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Today’s Top Picks
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ตลาดหุ้นสหรัฐฯปิด ย่อตัวเล็กน้อยวานนี้ หลังนัก ลงทุนกาลังจับ ตา
การ Debate ระหว่าง Trump และ Biden รวมถึงท้ายตลาดมีผลการ
ทดลองยาต้านไวรัสของบริษัทยา Regeneron (REGN US) ออกมา
ส่วนตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้เปิดบวกสดใส โดยมีตัวเลข PMI ภาคการ
ผลิตของจีนออกมาขยายตัวในระดับ 51.5 มากกว่าเดือนก่อนหน้า
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วานนี้บริษัทยา Regeneron (REGN US) เผยผลการทดลองยารักษา
COVID-19 กับกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วย 275 รายว่าตอบสนองได้ดีกว่า
การทดลองรอบแรก ซึ่งบริษัทก็กาลังจะเจรจากับองค์การอาหารและ
ยาสหรัฐฯ หรือ FDA ถึงผลการทดลองดั งกล่าว อย่ างไรก็ดี ตลาด
ไม่ได้ตอบรับเชิงบวกกับประเด็นนี้ เนื่องจากนักลงทุนน่าจะหันไปจับตา
ผลการทดลองวัคซีนมากกว่า
การประกาศงบของบริษัทจดทะเบียนเริ่มกลับมาอีกครั้ง เริ่มด้วยกลุ่ม
ธนาคารในวันที่ 13 ต.ค. นี้ โดยนักวิเคราะห์ฝั่งสหรัฐฯมองว่า 3Q20
กาไรของบริษัทจดทะเบียนจะฟื้นตัวได้ราว 3.7%YoY สูงกว่า 2Q20
เนื่องจากมีการคลาย Lockdown มากขึ้นแล้ว
สมาคมค้าปลีกแห่งสหรัฐฯออกเคมเปญ “Shop Safe, Shop Early”
ซึ่งหมายถึงเทศกาล Shopping ส่งท้ายปลายปีจะเริ่มเร็วขึ้นและขยาย
เวลานานขึ้น เพื่อลดความแออัดในการซื้อสินค้า โดยค้าปลีกใหญ่อย่าง
Amazon (AMZN US) Target (TGT US) Walmart (WMT US) และ
Best Buy (BBY US) ก็เริ่มที่จะออกโปรโมชั่นในเดือนต.ค. ที่จะถึงนี้
โดยเรามองว่าเทศกาล Shopping ส่งท้ายปีจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยช่วย
หนุนเศรษฐกิจให้คึกคักได้
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Cons. Target Price: $80.46/HKD330
Last Price: $75.16/HKD296.40
Upside: 7.05%/11.34%
E-Commerce ใหญ่อันดับ 2 ของจีน
บริษัทในเครือ JDHealth (JD.com ถือหุ้น 81%) ยื่นเอกสาร IPO ต่อ
ตลาดหุ้นฮ่องกงแล้วเมื่อวานนี้ คาดมีมูลค่าสูงถึง $3 bn และคาดว่าจะเข้า
ซื้อขายวันแรกในช่วงเดือนธ.ค. นี้ โดย JDHealth ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
แพลตฟอร์มซื้อขายยารักษาโรคออนไลน์ รวมถึง การพบแพทย์ทางไกล
ซึ่งได้รับประโยชน์โดยตรงในช่วงของการแพร่ระบาดของ COVID-19
จุ ด เด่ น ของ JD.com คื อ JD Supermarket ซึ่ ง รายได้ จ ากธุ ร กิ จ ขาย
สินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มสูงที่สุดในจีนเทียบกับแพลตฟอร์ม
อื่นๆ ซึ่งรายได้ 1H20 ของบริษัทโตได้ถึง 28%YoY มากกว่าการเติบโต
โดยรวมในจีนที่โตเพียง 7.3%YoY
อ่าน Paper หุ้น JD.Com เพิ่มเติม คลิกที่นี่

Stock Alert

Disney (DIS US)
•

•

ปริมาณการซื้อขายของหุ้นจีนช่วงนี้ชะลอลง
เนื่องจากจะมีวันหยุดยาว Golden Week

Cons. Target Price: $163.51
Last Price: $156.94
Upside: 4.20%
E-Commerce ใหญ่อันดับ 2 ของสหรัฐฯ
วางแผนออกโปรโมชั่นช่วงปลายปี โดยจะเริ่มวันที่ 13-14 ต.ค. นี้ รวมถึง
จะมีการขยายโปรโมชั่นในช่วงของเทศกาล Black Friday ให้เป็นทั้งเดือน
พ.ย. ซึ่งคาดว่าจะดึงดูดนักช้อปได้กว่าล้านคนมากกว่าปีก่อนหน้า โดย
โปรโมชั่ น ส่ ง ท้ า ยปลายปี นี้ ม าเร็ ว กว่ า ปี ก่ อ นหน้ า เนื่ อ งจากหน้ า ร้ า น
จ าเป็น ต้ อ งลดความแออั ด ลง แต่ อ ย่ า งไรก็ดี ลู กค้ า ก็ ยั ง ซื้ อ สิ น ค้ า ผ่ า น
ช่องทางออนไลน์ได้เช่นกัน
ราคาหุ้นทาจุดสูงสุดใหม่ และมูลค่าหุ้นยังอยู่ในระดับสมเหตุสมผล โดย
Target มีจุดเด่นคือการเน้นกลยุทธ์ขายสินค้าทางช่องทางออนไลน์มาก
ขึ้น ทาให้ในช่วงของ COVID-19 ยอดขายไม่โดนกระทบ
อ่าน Paper หุ้น Target เพิ่มเติม คลิกที่นี่

ธุรกิจ Media และสวนสนุกระดับโลก
วานนี้ ป ระกาศปลดพนั ก งาน 28,000 ในธุ ร กิ จ สวนสนุ ก เนื่ อ งจาก
Disneyland ใน California ยังคงปิดให้บริการอยู่ ทาให้จาเป็นต้องลด
จานวนพนักงานลง ในขณะที่ Florida เปิดทาการแล้ว รวมถึงในฝรั่งเศส
จีน ญี่ปุ่นและฮ่องกง โดย 67% ของพนักงานที่ถูกปลดเป็น Part-time
โดยเรามองว่าไม่กระทบอย่างมีนัยสาคัญกับบริษัท
Source: Goldman Sachs, CNBC, Bloomberg, Seeking Alpha, Financial Times as of 30/9/20
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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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