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อัพเดทกองทุน TNEXTGEN 1 เดือนทีผ่านมา
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■

แรงเทขายทํากําไรของนลท.ในช่วง 1 เดือนทีผ่านมา ยังคงมีต่อเนือง แต่ชะลอความรุนแรง
ลง หลังจาก US Treasury Yield 10Y ไม่ได้เร่งตัวขึนมากเมือเทียบกับช่วง ก.พ. โดย yield
ยังทรงตัวอยู่ระหว่าง 1.52-1.68% โดยผลตอบแทนกองทุน ARKW ใน 1 เดือนทีผ่านมา
-15.72%
อย่างไรก็ดีล่าสุด นลท.กลับมาให้นําหนักอัตราเงินเฟอทีจะรายงานในคืนวันพุ ธ
(consensus คาด +3.6% YoY) มากขึนภายหลังราคาสินค้า Commodity ปรับตัวขึนมาก
อาจนําไปสู่การชะลอ QE และ ปรับขึนดอกเบียนโยบายเร็วกว่าทีคาด
อีกทังยังมีการเปลียนกลุ่มเก็งกําไรไปยังหุ้นกลุ่ม วัฏจักร (เมือวานนี กลุ่ม Real Estate,
Industrial และ Energy ยังปรับตัวเพิ มขึน ขณะทีกลุ่ม Technology -2.5%)
สําหรับช่วง 1 เดือนทีผ่านมา หุ้นทีเปน detractor 5 อันดับแรก คือ
บริษัท

■

% weight
portfolio

% Change 1
Month

Contribution

Twitter

3.96%

-27.22%

-1.36%

Teladoc

4.48%

-22.18%

-1.17%

Peloton Interactive

2.76%

-26.23%

-0.90%

Square

4.53%

-17.28%

-0.87%

Tesla

10.71%

-7.09%

-0.75%

ปจจัยพื นฐานยังดี - งบไตรมาส 1 ป 2021 ทีประกาศออกมาส่วนใหญ่ยังเติบโตได้ดี
● Twitter - Q1/2021 มีรายได้ $1.04 billion โต +28% YoY ,กําไรต่อหุ้น
16 cent ดีกว่านักวิเคราะห์คาด
◆ Average Monetizable DAU (mDAU) เพิ มขึนเปน $199 ล้าน
ราย เพิ มขึน 7 ล้านรายเมือเทียบกับปทีแล้ว แต่น้อยกว่านัก
วิเคราะห์คาดไว้ที 200 ล้านราย ทําให้ราคาหุ้นปรับลงแรง
◆ บริษัทคาดรายได้Q2/2021 อยู่ระหว่าง $980-$1.08 billion
ขณะทีนักวิเคราะห์คาดไว้ที $1.06 billion
● Teladoc - Q1/2021 มีรายได้ $454 m +151% YoY ,EBITDA $56.6 m
+430% YoY
◆ บริษัทคาดรายได้Q2/2021 อยู่ระหว่าง $495-$505 billion
◆ โดยสาเหตุทีหุ้นปรับลงหลักๆมาจากความคาดหวังของนักลงที
คาดว่าบริษัทจะไม่สามารถรักษาอัตราการเติบโตได้ในระดับ
เดียวกันกับป 2020
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◆

●

อย่างไรก็ตาม มองว่าปจจัยดังกล่าวเปนเพี ยงผลกระทบระยะสัน
โดยผู้จัดการกองทุนมีการเข้าซือหุ้นเพิ มเติมในช่วงทีราคาปรับ
ลง แสดงถึงความเชือมันในธีมการลงทุนระยะกลาง-ยาว
Peloton Interactive - Q3/2021(บริษัทปดงบกลางป) มีรายได้
$1,262.3 m โต +141% YoY ,มีกําไรขันต้นที 32%
◆

