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Key Insight
● ภายหลังผลดำเนินงานใน S&P500 ออกมาแล้วกว่า 80%
่ ู้บริหารให้ความสนใจ
- มี 4 ประเด็นทีผ
้ แรก
● Alibaba ประกาศงบสิ้นสุด มี.ค.รายได้โต 64% แต่ Operating Profit ติดลบเป็นครัง
จากบันทึกค่าปรับ หากไม่รวมกำไรสุทธิ +18% y-y
● Disney ประกาศผลการดำเนินงานรายได้ออกมาต่ำกว่าคาด ยังคงได้รับผลกระทบจาก
การปิดสวนสนุก
้ แรกปรับตัวต่ำสุดตัง
้ แต่ไวรัสระบาด
● ยอดผู้ขอรับสวัสดิการครัง
● เกาหลีใต้ส่งออก เม.ย.ขยายตัว 41.1% YoY เป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบเกือบ 10 ปี และ
ยังขยายตัว 5 เดือนติดต่อ
้ กว่า 3 เท่า มีผู้ใช้งาน
● Coinbase(COIN) ประกาศผลการดำเนินงาน Q1/2021 มีรายได้โตขึน
มากกว่า 53 ล้านคน
● CDC สหรัฐฯ ประกาศปชช.ได้รับวัคซีนครบสามารถใช้ชีวิตปกติ ไม่จำเป็นต้องใส่หน้ากาก
และ รักษาระยะห่าง
ตามติดตลาดโลก
สหรัฐฯ
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เมื่อคืนนี้ ปรับตัวขึ้น ดัชนี
Dow Jones +1.29% S&P 500 +1.22% และ
Nasdaq +0.72% หนุนจากรายงานผู้ขอรับสวัสดิการ
ว่างงานครัง
้ แรกรายสัปดาห์เพิ่ มขึ้นน้อยกว่าคาด
รวมทัง
้ การรายงานงบฯ ที่ออกมาดีกว่าคาด หนุนให้
นลท.เข้าซื้อหุ้นเมื่อราคาอ่อนตัว โดย กลุ่มที่ปรับตัว
ขึ้น มากที่สุด คือ Industrial +1.9% ,Financials
+1.87% และ Utilities +1.79% กลุ่มที่ปรับตัวลงมี
เพี ยงกลุ่มเดียว คือ Energy -1.35%

ยุโรป
ตลาดหุ้นยุโรปเมื่อคืนที่ผ่านมา ดัชนี
Eurostoxx 50 +0.13% ดัชนี DAX ของเยอรมนี
+0.33% ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวเพิ่ มขึ้นเล็กน้อยตาม
ทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐ ฯ รวมถึงได้ปัจจับบวกจาก
ประกาศตัวเลขเงินเฟ้อเยอรมนีเดือนเม.ย. (Final)
ขยายตัว +2% YoY (vs +1.7% prev)

ไทย
ตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ SET ปรับตัวลงใน
ทิศทางเดียวกับตลาด ตปท. จากความกังวล
เรื่องเงินเฟ้อสหรัฐ ฯ ที่สูงกว่าที่คาด และ Panic Sell
ที่ทำให้ดัชนีลบกว่า 70 จุด ก่อนจะมีแรงซื้อกลับเข้ามา
แม้ว่าจะยังคงมีปัจจัยบวกจากผลลการดำเนินงาน
ของหลายบริษัทออกมาดีกว่าที่คาดแน่นอน
นลท.ต่างชาติขายสุทธิที่ -2,458.07 ล้านบาท
ส่วน ส่วนสถาบันขายสุทธิที่ -268.28 ล้านบาท
ค่าเงินบาท เช้านี้อ่อนค่าที่ระดับ 31.34 บาท/
ดอลลาร์สหรัฐฯ

