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Today’s Top Picks

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

1.23%CSI 300
1.60%Nikkei 225
0.42%Hang Seng
1.61%Straits Times
2.00%SET

0.42%
1.39%
1.54%
0.68%
0.60%

Markets Overview
•

•

Paypal (PYPL US)

•
•

ตลำดหุ้ น สหรั ฐ ฯพลิ ก กลั บ มำฟื้ น ตั ว ได้ ต้ น สั ป ดำห์ จ ำก Technical
Rebound หลังปรับย่อลงสัปดำห์ก่อนหน้ำหลังตลำดกังวลเรื่องกำร
แพร่ ร ะบำดของ COVID-19 กำรเลื อ กตั้ ง และมำตรกำรกระตุ้ น
เศรษฐกิจที่ยังไม่ได้ข้อสรุป
วันนี้ตลำดหุ้นญี่ปุ่นปิดทำกำร 1 วัน

•

Our Commentary
•

•

•

•

กว่ำ 94 ล้ำนคนออกมำใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้ำในสหรัฐฯแล้วก่อนวัน
เลือกตั้งจริง 3 พ.ย. โดยคิดเป็นสัดส่วนมำกถึง 68% ของจำนวนคนใช้
สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้ำเมื่อปี 2016 ซึ่งจำนวน 34 ล้ำนคนออกมำใช้สิทธิ
ด้วยตนเอง ส่วนอีก 60 ล้ำนคนลงคะแนนทำงไปรษณีย์ โดยคะแนน
เสียงปัจจุบันสัดส่วน 45% โหวตให้ Democrats
สัปดำห์ที่ 3 สำหรับกำรประกำศงบ ประมำณ 70% ของบริษัทในดัชนี
S&P500 ประกำศงบดีกว่ำคำด โดยเฉพำะ Alphabet (GOOGL US)
และ Facebook (FB US) ที่รำยได้จำกโฆษณำฟื้นตัวได้ดีใน 3Q20
GDP 3Q20 ฮ่องกงประกำศออกมำฟื้นตัวเป็นครั้งแรกที่ 3.4%YoY
หลังจำกโดนผลกระทบหนักหน่วงตั้งแต่กำรประท้วงเมื่อปีที่แล้ว จนถึง
กำรแพร่ระบำดของ COVID-19
เตรี ย มจั บ ตำกำรเข้ ำ ซื้ อ ขำยวั น แรกของ Ant Group (6688 HK) ที่
ได้รับควำมสนใจอย่ำงมำกทั้งนักลงทุนสถำบัน รวมถึงรำยย่อย วัดได้
จำกปริมำณรำยกำรสั่งของหุ้นของ Ant Group ที่ฮ่องกงซึ่งมีจำนวน
ถึ ง 3 ล้ ำ นรำยกำร ด้ ำ นฝั่ ง ตลำดเซี้ ย งไฮ้ ควำมต้ อ งกำรซื้ อ หุ้ น นี้ มี
มำกกว่ ำปริม ำณหุ้น ที่จำหน่ำยถึ ง 870 เท่ ำ ! อ่ ำน Paper ของ Ant
Group เพิ่มเติม คลิกที่นี่

Chart of the day

•

Cons. Target Price: $223.84
Last Price: $187.76
Upside: 19.2%
ผู้นำธุรกิจ Online Payment
รำยงำนผลประกอบกำร 3Q20 ออกมำดี กว่ำคำด โดยรำยได้ รวมโต
25%YoY และปริมำณกำรทำธุรกรรมเพิ่มขึ้นได้ 38%YoY ส่วนปริมำณ
กำรท ำธุ ร กรรมผ่ ำ น Venmo Application โตได้ ถึ ง 61%YoY และมี
จำนวนลูกค้ำสมัครใช้ Paypal เพิ่มมำกขึ้นที่ 15.2 ล้ำนคน ถือเป็นกำร
เติบโตที่สุดไตรมำสที่ 2 ติดต่อกัน
บริษัทยังได้ปรับคำดกำรณ์ปริมำณกำรทำธุรกรรมชำระเงินทั้งปีจะโตได้
เป็น 30%YoY หนุนจำกกำรเข้ำสู่ธุรกิจ Fintech ที่บริษัทได้รับอนุมัติให้
ลูกค้ำสำมำรถซื้อขำยสกุลเงิน Digital ได้ในสหรัฐฯ อีกทั้งยังมีแผนให้
ลูก ค้ ำ สำมำรถใช้ ส กุ ลเงิ น Digital ในกำรช ำระค่ ำ สิ น ค้ ำและบริก ำรได้
ภำยในปี 2021
อ่ำน Paper หุ้น Paypal เพิ่มเติม คลิกที่นี่

Alibaba (BABA US, 9988 HK)

•

•

•

Cons. Target Price: $337.06/HKD330.29
Last Price: $310.84/HKD297.80
Upside: 8.4%/10.9%
E-Commerce ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในจี น และถื อ ครองหุ้ น บริ ษั ท Ant Group
(6688 HK) ที่กำลังจะเข้ำซื้อขำยวันแรกวันที่ 5 พ.ย. นี้ ในสัดส่วน 33%
ซึ่ง Alibaba ได้ประโยชน์จำกกำรมีระบบชำระเงินออนไลน์อย่ำง Alipay ที่
เป็ น ธุ ร กิ จ ในเครื อ ของ Ant Group และกำรที่ มี ร ะบบช ำระเงิ น ที่ มี
ประสิทธิภำพ ก็จะช่วยให้ธุรกิจ E-Commerce เติบโตยิ่งขึ้นอีกด้วย
ปัจจุบันมูลค่ำธุรกิจ E-Commerce ของ Alibaba คิดเป็นสัดส่วน 18%
ของมูลค่ำธุรกิจค้ำปลีกในจีน ซึ่ง Goldman Sachs คำดว่ำ Alibaba จะ
ครองสัดส่วน 23% ของมูลค่ำกำรบริโภคของทั้งประเทศภำยในปี 2022
อีกทั้งยังเป็นบริษัทที่มีกำรเติบโตเฉลี่ย ต่อปีที่ 30% สูงกว่ำบริษัทเทค
สหรัฐฯระดับโลก
อ่ำน Paper หุ้น Alibaba เพิ่มเติม คลิกที่นี่

Stock Alert

GDP 3Q20 ฮ่องกง

Estee Lauder (EL US)
•

รำยงำนรำยได้หดตัว 9%YoY จำกผลกระทบของกำรปิดหน้ำในประเทศ
สหรัฐฯและยุโรป แต่หนุนโดยยอดขำยผ่ำนช่องทำงออนไลน์ และหน้ำร้ำน
ในทวีปเอเชียที่กลับมำเปิดเกือบ 100% แล้ว หำกแยกตำมประเภทสินค้ำ
พบว่ ำ Skincare ยั ง คงสร้ ำ งยอดขำยได้ ดี โ ต 10%YoY โดยเฉพำะ
แบรนด์ Estee และ La Mer ที่สร้ำงขำยได้ดีในประเทศจีน
Source: Goldman Sachs, CNBC, Bloomberg, Seeking Alpha, WSJ, Financial Times as of 3/11/20
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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
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