3M คือ อะไร?
Alejandro Zambrano หัวหน ้าฝ่ ายกลยุทธ์การตลาดแห่ง ATFX สาขาสหราชอาณาจักร

ในบทความนี!เ
ราจะมาพูดถึงบริษัท 3M (สัญลักษณ์: MMM) คุณจะได ้ทราบถึงประวัต ิ โมเ
ดลธุรกิจ
และเ
หตุผลทีท
/ ําให ้บริษัทนี!ได ้รับความสนใจเ
ป็ นอย่างมากในช่วงต ้นปี 2020

บริษัท 3M เ
ป็ นบริษัททีม
/ ั/นคงทีม
/ จ
ี ุดเ
ริม
/ ต ้นด ้วยการเ
ป็ นบริษัทเ
หมืองแร่และผู ้ผลิตสินค ้าในปี 1902
บริษัทนี!มค
ี วามเ
ป็ นเ
อกลักษณ์เ
นื/องจากพวกเ
ขามีผลิตภัณฑ์มากกว่า 60,000 ชนิด และลูกค ้าของพวกเ
ขากระจายอยู่ทั/วโลก
/ งได ้เ
ทําให ้บริษัทนี!มก
ี ารกระจายความเ
สีย
ป็ นอย่างดี
นอกจากนี!พวกเ
ขายังเ
ป็ นผู ้นํ าในนวัตกรรมและได ้พัฒนาผลิตภัณฑ์ขน
ึ! มาหลายตัวในหลายอุตสาหกรรมทีท
/ ําให ้พวกเ
ขาก ้าวนํ าบริ
ษั ทอืน
/ ๆ ความพยายามของบริษัทได ้รับผลตอบแทนเ
ป็ นอย่างดีเ
รือ
/ ยมา โดยทีใ/ นปี 1968 ราคาหุ ้นของพวกเ
ขาอยูท
่ ี/ $5.85
และราคาได ้เ
พิม
/ ขึน
! 40 เ
ท่าเ
ป็ น $236 ต่อหุ ้นในช่วงต ้นปี 2020

พวกเ
ขาได ้พัฒนาผลิตภัณฑ์ทค
ี/ ณ
ุ อาจเ
คยได ้ใช ้เ
นื/องจากผลิตภัณฑ์เ
หล่านี!เ
ป็ นส่วนหนึง/ ในชีวต
ิ ประจําวัน เ
ช่น สก๊อตเ
ทป
และจากข ้อมูลของ 3M ผู ้คนในกว่า 200 ประเ
ทศต่างใช ้ผลิตภัณฑ์ของพวกเ
ขา ยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์บางตัว เ
ช่น Scotchgard,

Thinsulate, Scotch-Brite, Filtrete, Command, และ Vikuiti ความพยายามของพวกเ
ขาได ้ทําให ้พวกเ
ขาเ
ป็ นหนึง/ ใน 500
บริษัททีม
/ ม
ี ล
ู ค่ามากทีส
/ ด
ุ ในสหรัฐอเ
มริกา และสิง/ ทีท
/ ําให ้เ
รารู ้สึกทึง/ คือ ถึงแม ้ว่าพวกเ
ขาจะมีการดําเ
นินงานมากว่า 118 ปี แล ้ว
ยอดขายหนึง/ ในสามมาจากผลิตภัณฑ์ทไี/ ด ้ถูกคิดค ้นขึน
! ในช่วง 5 ปี ทผ
ี/ า่ นมา

เพราะเหตุใดวิกฤตการณ์ไวร ัสโคโรน่าได้ทําให้น ักลงทุนห ันมามองบริษ ัท 3M
ในช่วงต ้นปี 2020 ไวรัสโคโรน่าหรือ COVID-19 ได ้เ
ปลีย
/ นจุดโฟกัสมาที/ 3M
เ
นื/องจากมีความต ้องการหน ้ากากอนามัยทีเ
/ พิม
/ ขึน
! เ
ป็ นอย่างมาก นั บตัง! แต่ชว่ งทีจ
/ ํานวนการค ้นหาบน google
คงทีม
/ าเ
ป็ นระยะเ
วลานาน ความสนใจเ
กีย
/ วกับหน ้ากากอนามัย 3M ใน Google ได ้เ
พิม
/ ขึน
! 33 เ
ท่า สิงคโปร์ ฮ่องกง มาเ
ลเ
ซีย
และฟิ ลป
ิ ปิ นส์มจ
ี ํานวนการค ้นหาทีม
/ ากเ
นื/องจากอยูใ่ กล ้กับจุดศูนย์กลางของการแพร่ระบาด

การค้น หา “3M Face Mask” จาก Google Trends

ความต ้องการหน ้ากากอนามัยทีเ
/ พิม
/ มากยิง/ ขึน
! ได ้ทําให ้มีผู ้สนใจราคาหุ ้นของ 3M มากขึน
! เ
ช่นกัน
! สุดเ
ราคาทีเ
/ ทรดกันภายใต ้สัญลักษณ์ MMM ในนิวยอร์ก และในช่วงสิน
ดือนมกราคมและต ้นเ
ดือนกุมภาพันธ์ การค ้นหา “3M

share price” ได ้เ
พิม
/ ขึน
! 2.5 เ
ท่า

การค้น หา “3M Stock Price” อ้างอิ งจาก Google Trends

อย่างไรก็ตามราคาหุ ้นของบริษัทยังไม่ได ้เ
พิม
/ ขึน
! นั บตัง! แต่การเ
ริม
/ ต ้นแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสแต่กลับตกลง 14.43%
จากจุดสูงสุดของปี 2020 จนถึงวันที/ 2 กุมภาพันธ์
เ
หตุผลของการลดลงของราคาหุ ้นคือผลประกอบการทีน
/ ่าผิดหวังของบริษัทสําหรับ Q4 2019