เอเชีย
ตลาดหุ้นเอเชียภาพรวมปรับตัว
เพิ่ มขึ้น โดยตลาดหุ้นญี่ปุ่น ดัชนี
Nikkei 225 ปรับตัว +1.39% ดัชนี HSCEI +0.30%
และ CSI 300 +0.22% ขณะที่ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ ดัชนี
Kospi +0.60% นักลงทุนติดตามตัวเลขผู้ติดเชื้อใน
อินเดีย

สินค้าโภคภัณฑ์ – น้ำมัน
น้ำมัน WTI -3.4% ปิดที่ 63.82 ดอลลาร์/
บาร์เรล หลังมีรายงานที่ว่า Colonial
Pipeline เริ่มกลับมาดำเนินงานอีกครัง
้ หลังจากปิด
ทำการเป็นเวลาหลายวัน และแรงกดดันที่ว่าการแพร่
ระบาดของไวรัสอาจส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้
น้ำมันในอินเดีย

สินค้าโภคภัณฑ์ – ทองคำ
ทองคำ +0.07% ปิดที่ 1,824 ดอลลาร์/
ออนซ์ หลังอัตราผลตอบแทนพั นธบัตร
สหรัฐชะลอตัวลง และความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อได้
เป็นปัจจัยหนุนแรงซื้อทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์
ปลอดภัย

