลื อ กบริ ก ำรตำมควำม
ต้องกำรได้ ส่วน iPhone12 ที่รองรับ 5G ทั้งหมด 4 รุ่น คำดว่ำจะเปิดตัว
หลังจำก Event ดังกล่ำวรำว 2-3 สัปดำห์

Source: Goldman Sachs, CNBC, Bloomberg, Seeking Alpha, Financial Times as of 9/9/20
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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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