●

●

รายได้จาก Connected Fitness Subscription workout โตขึน
+239% เปน $149.5 m
◆ ไตรมาสนี Peloton ได้มีการขยายธุรกิจไปยัง Australia โดยจะ
เริมทีสินค้าประเภท Bike และ Bike+ ผ่านช่องทาง Online และ
เปดศูนย์ที Sydney และ Melbourne
◆ โดยส่วนหนึงทีหุ้นปรับตัวลงมาจาก การเรียกคืน สินค้าประเภท
Treadmill ซึงเปนมูลค่าราว $165 m คิดเปน 8% ของเงินสดใน
มือบริษัท ณ 31 มี.ค.2021
Square - รายได้ Q1/21 ที $5.06 billion +266% YoY (ดีกว่าตลาดคาด
ที $3.36 billion) หากไม่รวมรายได้จากbitcoin +44% YoY กําไรสุทธิที
$39 million
◆ รายได้ทีเติบโตดีจากธุรกิจ Paycheck Protection
Program(PPP) Loan, การใช้จ่ายจาก stimulus check และ
ราคา bitcoin เพิ มขึน
◆ สําหรับ Outlook ผู้บริหารคาดว่ากําไรขันต้น (gross proﬁt) จะ
เติบโตได้ 135% YoY ในธุรกิจ Seller Platform และ 130% ใน
ธุรกิจ Cash App
Tesla - รายได้ $10.39 billion ดีกว่าคาด เติบโต +74% YoY ,กําไรต่อ
หุ้น 93 cents ดีกว่าคาด เติบโต +304% YoY
◆ การส่งมอบรถยนต์ ในช่วง Q1/21 ที ประมาณ 185,000 คัน เพิ ม
ขึนกว่า Q4/20 ที 180,570 คัน และเปนการเพิ มขึนต่อเนืองเปน
ไตรมาสที 5
◆ โดยปญหาการขาดแคลน Chip Semiconductors ยังคงเปน
สิงท้าทายทีบริษัทต้องเผชิญในปนี ซึงบริษัทได้แก้ปญหาด้วย
การเปลียนไปใช้อุปกรณ์ควบคุมขนาดเล็ก (microcontrollers)
รูปแบบใหม่ และการหันไปใช้ Chip จากผู้ผลิตราย ใหม่มากขึน
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ใน 1 เดือนทีผ่านมา เราเห็นผู้จัดการกองทุนมีปรับลดสัดส่วนหุ้นขนาดใหญ่ เช่น Taiwan
Semiconductor ,NVDIA และ Baidu ลง
แต่ยังคงสัดส่วนหุ้นตัวหลักๆทีมีผลการดําเนินงาน Q1/2021 ออกมาดี เช่น Tesla Square
และ Roku ประกอบกับมีการซือหุ้น Teladoc เพิ มขึน ในช่วงทีราคาปรับตัวลงมา สะท้อน
ความเชือมันในธุรกิจTelehealth ทียังมีโอกาสเติบโตต่อในระยะยาว
และได้มีการเพิ มหุ้น Coinbase ซึงเปนแพลตฟอร์มซือ-ขาย cryptocurrencies เข้ามาใน
พอร์ต เปนสัดส่วน 3.27% (ณ 10 พ.ค.2021) ขึนเปนอันดับที 8 ของกองทุน
ผู้จัดการกองทุนมองว่า การปรับตัวลงในช่วงนียังคงเปนผลจากการ Rotation ทํากําไรจาก
กลุ่ม Growth ไปลงทุนในกลุ่ม Value ซึงโดยรวมแล้วปจจัยพื นฐานของหุ้นในพอร์ตการ
ลงทุนยังไม่ได้เปลียนแปลง ดังนัน ARK จึงใช้จังหวะนีในการสะสมหุ้นนวัตกรรมทีมีราคา
ปรับลงแรงเพิ มเติม
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ระยะสันเรามองว่าราคาหุ้นจะยังผันผวนสูง จากการเปลียนกลุ่มการลงทุน ,แรงกดดันจาก
เงินเฟอทีมีโอกาสสูงขึนตามทิศทางราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (TISCO ESU คาดอัตราเงินเฟอ
สหรัฐฯจะสูงสุดในเดือน มิ.ย. และ จะทยอยลดลง ด้านประเด็นราคาสินค้าโภคภัณฑ์หากเร่ง
สูงขึน จับตาการเปลียนนโยบายของรัฐบาลจีนทีอาจจะออกนโยบายเพื อควบคุมราคา) และ
การส่งสัญญาณ Tapering ของ Fed ซึงอาจเกิดขึนในช่วง Q3/21
อย่างไรก็ดี เชือว่า ภายหลัง ก.ค. - ส.ค. หลังจากราคาหุ้น price - in ประเด็นด้านบนไปแล้ว
ราคาหุ้นจะกลับมามีเสถียรภาพดีขึน
ในแง่ของปจจัยพื นฐานหุ้นทีอยู่ในกองทุน ARKW ยังคงไม่เปลียนแปลงและยังคงมีแนวโน้ม
เติบโตในระยะข้างหน้า
โดยกองทุน TNEXGEN ยังคงเหมาะกับการลงทุนเพื อหวังผลตอบแทนทีดีในระยะยาวสําหรับ
นักลงทุนทีเชือว่านวัตกรรมทีเปนเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทมากยิงขึนเรือย ๆ ในอนาคต
ต่อจากนี

กองทุนเปด ทิสโก้ Next Generation Internet มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของ ARK Next
Generation Internet ETF (กองทุนหลัก) ซึงเปนกองทุนรวมอีทีเอฟทีใช้กลยุทธ์การบริหารแบบเชิงรุก จด
ทะเบียนซือขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก, สหรัฐอเมริกา โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหุ้นของ
บริษัททีเกียวข้องกับธีม Next Generation Internet โดยกองทุนมีความเสียงอยู่ในระดับ 6 (เสียงสูง)
กองทุนนีลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสาร จึงมีความเสียงทีผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก
ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เปนสิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า เงือนไขผลตอบแทนและความเสียงก่อนตัดสินใจลงทุน
กองทุนอาจมีความเสียงด้านอัตราแลกเปลียนจากการลงทุนในต่างประเทศ ซึงกองทุนมีนโยบายปองกัน
ความเสียงด้านอัตราแลกเปลียนตามดุลยพิ นิจของผู้จัดการกองทุน
ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ มเติม หรือขอรับหนังสือชีชวน ได้ที 02-6336000 กด 4
www.tiscoasset.com หรือแอปพลิเคชัน TISCO My Funds
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