ตามติดสถานการณ์โลก
ภายหลังผลดำเนินงานใน S&P500 ออกมาแล้วกว่า 80% สรุป 4 ประเด็นที่ผู้บริหารให้ความสนใจ
● หลังผลดำเนินงาน บ.ใน S&P500 รายงานมาแล้วกว่า 80% GS ได้ข้อสรุปจากผู้บริหารระดับสูงน่าสนใจสรุปดังนี้
○ Pent up demand: ผู้บริหารมีมุมมองบวกต่อการฟื้ นตัวเศรษฐกิจสหรัฐฯ จาก pent up demand จะ
ช่วยสนับสนุนผลดำเนินงานใน Q2/21 โดยเฉพาะในกลุ่ม travel และ real estate
้ ใน
○ Inflation : ประเด็นเงินเฟ้อถูกให้ความสำคัญมากขึ้นในการให้ความเห็น หลังจากต้นทุนที่เพิ่ มสูงขึ้นทัง
ภาคการผลิต และ บริการ ทัง
้ นี้ผู้บริหารมีความเห็นหลากหลาย เพื่ อที่จะรักษาอัตรากำไรขัน
้ ต้น อาทิ ปรับ
เพิ่ มราคาสินค้าเพื่ อ หรือ การให้ความสำคัญกับการบริหารต้นทุน เพื่ อรักษาอัตรากำไรขัน
้ ต้น
○ Share buy back: หลายบริษัทงบการเงินออกมาดีกว่าคาด และ เศรษฐกิจกำลังฟื้ นตัว จึงเริ่มกลับมาให้
ความสำคัญกับการซื้อหุ้นคืน
○ Labour challenge: ปัญหาการขาดแคลนแรงงานเพิ่ มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่ม transportation และ
hospitality โดยบริษัทมีแผนจะเร่งเพิ่ มการจ้างงานเร็วกว่าที่เคยคาด (GS คาด ตำแหน่งการจ้างงานจะ
เพิ่ มขึ้น 6 ล้านคน) อย่างไรก็ดี มีเพี ยงไม่กี่บริษัทที่มีการพู ดถึงการเพิ่ มอัตราค่าแรงขัน
้ ต่ำ
Alibaba ประกาศงบสิ้นสุดเดือน มี.ค.รายได้โต 64% แต่ Operating Profit ติดลบเป็นครั้งแรกจากบันทึกค่าปรับ หาก
ไม่รวมค่าปรับกำไรสุทธิ +18% y-y
● Alibaba ประกาศงบสิ้นสุดเดือนมี.ค.รายได้เติบโตมากกว่าคาด +64% y-yแต่กำไรจากการดำเนินงานติดลบ
RMB 7,663 mn เนื่องจากการบันทึกค่าใช้จ่ายจากค่าปรับ Anti-Turst จำนวน RMB 18,228 mn.โดยถ้าหากหัก
รายการชัว่ คราวดังกล่าวออก Adj EBITDA ของบริษัทจะอยู่ที่ RMB 29,898 mn. +18% y-y
● งบการเงินที่สำคัญ
○ รายได้อยู่ที่ RMB 187,395 mn. +64%y-y
○ Annual active consumers อยู่ที่ 811 ล้านคนในรอบ 12 เดือนสิ้นสุด มี.ค.21 เพิ่ มขึ้น 32 ล้านคนจากช่วง
เดือน ธ.ค.
○ กำไรสุทธิ RMB -7,654 mn แต่หักผลกระทบจากค่าปรับ กำไรจะอยู่ที่ 26,216 +18% y-y
้ นี้หากดูในส่วนของธุรกิจหลัก Core Commerce รายได้ยังมีการเติบโตได้ดี +72% y-y จากยอดการใช้จ่าย
● ทัง
ของผู้บริโภคมีการฟื้ นตัวที่ดีขึ้น หลังจากได้รับผลกระทบจาก Covid ในปีที่แล้ว ขณะที่ธุรกิจในต่างประเทศอย่าง
Lazada Aliexpress ก็มีการเติบโตที่ดี
● ธุรกิจ Cloud ยังคงสามารถทำกำไรได้ต่อเนื่อง โดยรายได้ในไตรมาสนี้ +37% y-y อยู่ที่ RMB 16.76 mn. และมี
Adjusted EBITA อยู่ที่ RMB308 mn.
● สำหรับกลยุทธ์ของบริษัทผู้บริหารมองว่าจะยังเน้นในเรื่องของการลงทุนเพื่ อสนับสนุนการทำธุรกิจของร้านค้า
และหาช่องทางในการเจาะตลาดกลุ่มเป้าหมายใหม่เพิ่ มขึ้น อย่างเช่นการที่มี Taobao Live ซึ่งเป็น
Livestreaming Shopping ก็ช่วยเพิ่ มยอดขายให้กับร้านค้าได้มาก รวมถึงปัจจุบันบริษัทก็มีการเจาะตลาดไปยัง
กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ปานกลาง โดยก็จะมีการออกช่องทางทำ Marketing ใหม่ๆเพื่ อเจาะตลาดในกลุ่มนี้มากขึ้น
้ แรกที่กำไรจากการดำเนิน
● ด้านราคาหุ้นของ BABA มีการปรับตัวลดลงกว่า 5% หลังรายงานงบ เนื่องจากเป็นครัง
งานของบริษัทติดลบ อย่างไรก็ตาม มองว่าผลกระทบในเรื่องของค่าปรับเป็นเหตุการณ์ one -time ซึ่งจะกระทบ
ต่อบริษัทแค่ชวั่ คราว ขณะที่ราคาหุ้นของ BABA ก็มีการปรับตัวลดลงมาแล้วกว่า 30% ตัง
้ แต่เดือน ต.ค.ปีที่แล้ว
ซึ่งน่าจะ Price ปัจจัยลบต่างๆไปพอสมควร ขณะที่ถ้าดูในด้านผลการดำเนินงานของบริษัทเองรายได้ยังถือว่ามี
การเติบโตได้ดี และตลาด E-commerce เองยังมีโอกาสขยายตัวได้อีกมาก
Disney ประกาศผลการดำเนินงานรายได้ออกมาต่ำกว่าคาด ยังคงได้รับผลกระทบจากการปิดสวนสนุก
● Disney ประกาศผลการดำเนินงานออกมาต่ำว่าที่นักวิเคราะห์คาดเมื่อคืนนี้
○ กำไรต่อหุ้น(Earnings per share): 79 cents ดีกว่าคาดที่ 27 cents
○ รายได้(Revenue): $15.61 billion น้อยกว่าคาดที่ $15.87 billion

