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Today’s Top Picks

Global Indices Performance
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Markets Overview
•

•

JD.COM (JD US/9618 HK)

•
•

ตลาดหุ้นสหรัฐฯเมื่อคืนนี้ปรับตัวย่อลงเป็นวันที่ 2 และหากนับตั้งแต่
ช่วงที่ดั ชนี Nasdaq ทาจุด สูงสุดถึงปัจ จุ บันปรับย่อ ลงมาราว 10%
เนื่องจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีพุ่งโดดเด่นต่อเนื่องมาติดต่อกัน 5 เดือน
แล้ว โดยนักลงทุนยังคงจับตาด้านมาตรการเยียวยาเศรษฐกิจที่ได้รับ
ผลกระทบจาก COVID-19 รวมถึงติด ตามความคื บหน้าของวัค ซี น
COVID-19
ด้านตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้เปิดบวกสวนทางกับตลาดหุ้นสหรัฐฯเมื่อคืนนี้

•

Our Commentary
•

•

BioNTech บริษั ท ผลิ ตและวิ จัย ยาสั ญชาติเ ยอรมัน ประกาศเข้า ซื้ อ
บริษัทยา Novartis สัญชาติสวิส เพื่อร่วมมือผลิตและจาหน่ายวัคซีน
COVID-19 อี ก จ านวน 500 ล้ า นโดสเพิ่ ม เติ ม ให้ ไ ด้ ภ ายในปี ห น้ า
ปัจจุบัน BioNTech ได้จับมือกับบริษัทสหรัฐฯอย่าง Pfizer (PFE US)
เพื่อผลิตวัคซีนและจาหน่ายเน้นทางยุโรปเป็นหลัก รวมถึงส่งออกไปจีน
ด้ ว ย ซึ่ ง คาดผลิ ต ได้ 1.3 พั น ล้ า นโดสในปี ห น้ า โดยเรามองว่ า หาก
วัคซีนมีการใช้ในวงกว้างเร็วเท่าไหร่ เศรษฐกิจจะฟื้นตัวได้เร็วขึ้นเท่านั้น
ด้านการเข้า IPO ในตลาดหุ้นสหรัฐฯและฮ่องกงยังคึกคัก ล่าสุด Unity
Software (U US) บริษัท Software เกมที่เน้นพัฒนาเกมแบบ 3D AR
และ VR เตรียมเข้าซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐฯ โดยมีราคา IPO ที่ $52
ต่อหุ้น ส่วนในฝั่งตลาดหุ้นฮ่องกง JD.Com (JD US) เตรียมนาบริษัท
ในเครือ JD Health ธุรกิจพบแพทย์ทางไกลเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้น
ฮ่ อ งกงภายในเดื อ นหน้ า อี ก ทั้ ง Ant Group ก็ ก าลั ง รออนุ มั ติ จ าก
ตลาดหุ้นฮ่องกงในสัปดาห์หน้าด้วย

Cons. Target Price: $79.70/HKD311.63
Last Price: $74.37/HKD290.20
Upside: 7.17%/7.38%
E-Commerce ใหญ่อันดับ 2 ของจีน
ล่าสุกเตรียมนาบริษัทในเครือ JD Health เข้า IPO ในตลาดหุ้นฮ่องกง
ภายในเดือนหน้า มูลค่า $1 bn ซึ่ง JD Health ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
การพบแพทย์ทางไกล รวมถึงจัดส่งยาแบบ Delivery ซึ่งได้รับประโยชน์
โดยตรงในช่วงของการแพร่ระบาดของ COVID-19
JD.COM เป็น แพลตฟอร์มจ าหน่ ายสิ นค้ า ทั้งบริโภคจ าเป็น และสินค้ า
ฟุ่ม เฟื อ ยผ่ านทางออนไลน์ ส าหรั บการจ าหน่า ยสิ น ค้ า ที่ เป็ น ประเภท
อาหารสดค่อนข้างโดดเด่น โดย JD Supermarket เป็นแพลตฟอร์มที่
สร้างรายได้มากที่สุดในจีน และครอบครองส่วนแบ่งการตลาดในด้านของ
Supermarket ออนไลน์มากที่สุดอีกด้วย

iShares Hang Seng Tech Index ETF
(3067 HK) Last Price: HKD15.25
•
•

•

ETF ที่ออกโดยบลจ.ชื่อดังของโลก Blackrock
Blackrock ออก ETF ที่อิงกับดัชนี Hang Seng Tech ที่ประกอบด้วย
หุ้นเทคโนโลยีจีนที่จดทะเบียนในฮ่องกง 30 ตัว โดย ETF มีชื่อว่า iShares
Hang Seng Tech Index ETF (3067 HK) เริ่มซื้อขายในตลาดหุ้น
ฮ่องกงแล้ววานนี้
3067 HK เป็น ETF ที่อ้างอิงกับดัชนี Hang Seng Tech ที่มีมูลค่ามาก
ที่ สุ ด ที่ HKD3 bn และหากเที ย บด้ า น Management Fee อยู่ ที่ เ พี ย ง
0.25% ต่อปี ถือว่าถูกที่สุดเทียบกับกลุ่ม ETF ประเภทเดียวกันอย่างของ
CSOP ChinaAMC และ Hang Seng Investment ที่ได้ออกมาแล้วก่อน
หน้านี้

Chart of the day

Stock Alert
Unity Software (U US)
•

•

Unity เป็นผู้พัฒนา Software เกมโดยเน้นที่เกมประเภท 3D AR และ VR
เช่นเกมดังอย่าง Pokemon Go และ Iron Man VR ซึ่งลูกค้าของ Unity
ส่วนใหญ่เป็นบริษัทชื่อดังอย่าง EA (EA US) Take-Two Interactive
(TTWO US) Tencent (700 HK) รวมถึง Sony (6758 JP) และ
Nintendo (7974 JP) เป็นต้น
โดยวานนี้ ร าคา IPO ได้ เ ผยออกมาที่ $52 ต่ อ หุ้ น ซึ่ ง สู ง กว่ า Range
ก่อนหน้าที่ราว $44-$48 ต่อหุ้น
Source: Goldman Sachs, CNBC, Bloomberg, Seeking Alpha, Financial Times as of 18/9/20
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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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