ผลประกอบการทีน
/ ่าผิดหวัง
ผลกําไรต่อหุ ้นอยู่ที/ $1.95 ซึง/ ตํ/ากว่าทีน
/ ักวิเ
คราะห์ได ้คาดการณ์ไว ้ที/ $2.10
อารมณ์ของนั กลงทุนได ้ทําให ้ราคาตกลงไปอีกจากการทีบ
/ ริษัทได ้ประกาศว่าของเ
สียจากโรงงานในเ
มืองดีเ
คเ
ตอร์
รัฐอลาบามาอาจไม่เ
ป็ นไปตามข ้อกําหนด ซึง/ ส่งผลทําให ้บริษัทได ้รับหมายศาลในช่วงปลายปี 2019 ยอดขายโดยทั/วไปตกลง

2.6% แต่กําไรตกลงยิง/ กว่า ลดลงเ
ป็ น $969 ล ้าน ซึง/ ลดลง 28%

ยอดขายหน ้ากากอนามัย
เ
นื/องจากความต ้องการหน ้ากากอนามัยทีเ
/ พิม
/ มากยิง/ ขึน
! Michael Roman ซึง/ เ
ป็ น CEO
และประธานกรรมการได ้กล่าวไว ้เ
มือ
/ วันที/ 28 มกราคม 2020
ว่ามีความท ้าทายเ
กิดขึน
! ทีป
/ ระเ
ทศจีนและส่งสัญญาณว่าความต ้องการทีม
/ ากยิง/ ขึน
! ของหน ้ากากอนามัยอาจไม่สามารถชดเ
ชยควา
มเ
สียหายของธุรกิจได ้เ
นื/องจากสิง/ ทีเ
/ กิดขึน
! กับเ
ศรษฐกิจของจีน

เ
หตุผลสําหรับสิง/ นี!คอ
ื 3M
/ งดีทส
อาจเ
ป็ นหนึง/ ในบริษัททีม
/ ก
ี ารกระจายความเ
สีย
ี/ ด
ุ แห่งหนึง/ ของสหรัฐอเ
มริกาเ
นื/องจากพวกเ
ขามีผลิตภัณฑ์กว่า 60,000 ตัว
แต่ธรุ กิจการดูแลสุขภาพคิดเ
ป็ นหนึง/ ในห ้าส่วนของรายได ้หลัก ธุรกิจการดูแลสุขภาพสร ้างรายได ้เ
กือบ 17%
ของยอดขายทัง! หมดในบริษัท และยอดขายหน ้ากากอนามัยอาจมีสัดส่วนทีน
/ ้อยกว่านี! อย่างไรก็ตามบริษัทมีพนักงานชาวจีนกว่า

6000 คนในปี 2017 มีโรงงาน 9 แห่ง และมีสถาบันวิจัยระดับโลกหนึง/ แห่งจากทัง! หมด 4
แห่งในประเ
ทศทีเ
/ กีย
/ วข ้องกับผู ้บริโภคและบริษัทในประเ
ทศจีน

ข้อมูลนีถูกจัดทําขึนโดยบุคคลทีสามเพือใช้เป็ นข้อมูลแบบทัวไปเท่านัน และไม่ได้เป็ นตัวบ่งบอกถึงผลลัพธ์ในอนาคต AT Global Markets Ltd. (ATGM)
ไม่มสี ่วนรับผิดชอบในความแม่นยําหรือความสมบูรณ์ใดๆ ของข้อมูล ความคิดเห็นทีใดๆ ทีถูกแสดงไว้ไม่ถอื เป็ นความคิดเห็นของ ATGM
ข้อมูลนีไม่ได้คํานึงถึงวัตถุประสงค์หรือสภาพแวดล้อมส่วนบุคคลของคุณ และไม่ถอื เป็ นคําแนะนําด้านการเงิน การลงทุน หรือคําแนะนําอืนๆ คุณควรหาคําแนะนําทีเป็ นอิสระก่อนตัดสินใจลงทุน
เราไม่อนุญาตให้ทําซําข้อมูลนีไม่ว่าส่วนหนึงส่วนใดหรือทังหมด

คําเตือนเกียวกับการลงทุนทีมีความเสียง: การซือขาย Foreign Exchange (Forex) และ Contracts for Differences (CFDs) เกียวข้องกับการเก็งกําไรทีค่อนข้างสูง
จึงนํามาซึงความเสียงในระดับทีสูงและอาจไม่เหมาะกับนักลงทุนทุกท่าน คุณอาจขาดทุนเงินลงทุนบางส่วนหรือทังหมดได้ ดังนันคุณจึงควรเก็งกําไรด้วยเงินทุนทีคุณสามารถรับการขาดทุนได้
นอกจากนีคุณควรทราบถึงความเสียงทังหมดทีเกียวข้องกับการซือขายด้วยมาร์จนิ