●

●

●
●

โดยรายได้ของบริษัทจาก Studio สร้างภาพยนต์และรายได้จากสวนสนุกยังคงได้รับผลกระทบจากการแพร่
่ ายได้จาก Streaming Service ถึงแม้จะยังช่วยสร้างรายได้ให้กับบริษัทและชดเชยการ
ระบาดของไวรัส ในขณะทีร
เสียรายได้จากช่องทางอื่นแต่จำนวนผู้สมัครใช้งานเริม
่ ออกมาในทิศทางที่ชะลอลง
สำหรับรายได้จากสวนสนุกในไตรมาสนี้ลดลง 44% อยู่ที่ $3.2 billion ซึ่งบริษัทระบุว่ามีค่าใช้จ่ายในการปฏิบัตง
ิ าน
ในช่วยการแพร่ระบาดของไวรัสสูงถึง $1.2 billion และในไตรมาสนี้บริษัทมีรายจ่าย $414 ล้านเหรียญ ในการ
ชดเชยการปิดร้านค้า สวนสนุกและชดเชยให้แก่พนักงาน
ด้านตัวเลขสมาชิกผู้ใช้งาน Disney+ อยู่ที่ 103.6 ล้านรายน้อยกว่าที่คาดเล็กน้อย โดยรายได้เฉลี่ยต่อจำนวนผูใ้ ช้
งานลดลง 29% yoy อยู่ที่ $3.99 ต่อราย
บริษัทคาดหวังว่ารายได้ในไตรมาสต่อไปจะกลับมาเติบโตได้ดีจากการกลับมาเปิดสวนสนุกและการเปิดโรง
ภาพยนต์ในหสรัฐ ฯ

ยอดผู้ขอรับสวัสดิการครั้งแรกปรับตัวต่ำสุดตั้งแต่ไวรัสระบาด
้ แรก (สิ้นสุดวันที่ 8 พ.ค.) ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 4 อยู่ที่ระดับ
● ยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครัง
473,000 ราย น้อยกว่าที่ตลาดคาดที่ 490,000 ราย และลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าที่ระดับ 507,000 ราย
้ แรกปรับตัวลดลงต่ำสุดตัง
้ แต่ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัส หลังการแจกจ่าย
● ยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครัง
วัคซีนในสหัฐฯ แพร่หลายมากขึ้น โดยกว่า 1 ใน 3 ของประชากรในประเทศได้รับการฉีดวัคซีน ทำให้กิจกรรมทาง
้้
เศรษฐกิจได้กลับมาอีกครัง
เกาหลีใต้ส่งออก เม.ย.ขยายตัว 41.1% YoY เป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบเกือบ 10 ปี และ ยังขยายตัว 5 เดือนติดต่อ
● ยอดส่งออกเดือนเม.ย.ขยายตัว 41.1 %YoY และเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบเกือบ 10 ปี ขณะที่ MoM ออกมา
ขยายตัวที่ 2.2% ถือเป็นการขยายตัว 5 เดือนติดต่อกัน จากอุปสงค์ในฝั่งชิพและรถยนต์ที่ยังคงแข็งแกร่ง และใน
ส่วนอุตสาหกรรมการผลิตก็ยังมีแนวโน้มฟื้ นตัวต่อ ท่ามกลางการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลก ทัง
้ นี้การส่งออกคิด
เป็นสัดส่วนราวครึ่งหนึ่งของเศรษฐกิจเกาหลีใต้
● ยอดนำเข้าเดือนเม.ย.ขยายตัว 33.9%YoY ที่ระดับ 50.8 bn ส่งผลให้เดือนที่ผ่านมาดุลการค้ากลับมาเกินดุลที่
ระดับ $390 และเป็นการเกินดุล 12 เดือนติดต่อกัน
Coinbase(COIN) ประกาศผลการดำเนินงาน Q1/2021 มีรายได้โตขึ้นกว่า 3 เท่า
● วานนี้ Coinbase บริษัท Platform ในการซื้อ-ขาย Cryptocurrency ชื่อดัง ผู้ซึ่งเข้า Listed ในตลาด Nasdaq
มาได้ไม่นานนี้ ได้ประกาศผลประกอบการ Q1/2021 เติบโตขึ้นถึง 3 เท่า QoQ ได้รับอานิสงค์จากราคา
Cryptocurrency ที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
○ มีรายได้ $1.80 billion เพิ่ มจาก $585 m ในไตรมาสก่อนหน้า เติบโตถึง 3 เท่า
○ มีกำไรสุทธิ $771 m เพิ่ มจาก $177 m ในไตรมาสก่อนหน้า และเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน เมื่อปี 2020
จะเป็นการเติบโตขึ้นถึง 24 เท่า
○ โดยบริษัทรายงานกำไรต่อหุ้น(Eps) $3.05
○ มีจำนวนสมาชิกที่ยืนยันตัวตน 56 ล้านราย เพิ่ มจาก 43 ล้านราย ในไตรมาสก่อนหน้า
○ Trading Volume(ปริมาณการซื้อ-ขาย) $335 billion เพิ่ มจาก $89 billion ในไตรมาสก่อนหน้า เติบโต
ถึง +276%
● ผลการดำเนินงานในไตรมาสนี้ถือว่าไกล้เคียงกับที่บริษัทเคยออกมาให้ Guidance ไว้ก่อนหน้า และส่วนใหญ่รายได้
94% มาจากค่าธรรมเนียมการซื้อ-ขาย ทางผู้บริหารเน้นย้ำว่า จะไม่เน้นแข่งขันในเรื่องค่าธรรมเนียมกับคู่แข่ง แต่
จะเน้นในเรื่องความน่าเชื่อถือเป็นหลัก โดยผู้บริหารยังไม่ได้มีการออกมาให้ Guidance ใน ไตรมาสถัดไปในครัง
้ นี้
● และอีกหนึ่งไฮไลท์เมื่อคืนนี้คือบริษัทได้ประกาศแผนจะ Listed เหรียญ Dogecoin(DOGE) ในอีก 6 ถึง 8 สัปดาห์
ข้างหน้า เนื่องจากมีความนิยมสูงจากการที่นาย Elon Musk ได้กล่าวถึง จนราคาปรับตัวขึ้น +26,000% ใน 6
เดือนที่ผ่านมา
● เมื่อคืนนี้ราคาหุ้น Coinbase +0.60% (After Hours) ปัจจุบันมีสัดส่วนลงทุนอยู่ในกองทุน ARKW Master Fund
ของ TNEXTGEN ราว 3.21% เป็นอันดับที่ 10 (as of 13 May 2021)

