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Markets Overview
•

ดั ชนี Dow Jones และ S&P500 ปรับตัว ย่ อ ลงต่อ สวนทำงกับดั ช นี
Nasdaq ที่ปิดเขียวได้ หนุนจำกหุ้นกลุ่มเทคที่ได้ประโยชน์จำก Stay at
home เนื่ อ งจำกควำมกั ง วลด้ ำ นกำรแพร่ ร ะบำด COVID-19 ใน
สหรัฐฯระลอกที่ 3 หนุนหุ้น Amazon (AMZN US) และ Zoom Video
(ZM US) ปรับตัวขึ้นโดดเด่น

Our Commentary
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•

•

•
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Ant Group (6688 HK) เผยวำนนี้ ว่ ำ จะปิ ด กำรจองซื้ อ หุ้ น IPO ใน
ตลำดหุ้นฮ่องกงก่อนกำหนด 1 วันเนื่องจำกจำนวนนักลงทุนเข้ำจอง
ซื้อล้นหลำม ซึ่งสัดส่วนกว่ำ 97.5% ของหุ้นที่เข้ำจดทะเบียนในฮ่องกง
จะถู ก ครองโดยนั ก ลงทุ น สถำบั น ส ำหรั บ รำคำ IPO ของหุ้ น ที่ จ ด
ทะเบียนในฮ่องกงที่ HKD80 โดยคำดจะเข้ำซื้อขำยวันแรก 5 พ.ย. นี้
ด้วย code ย่อ “6688 HK”
Advanced Micro Devices (AMD US) ประกำศเข้ำซื้อบริษัทผลิตชิพ
คู่แข่ง Xilinx (XLNX US) ด้วยมูลค่ ำ $35bn เพื่อเพิ่มศักยภำพด้ำน
กำรพัฒนำกำรผลิตชิพ เพื่อมุ่งเน้นธุรกิจ Data Centre มำกขึ้น ซึ่ง
เดือนก่อนหน้ำ Nvidia (NVDA US) ก็ได้มีกำรเข้ำซื้อ Arm Holdings
เช่นกัน เรำจะเห็นว่ำเทรนด์กำร M&A ในอุตสำหกรรมผลิตชิพกำลังมำ
แรง เนื่องจำกผู้ผลิต หลำยเจ้ำต้องกำรเสริมกำลังธุรกิจเพื่อรองรับ
เทคโนโลยี 5G ที่กำลังจะมำถึง
สัปดำห์นี้รอติดตำมผลประกอบกำรของหุ้นเทคอีก 4 บริษัทที่เหลือ
ไ ด้ แ ก่ Alphabet (GOOGL US) Facebook (FB US) Amazon
(AMZN US) และ Apple (AAPL US) ซึ่ ง นั ก วิ เ ครำะห์ ค ำดกำรณ์ ว่ ำ
ธุรกิจ Communication Services อย่ำง Alphabet และ Facebook
จะเห็ น กำรฟื้ น ตั ว ของรำยได้ ที่ ม ำจำกกำรโฆษณำชั ด เจน หลั ง โดน
กระทบหนักใน 2Q20

•

Cons. Target Price: $299.43
Last Price: $283.29
Upside: 5.70%
ก้ำวเข้ำ สู่ธุ รกิจ เกมอี ก ครั้ง หลั งจำกห่ ำงหำยไปนำนตั้ งแต่เปิ ด ตัว เกม
Farmville ที่ โ ด่ ง ดั ง เมื่ อ 10 ปี ก่ อ น แต่ ไ ม่ ป ระสบควำมส ำเร็ จ มำกนั ก
เนื่ อ งจำกเล่ น ได้ ผ่ ำ น PC เท่ ำ นั้ น ซึ่ ง กำรเข้ ำ สู่ ธุ ร กิ จ เกมครั้ ง นี้ ผู้ เ ล่ น
สำมำรถใช้ ง ำนผ่ ำ น Facebook ได้ ห รื อ ผ่ ำ น Application บนระบบ
Android เนื่ อ งจำกเป็ น Cloud-based gaming ซึ่ ง ให้ เ ล่ น ได้ ฟ รี โดย
Facebook จะได้รำยได้มำจำกกำรโฆษณำผ่ำนเกมนั่นเอง
เตรียมประกำศงบ 3Q20 วันที่ 29 ต.ค. นี้ โดย Consensus คำดรำยได้
ฟื้น 12%YoY เนื่องจำกเริ่มเห็นเทรนด์กำรใช้จ่ำยด้ำนโฆษณำของบริษัท
ต่ำงๆกลับมำเพิ่มขึ้นในช่วงปลำยไตรมำสที่ผ่ำนมำ
รำคำหุ้นตั้งแต่ต้นปีปรับตัวขึ้นมำรำว 36% ถือว่ำยังขึ้นไม่มำกหำกเทียบ
กับหุ้นเทคใหญ่อื่น
อ่ำน Paper หุ้น Facebook เพิ่มเติม คลิกที่นี่

Microsoft (MSFT US)

•

•

•

Cons. Target Price: $299.43
Last Price: $277.11
Upside: 11.70%
บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ จำหน่ำย Software ที่ใช้กันแพร่หลำยอย่ำง
Office365 รวมถึงมีธุรกิจ Cloud Services ด้วย
รำยได้รวมไตรมำสล่ำสุดออกมำโต 12%YoY ลดลงกว่ำไตรมำสก่อน
หน้ำเล็กน้อย อย่ำงไรก็ดีรำยได้ของส่วนธุรกิจ Azure Cloud ขยำยตัว
โดดเด่น 48%YoY มำกกว่ำที่นักวิเครำะห์คำดไว้ อย่ำงไรก็ดีรำคำหุ้น
หลั ง ชั่ ว โมงซื้ อ ขำยปรั บ ตั ว ลดลงเล็ ก น้ อ ย หลั ง บริ ษั ท เผยคำดกำรณ์
รำยได้ไตรมำสหน้ำโตลดลง แต่เรำมองว่ำ MSFT เป็นอีกหนึ่งหุ้นเทคแนว
Value และ Growth พื้นฐำนดีมีโอกำสโตได้อย่ำงมั่นคงในระยะยำว
อ่ำน Paper หุ้น Microsoft เพิ่มเติม คลิกที่นี่

Chart of the day

“Ant Group” IPO ใหญ่สดุ ในโลกแห่งปี

Stock Alert
Advanced Micro Devices (AMD US)
•

•

ธุรกิจผลิตชิพที่โดดเด่นในด้ำนของกำร์ดจอหรือ GPU
วำนนี้รำยงำนผลประกอบกำร 3Q20 ออกมำ รำยได้ แตะระดับสูงสุดเป็น
ประวัติกำรณ์ โตขึ้นถึง 56%YoY และมำกกว่ำที่ Consensus คำดไว้
หนุนมำจำกยอดขำยกำร์ดจอหรือ GPU ที่โตได้ดี 31%YoY โดยเฉพำะ
ชิพประมวลผล Ryzen
Source: Goldman Sachs, CNBC, Bloomberg, Seeking Alpha, WSJ, Financial Times as of 28/10/20
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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

Global Markets

0 2680 1888

global@asiaplus.co.th

asiaplus.co.th

