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Today’s Top Picks

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

1.80%CSI 300
1.68%Nikkei 225
2.32%Hang Seng
0.81%Straits Times
1.10%SET

-0.10%
0.33%
1.32%
0.64%
0.44%

Crowdstrike (CRWD US)
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Markets Overview
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ตลาดหุ้ น สหรั ฐ ฯเมื่ อ คื น นี้ ปิ ด เขี ย วสดใส อานิ ส งค์ จ ากข่ า วดี เ รื่ อ ง
สุขภาพของปธน.ทรัมป์ รวมถึงความหวังเรื่องแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ
เพิ่มเติม แม้ยังไม่ได้ข้อสรุปชัดเจน หุ้นเทคใหญ่วานนี้นาตลาด ส่วนหุ้น
ขนาดเล็กก็ปรับตัวขึ้นได้ดีเช่นกัน ดัชนี Russell 2000 บวกได้ 2.8%
วันนีต้ ลาดหุ้นจีนปิดทาการเนื่องในวันหยุด จนถึงวันที่ 8 ต.ค. 63
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Our Commentary
•
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ปธน.ทรัมป์วานนี้ได้ออกจากรพ.กลับสู่ทาเนียบขาวแล้ว เผยต้องการ
เตรีย มตั วส าหรับ การเลื อกตั้ง ที่ใ กล้เ ข้า มา อย่ า งไรก็ดี แพทย์ ที่ดู แ ล
กล่ า วว่ า ยั ง ต้ อ งได้ รั บ การรั ก ษาอย่ า งใกล้ ชิ ด ปั จ จุ บั น มี บุ ค คลใน
ทาเนียบขาวที่ทางานใกล้ชิดปธน.ทรัมป์ติดเชื้อ COVID-19 แล้วอย่าง
น้อย 18 ราย
เศรษฐกิ จ จี น ในช่ ว งที่ ผ่ า นมายั ง คงฟื้ น ตั ว ได้ ดี เห็ น จากยอดผู้ เ ดิ น
ทางเข้าออกสนามบินโตได้มากขึ้น รวมถึงยอดการเข้าพักตามโรงแรม
ฟื้นตัวได้เช่นกัน อีกทั้งในช่วงนี้เป็นวันหยุดยาวของจีนตั้งแต่ 1-8 ต.ค.
63 เรามองว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากขึ้นอีกจากการจับจ่ายใช้
สอยช่วงวันหยุดดังกล่าว
Alibaba Group (BABA US, 9988 HK) เข้าซื้อบริษัท Duty Free
สัญชาติ Swiss “Dufry” ที่ประกอบธุรกิจบริหารจัดการร้านค้าปลอด
ภาษี ใ นสนามบิ น ต่ า งๆ โดยเข้ า ถื อ หุ้ น 10% ซึ่ ง จุ ด มุ่ ง หมายคื อ การ
ปรับเปลี่ยนธุรกิจ Duty free ให้เข้าสู่ยุค Digital มากขึ้น ขยายสินค้า
ปลอดภาษี รวมถึงสินค้าแบรนด์เนมต่างชาติมายังจีนมากขึ้น โดยเรา
มองว่าการเข้าถือหุ้นครั้งนี้จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของ
Alibaba มากขึ้น

Cons. Target Price: $152.00
Last Price: $144.88
Upside: 4.91%
ผู้นาในอุตสาหกรรมป้องกันการถูกโจรกรรมทางข้อมูลบนโลกไซเบอร์
เน้นที่ Endpoint Protection หรือการป้องกันข้อมูลรั่วไหลที่ ตัวเครื่อง
ผู้ใช้งานเป็นหลัก
วานนี้ราคาหุ้นปิดบวก 3.6% หลัง Goldman Sachs วานนี้ปรับ Rating
เป็น Buy จากเดิมที่ Neutral และปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $176 คิด
เป็น Upside จากราคาปัจจุบัน 26% โดยเหตุผลจากการปรับ เนื่องจาก
ส่วนแบ่งการตลาดของ CRWD ในธุรกิจนี้เพิ่มขึ้น 2 เท่า อีกทั้งรายได้
2Q20 โตก้าวกระโดด 84%YoY และ Margin ยังขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง
อ่าน Paper หุ้น CRWD เพิ่มเติม คลิกที่นี่ โดยหลังจากที่อ อก Paper
เมื่อวันที่ 27 ส.ค. ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นโดดเด่นที่ 24%

ChinaAMC CSI300 Index ETF (3188 HK)
Last Price: HKD54.46
•

•

•
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ทางเลื อ กกระจายการลงทุ น ในหุ้ น จี น ขนาดใหญ่ 300 ตั ว ที่ เ ป็ น
ส่วนประกอบของดัชนี CSI300
สัดส่วนหุ้นที่อยู่ใน ETF ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มการเงิน 28% รองลงมาเป็น
กลุ่มบริโภคจาเป็น 14% และ IT 13%
ตั ว อย่ า งหุ้ น ที่ อ ยู่ ใ น ETF ได้ แ ก่ Kweichow Moutai 5.1% Ping An
Insurance 5% China Merchants Bank 2.3% เป็นต้น โดย ETF นี้มี
สภาพคล่องสูงที่สุดในกลุ่ม ETF ประเภทเดียวกัน และมี Expense ratio
ที่ 0.82% ต่อปี
ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาดัชนี CSI300 ปรับตัวโดดเด่น เหนือดัชนีหุ้นจีนอื่นๆ
รวมถึง S&P500 โดยเรามอง ETF นี้เป็นทางเลือ กในการกระจายการ
ลงทุ น ในหุ้น จี น ที่ ท าได้ ง่ า ยและสะดวก เนื่ อ งจากจดทะเบี ย นซื้ อ ขายใน
ตลาดหุ้นฮ่องกง

Chart of the day

Stock Alert
Alteryx (AYX US)
•

ปัจจุบันจานวน ETF ที่จดทะเบียนใน NYSE และ Nasdaq
แซงหน้าจานวนหุ้นที่จดทะเบียนไปแล้ว !

•

บริษัทให้บริการ Software เกี่ยวกับ Cloud สาหรับการประมวลผลและ
จัดเก็บข้อมูล
ราคาหุ้ น หลั ง ชั่ ว โมงซื้ อ ขายพุ่ ง ขึ้ น 24% หลั ง บริ ษั ทประกาศต าแหน่ ง
CEO คนใหม่ รวมถึงได้ ป รับประมาณการผลประกอบการ 3Q20 ขึ้ น
จากเดิม โดยคาดรายได้เติบโตราว 22%-24% ซึ่งบริษัทจะประกาศงบ
อย่างเป็นทางการวันที่ 5 พ.ย. 63 นี้
Source: Goldman Sachs, CNBC, Bloomberg, Seeking Alpha, Financial Times as of 06/10/20

Global Markets

0 2680 1888

global@asiaplus.co.th

asiaplus.co.th

GLOBAL DAILY FOCUS
6 OCT 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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