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Markets Overview
•

ตลาดหุ้นสหรัฐฯวานนี้ปิดในแดนบวก โดยดัชนี Dow Jones สามารถ
ขึ้นไปทาจุดสูงสุดใหม่ระหว่างวันได้ หลังมีข่าวดีด้านผลการทดลอง
วัคซีน จาก Moderna (MRNA US) หนุ น หุ้น กลุ่ม ที่เกี่ ย วข้ อ งกั บการ
เปิดเมืองปรับตัวขึ้นได้ดี

Our Commentary
•

•
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Pinduoduo (PDD US)

•

•

•

Moderna (MRNA US) เผยผลการทดลองวัคซีน COVID-19 วานนี้
ออกมามีประสิทธิภาพถึง 94.5% มากกว่าที่ Pfizer (PFE US) และ
BioNTech (BNTX US) เผยเมื่อสัปดาห์ก่อน โดย Moderna กล่าว
คาดว่าวัคซีนจะสามารถเก็บได้นาน 6 เดือนภายใต้อุณหภูมิ -20C และ
สามารถอยู่ได้นาน 30 วันหากอยู่ในตู้เย็นที่อุณภูมิราว 2C-8C ถือว่า
เก็บรักษาได้ง่ายกว่าของ Pfizer ที่ต้องเก็บในอุณหภูมิที่ -75C และอยู่
ได้เพียง 5 วันในตู้เย็น โดย Moderna เตรียมยื่นขออนุมัติจากองค์การ
อาหารและยาสหรัฐฯ (FDA) ภายในสัปดาห์หน้า
ตัวเลขยอดค้าปลีกจีนเดือน ต.ค. ออกมายังฟื้นตัวต่อเนื่อง เพิ่มขึ้น
4.3%YoY ต่ากว่าคาดเพียงเล็กน้อ ย ส่วนยอดค้ าปลีกเดือ น พ.ย.
คาดว่าจะออกมามากกว่าเดือน ต.ค. เนื่องจากจะรวมยอดขายจาก
วันช้อปปิ้ง 11 เดือน 11 อยู่ด้วย
Tesla (TSLA US) ได้รับอนุมัติเข้าไปรวมคานวณในดัชนี S&P500 มี
ผลในวันที่ 21 ธ.ค. นี้ ซึ่ง Tesla จะกลายเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีมูลค่ า
มากที่สุด 10 อันดับแรกใน S&P500 ซึ่ง Tesla เข้าเกณฑ์ในด้านของ
มู ล ค่ า บริ ษั ท ที่ ก าหนดไว้ อ ย่ า งน้ อ ย $8.2bn และก าไร 4 ไตรมาส
ติดต่อกัน

•

Cons. Target Price: $126.26
Last Price: $142.03
Upside: -11.1%
ธุรกิจ platform shopping ออนไลน์แบบ interactive โดยถือเป็นบริษัท
E-Commerce ที่ ใ หญ่ เ ป็ น ล าดั บ ที่ 3 ในจี น ในแง่ ข องมู ล ค่ า รองจาก
Alibaba และ JD.com โดย Tencent ถือหุ้น PDD อยู่ 17%
ลัก ษณะธุ ร กิ จ ของ PDD อยู่ ใ นรู ป แบบของ Social Commerce คื อ มี
การแจกส่วนลดในการซื้อสินค้าเพิ่ม หากชวนเพื่อนมาซื้อขายในระบบ
ซึ่งทาให้เกิดการแนะนาแบบปากต่อปาก โดย PDD วางตนเป็น platform
การตลาดและเป็นตัวกลาง ไม่ได้ถือสินค้าเอง ดังนั้นสินค้าที่ลูกค้าซื้อ ถูก
ส่งตรงจากผู้ผลิตไปยังผู้ซื้อ
งบไตรมาสล่าสุดดีกว่าคาด รายได้โต 89%YoY และเผยกาไรเป็นไตร
มาสแรก โดยจ านวน Active Buyers ใน platform อยู่ ที่ 731 ล้านคน
ขยายตัว 36%YoY
Goldman Sachs ปรั บ เป้ า หมายราคาขึ้ น เป็ น $152 จากเดิ ม ที่ $123
เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 63 ที่ผ่านมาหลังประกาศงบ

Disney (DIS US)

•

•

Chart of the day
•

Cons. Target Price: $149.00
Last Price: $144.67
Upside: 3.0%
รายได้ 3Q20 ออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาด อีกทั้งขาดทุนลดลง โดย
รายได้จากสวนสนุกยังหดตัว 61%YoY ส่วนธุรกิจที่โตได้ดีและช่วยหนุน
ผลประกอบการคือรายได้ส่วน Direct to customer ซึ่งรวมรายได้จาก
Disney+ โตได้ 41%YoY และได้เผยยอด Subscribe Disney+ ไตรมาส
ล่าสุด ทะลุ 73 ล้านคน ถือว่าเติบโตได้รวดเร็วมากและคาดจะทะลุเป้าเร็ว
ว่าที่ตั้งไว้ว่าจะมียอด Subscribe 60-90 ล้านคนภายในปี 2024
Disney เป็นหุ้นที่พื้นฐานดี และมีแบรนด์ที่แข็งแกร่ง อีกทั้งธุรกิจกระจาย
ตัวสูงจาก Disney+ ซึ่งตอนนี้เป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด และ
ธุรกิจท่องเที่ยวที่จะค่อยๆ ฟื้นได้หากมีวัคซีน แม้สัปดาห์นี้ราคาหุ้นบวก
ได้ 8% จากงบที่ออกมาดีกว่าคาด แค่ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน ราคาหุ้น
ยังลบอยู่ 4.3% ซึ่งถือว่า Lag ดัชนีสหรัฐฯ โดยรวมมาก
อ่าน Paper หุ้น Disney เพิ่มเติม คลิกที่นี่

Stock Alert
JD.COM (JD US, 9618 HK)
•

รายงานงบ 3Q20 วานนี้ เผยรายได้รวมเพิ่มขึ้น 29%YoY มากกว่าที่
นักวิเคราะห์คาด และ GMV โตได้ 34.8%YoY อีกทั้ง Gross Margin ได้
ขยายตัวมากขึ้นเป็น 15.4% ด้านยอดผู้ใช้งาน Annual Active Buyers
โตขึ้น 32.1% แตะที่ 441.6 ล้านราย ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ถึง 80% มาจาก
ชานเมือง

Source: Goldman Sachs, CNBC, Bloomberg, Seeking Alpha, WSJ, Financial Times as of 17/11/20
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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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