CDC สหรัฐฯ ประกาศปชช.ได้รับวัคซีนครบสามารถใช้ชีวิตปกติ ไม่จำเป็นต้องใส่หน้ากาก และ รักษาระยะห่าง
● CDC สหรัฐฯประกาศสำหรับประชาชนที่ฉีดวัคซีนครบ ไม่จำเป็นต้องใส่หน้ากาก หรือ รักษาระยะห่าง ระหว่างการ
ทำกิจกรรมทัง
้ ภายใน และ ภายนอก ไม่ว่าจะเป็นพื้ นที่เล็ก หรือ บริเวณกว้างอีกต่อไป อย่างไรก็ดี CDC แนะนำว่า
หากไปในบางสถานที่เช่น โรงพยาบาล, คลินิค , สนามบิน และ nursing home ควรจะต้องใช้ความระมัดระวัง ภายหลัง CDC ประกาศด้านทำเนียบขาวได้ส่ง email ถึงพนักงานให้ปฏิบัติตาม CDC ได้เช่นกัน
้ นี้การที่ CDC ได้ออกประกาศดังกล่าว ภายหลังมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่บ่งชี้ว่า ประชาชนที่รับวัคซีนครบ
● ทัง
ตามที่แต่ละยี่ห้อกำหนด ลดความเสี่ยงการติดเชื้อ และ การแพร่กระจายไปยังบุคคลอื่นๆ รวมถึง ป้องกันการติด
เชื้อแล้วป่วยหนัก หรือ ถึงแก่ความตาย
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