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Today’s Top Picks

Global Indices Performance
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Markets Overview
•

Alibaba (BABA US, 9988 HK)

•
•

ตลาดหุ้นสหรัฐฯพลิกปิดในแดนลบท้ายตลาด แม้จะมีความคืบหน้า
ของการเจรจาเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป โดย
จะมี ก ารหารื อ ต่ อ ในวั น นี้ แ ละคาดจะบรรลุ ข้ อ ตกลงกั น ได้ ก่ อ นการ
เลือกตั้ง 3 พ.ย. นี้

•

Our Commentary
•

•

•

ดัชนี Housing Market แตะระดั บสูงสุด ใหม่เป็นเดื อ นที่ 2 ติด ต่อ กัน
สะท้อนถึงความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมที่อ ยู่อ าศัย ในสหรัฐฯ โดย
ความต้องการซื้อบ้านยังคงสูงอยู่ หนุนจากดอกเบี้ยเงินกู้ที่อยู่ในระดับ
ต่ า โดยเรามองว่ า เป็ น ปั จ จั ย บวกต่ อ บริ ษั ท ค้ า ปลี ก สิ น ค้ า ก่ อ สร้ า ง
ซ่อมแซมบ้านรายใหญ่ในสหรัฐฯ อย่าง Home Depot (HD US)
GDP จีน 3Q20 ประกาศออกมาฟื้ นตั ว 4.9%YoY แม้ ต่ากว่า ที่นั ก
เศรษฐศาสตร์คาดเล็กน้อย แต่ถือว่าออกมาสูงกว่าไตรมาสที่ผ่านมา
และฟื้นตัวได้ดีกว่าประเทศอื่น มาก จากการฟื้นตัวของภาคบริโภคใน
ประเทศ รวมถึงภาคอุตสาหกรรม โดย Industrial Production บวก
6.9% ในเดือน ก.ย. แตะระดับสูงสุดปีนี้
Ant Group บริ ษั ท ในเครื อ ของ Alibaba Group (BABA US, 9988
HK) ล่าสุดวานนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
จีนให้เข้าจดทะเบียนทั้งในตลาดหุ้นจีนและตลาดหุ้นฮ่องกงแล้ว อีกทั้ง
ตลาดหุ้ น ฮ่ อ งกงเมื่ อ คื น นี้ ก็ อ นุ มั ติ แ ล้ ว เช่ น กั น โดย Ant Group จะ
กลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่า IPO ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยมูลค่าราว $30 bn
แซงหน้า Saudi Aramco ที่มีมูลค่า IPO $29.4 bn อย่างไรก็ดีบริษัท
ยังไม่ได้เผยวันเข้าซื้อขายครั้งแรกแน่ชัด แต่โดยปกติแล้วหลังจากได้รับ
การอนุมัติมีโอกาสเข้าซื้อขายได้ภายใน 2 สัปดาห์หากไม่ติดประเด็น

•

Home Depot (HD US)

•

•

•

•

Chart of the day
“รายได้ของ Ant Group ส่วนใหญ่ 95% มาจากจีน”

Cons. Target Price: $325.60/HKD325.54
Last Price: $305.29/HKD297.80
Upside: 6.65%/9.31%
E-Commerce ยักษ์ใหญ่สัญชาติจีน
ประกาศเข้าซื้อ Sun Art Retail Group ซึ่งเป็น Supermarket รายใหญ่
อันดับ 2 ในจีน ด้วยมูลค่า $3.6 bn คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น 72% จาก
เดิมที่ถือหุ้นอยู่ 32%
โดย Sun Art Retail Group แต่เดิมเป็น Supermarket แบบมีหน้าเพียง
อย่างเดีย ว และเพิ่งได้ มาเป็น Partner กับ Alibaba เมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่ ง
การที่ Alibaba ได้เข้าไปครอบครองธุรกิจ Sun Art นี้จะช่วยเพิ่มสัดส่วน
สินค้าประเภทของสดและเข้าถึงเมืองรองในจีนได้มากขึ้น โดยเราเริ่มเห็น
ว่า Alibaba มีการขยายฐานสินค้าประเภทของสดผ่านช่องทางออนไลน์
มากขึ้น ซึ่งได้รับความนิยมมากในช่วงการแพร่ระบาด COVID-19 ที่ผ่าน
มา
อ่าน Paper หุ้น Alibaba เพิ่มเติม คลิกที่นี่

Cons. Target Price: $299.03
Last Price: $283.73
Upside: 5.39%
ธุรกิจค้าปลีกสินค้าเกี่ยวกับการสร้าง ซ่อมแซม และตกแต่งบ้านใหญ่สุด
ในสหรัฐฯ คล้าย Home Pro (HMPRO TB)
จุดเด่นของ Home Depot คือเน้นการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ที่
มีสินค้ามากกว่าล้านรายการ และยังมีสัดส่วนสินค้า DIY ถึง 55% ของ
ยอดขายรวม มากกว่าคู่แข่งอย่าง Lowe’s ซึ่งสินค้าประเภทนี้ยังคงได้รับ
ความนิยมอยู่ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปลายปีที่จะถึงนี้
ล่ า สุ ด ตั ว เลขยอดค้ า ปลี ก ในส่ ว นของสิ น ค้ า เฟอร์ นิ เ จอร์ ต กแต่ ง บ้ า น
เพิ่มขึ้น 4.6%YoY และอุ ปกรณ์ซ่ อ มแซมบ้าน ตกแต่ง สวนบวกพุ่งถึ ง
19%YoY
อ่าน Paper หุ้น Home Depot เพิ่มเติม คลิกที่นี่

Stock Alert
Apple (AAPL US)
•

นักวิเคราะห์ Ming-Chi Kuo จาก TF International Securities เผย
ยอด pre-order ส าหรั บ iPhone 12 ได้ ถึ ง 2 ล้ า นเครื่ อ งภายใน 24
ชั่วโมง สูงกว่าตอนเปิด ให้ pre-order iPhone 11 ปีก่อ นหน้าที่ 8 แสน
เครื่ อ งเท่ า นั้ น โดยจี น เป็ น ประเทศที่ มี ย อดสั่ ง ซื้ อ มากสุ ด คิ ด เป็ น ราว
35%-45% ของยอดสั่งซื้อ iPhone 12 รุ่น Pro ทั้งหมด
Source: Goldman Sachs, CNBC, Bloomberg, Seeking Alpha, WSJ, Financial Times as of 20/10/20
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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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