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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
ช่วงเดือนตุลาคม ตลาดหุ้นหลายแห่งในเอเซียได้รับแรงหนุนจาก Fund Flow
ต่างชาติทำให้สร้างผลตอบแทนที่ดี แต่ตลาดหุ้นไทยกลับไม่ได้รับประโยชน์
ดังกล่าว ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความเสี่ยงจากปัจจัยการเมืองในประเทศ ซึ่งดู
เหมือนว่าจะดำเนินต่อไป กลยุทธ์การลงทุนวันนี้ให้ลดน้ำหนักใน PTTGC
บางส่วนเพื่อนำมาเพิ่มใน STA หุ้น Top Pick เลือก STA, TISCO และ TU

Fund Flow ไหลเข้าเอเซีย แต่ไม่เข้าตลาดหุ้นไทย
เห็นสัญญาณชัดเจนว่า Fund Flow จากนักลงทุนต่างชาติไหลกลับเข้ามาสู่ตลาดหุน้ เอเซีย
โดยหลายตลาดหุน้ สร้างผลตอบแทนช่วงเดือนตุลาคมทีโดดเด่น แต่ในส่วนของตลาดหุน้
ไทย ไม่ได้รบั ประโยชน์ โดย SET Index สร้างผลตอบแทนติดลบ ทังนีเป็ นเพราะความเสียง
ทีเกิดจากปั จจัยภายในประเทศ ได้แก่สถานการณ์การเมืองในประเทศ ทีดูรอ้ นแรง โดย
พัฒนาการล่าสุดดูเหมือนว่า รัฐบาล และ รัฐสภา พยายามทีจะหาทางออกโดยตอบสนอง
ต่อข้อเรียกร้องของกลุ่มผูช้ ุมนุม แต่ประเมินจากสภาพแวดล้อมก็น่าจะพอตอบสนองได้
เพียง ใน ของข้อเรียกร้องคือ เร่งกรอบเวลาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เร็วขึน แต่ฝ่าย
วิ จัย เห็ น ว่ า สิ งที สํา คัญ กว่ า คื อ เนื อหาที จะทํา การแก้ไ ข อย่ า งไรก็ ต ามเชื อว่ า แนวทาง
ดังกล่าวอาจทําให้สถานการณ์ผ่อนคลายได้เล็กน้อย แต่การชุมนุมก็ยงั น่าจะเกิดขึนต่อไป
และการเมืองก็ยังเป็ นปั จจัยทีสร้างแรงกดดันต่อ SET Index เช่นเดิม สําหรับประเด็นที
กลับมาสร้างแรงกดดันต่อตลลาดหุน้ และเศรษฐกิจอีกรอบได้แก่ Covid-19 ทีตัวเลขผูต้ ิด
เชือเพิมสูงขึนมาก กลยุทธ์การลงทุนวันนียังให้ถือเงินสด % โดยปรับนําหนักของหุน้
เล็กน้อยโดย ลด PTTGC ลง % และเพิม STA 5% Top Pick เลือก STA, TISCO และ TU
เปรียบเทียบผลตอบแทน MTD ของแต่ละตลาดหุ้นทั่วโลก
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ยอดซื้อ-ขายสุทธิ
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ผู้ช่วยนักวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ข้อมูลในเอกสารฉบับนี รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลทีน่าเชือถือ อย่างไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด ไม่สามารถทีจะยืนยันหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่านีได้ ไม่ว่าประการใดๆ บทวิเคราะห์ในเอกสารนี จัดทําขึนโดยอ้างอิง
หลักเกณฑ์ทางวิชาการเกียวกับหลักการวิเคราะห์ และมิได้เป็ นการชีนํา หรือเสนอแนะให้ซือหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ การตัดสินใจซือหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผูอ้ ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนีหรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็ นผลจากการใช้
วิจารณญาณของผูอ้ ่าน โดยไม่มีสว่ นเกียวข้องหรือพันธะผูกพันใดๆ กับ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด ไม่ว่ากรณีใด

MARKET TALK
กลยุทธ์การลงทุน

สถานการณ์ Covid-19 ทั่วโลกรุนแรง กังวลเรือ่ ง Lockdown
ต่างประเทศตลาดให้นาหนั
ํ กเรืองเดิม คือ .) รอผลการเลือกตังสหรัฐในวันที พ.ย. โดย
Poll สํารวจคะแนนความนิยมล่าสุด นาย Joe Biden นํานาย Trump 59 ต่อ % อ่าน
รายละเอียดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ Market talk 27 ต.ค. และ .) COVID-19 ทัวโลกยัง
รุ นแรงล่าสุด ผูต้ ิดเชือรายใหม่ทัวโลกเพิมขึน . แสนราย สูงกว่าค่าเฉลียย้อนหลัง 7
วันที . แสนราย ส่งผลให้จาํ นวนผูต้ ิดเชือสะสมแตะระดับ 43.4 ล้านราย โดยผูต้ ิดเชือ
รายใหม่หลักๆทียังเพิมขึนในอัตราเร่งคือ สหรัฐ พบผูต้ ิดเชือใหม่อีก หมืนราย, อินเดีย
. หมืนราย, สเปน . หมืนราย ฯลฯ ทําให้การ Lockdown ในหลายประเทศยังเข้มงวด
อีกครัง *ประเทศทีประกาศLockdown เข้มงวด จากเมือวานนีเพิมเติมคือ นอร์เวย์ และ
สาธารณรัฐเช็ก (ดังตาราง)
จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่ทั่วโลกปรับเพิ่มขึน้

ทีมา: Bloomberg

ประเทศที่กลับมา Lockdown เข้มงวดอีกครั้ง

ทีมา: ASPS รวบรวม
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โดยรวมหุ้น ที ได้ Sentiment เชิ ง บวกและได้ป ระโยชน์จ ากการกลับ มา Lockdown ใน
ต่างประเทศ อาทิ STG, STA รวมถึง TU(FV@B17.0) ได้ประโยชน์ พิจารณาได้จากใน
อดีตในช่วง Q63 หลายประเทศทัวโลก Lockdown ทําให้ผบู้ ริโภคบางส่วนไม่กล้าออกไป
แหล่งชุมชนแต่จะซืออาหารกระป๋ องมาทําอาหารทานเองทีบ้านมากขึน หนุนยอดขาย
อาหารกระป๋ องของ TU (50% ของรายได้ร วม) งวด Q63 เพิ มขึนถึ ง . %qoq และ
16.8%yoy สูร่ ะดับ . หมืนล้านบาท เชือว่าจะหนุนยอดขาย TU ในช่วง Q-4Q63
ในทางตรงข้ามคือราคานํามันดิบปรับฐานแรง . % หลักๆ เป็ นผลจากฝั ง Demand
จาก Covid-19 เช่นเดียวกับฝั ง Supply ตลาดเริมกังวลจะมาจากลิเบียทีจะกลับมาผลิต
และเริมส่งออก จากปั ญหาในประเทศทีสงบ ถือเป็ น Sentiment เชิงลบต่อหุน้ กลุ่มนํามัน
(PTT, PTTEP) แนะนําชะลอการลงทุนช่วงสัน

เร่งแก้รัฐธรรมนูญ ผ่อนคลายสถานการณ์ แต่ยังไม่จบ
การเปิ ดประชุมรัฐสภาเพือรับฟั งความเห็นวานนี ได้ขอ้ สรุปทีชัดเจนระดับหนึงสําหรับทีจะ
ตอบข้อ เรี ย กร้อ งของกลุ่ม ผู้ชุม นุม คณะราษฎร์
ซึงมี ประการคื อ ให้น ายกรัฐ
รัฐมนตรีลาออก แก้ไขรัฐธรรมนูญ และ ปฎิรูปสถาบันฯ โดยข้อเรียกร้องประการแรกคือให้
นายกรัฐมนตรีลาออก ได้ขอ้ สรุ ปทีค่อนข้างชัดเจนว่าไม่น่าจะมีการลาออก ส่วนการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ ดูเหมือนจะเป็ นเงีอนไขทีได้รบั การตอบสนองมากทีสุด โดยนายกรัฐมนตรี
กําหนดกรอบเวลาในเบืองต้นว่าจะเริมดําเนินการหลังการเปิ ดประชุมสภาสมัยสามัญครัง
ที ในวันที พ.ย.
โดยดําเนินการควบคู่ไปกับการจัดทําร่าง พ.ร.บ.ประชามติและ
น่าจะดําเนินการแล้วเสร็จภายเดือน ธ.ค.
หลังจากนันเข้าสู่กระบวนการทําประชามติ
เพือให้รา่ งแก้ไขรัฐธรรมนูญสมบูรณ์ พร้อมนําขึนทูลเกล้าฯ และประกาศให้มีผลบังคับใช้
ส่วนข้อเรียกร้องที คือให้ปฎิรูปสถาบันฯ เห็นว่าไม่มีความชัดเจนในข้อเรียกร้อง ทังนีการ
ประชุมร่วมรัฐสภาเพือรับฟั งความคิดเห็นโดยไม่มีการลงมติจะมีขนในวั
ึ นนีอีก วัน
ประเมิ น จากสถานการณ์แ วดล้อ มดัง กล่ า วได้เ ห็ น ถึ ง ความพยายามของรัฐ บาล และ
รัฐสภา ในการทีจะลดความร้อนแรงของสถานการณ์ทางการเมื องในปั จ จุบัน แต่ตอ้ ง
ติดตามท่าทีของฝ่ ายผูช้ มุ นุมด้วยเช่นกันว่าจะมีการตอบสนองออกมาอย่างไร โดยฝ่ ายวิจยั
เชือว่าน่าจะทําให้เกิดความผ่อนคลายขึนเล็กน้อย แต่การชุมนุมก็ยังน่าจะดําเนินต่อไป
เพราะข้อ เรี ย กร้อ งอื นๆ ยัง คงมี อ ยู่ อี ก ทังในเรื องการแก้ไ ขรัฐ ธรรมนูญ แม้มี ก ารเริ ม
กระบวนการตามทีกล่าวมาข้างต้น แต่ในส่วนของเนือหาการแก้ไขยังต้องติดตาม ในเชิง
Sentiment การลงทุน เชือว่าประเด็นทางการเมือง ยังจะเป็ นปั จจัยทีสร้างแรงกดดันต่อ
SET Index ต่อไปอีกระยะหนึงโดยนักลงทุนต้องติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด กลยุทธ์การ
ลงทุนยังคงให้ถือเงินสดสํารองไว้ – % เพือหาจังหวะการลงทุนรอบใหม่
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Fund Flow เข้าตลาดหุ้นเอเซีย แต่ เราไม่ได้ประโยชน์
ในช่วงเดือน ต.ค. นี เริมเห็น Fund Flow ไหลออกจากตลาดหุน้ ยุโรป (ดัชนี EuroStoxx600
ลดลง . %mtd) และตลาดหุ้น สหรัฐ (ดัช นี Dow Jones ลดลง . %mtd) มาเข้า ใน
ตลาดหุน้ เอเชียมากขึน (ดัชนี MSCI Asia Pacific ปรับตัวเพิมขึน 3.2%) โดยตลาดหุน้ ใน
แถบเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ หลายแห่ ง ปรับ ตัว เพิ มขึ นเกิ น กว่ า % เช่ น ฟิ ลิ ป ปิ น ส์
10.7%mtd อินโดนีเซีย . %mtd และเวียดนาม . %mtd เป็ นต้น โดยมีสาเหตุหลักๆ อยู่
ส่วน คือ
เปรียบเทียบผลตอบแทน MTD ของแต่ละตลาดหุ้นทั่วโลก
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 ภาพการติ ด เชื อ COVID-19 ที เร่ ง ตั ว ขึ น โดยเฉพาะในแถบยุ โ รป และ
สหรั ฐ ฯ คื อ ผู้ติ ด เชื อในยุ โ รปยัง เร่ ง ตัว ขึ นจนหลายประเทศมี ก ารประกาศ
Lockdown อังกฤษ ฝรังเศส สเปน อิตาลี เป็ นต้น ขณะทีผูต้ ิดเชือในสหรัฐยังเร่ง
ตัวขึน จนอยู่ในระดับสูงถึง หมืนรายต่อวัน
 ผลสํารวจช่วงโค้ งสุดท้ ายของการเลือกตังประธานาธิบดีสหรัฐ นายโจ ไบ
เดน ยังมีคะแนนนํานายโดนัล ทรัมป์ อยู่ ต่อ คะแนน ซึงนโยบายส่วน
ใหญ่ ถือว่าส่งผลดีต่อตลาดหุน้ เอเชีย อาทิ การกลับมาขึนภาษี บุคคลธรรมดา
และนิติบุคคลในสหรัฐ ส่งผลกดดันกําไรบริษัทจดทะเบียนสหรัฐในระยะสัน จึง
อาจเห็นการเคลือนย้ายเม็ดเงินมาสู่ฝังเอเชียมากขึน และยังได้แรงหนุนเพิมเติม
จากนโยบายมุ่งเน้นไปทีกลุม่ CPTTP เป็ นหลัก
 ค่ า เงิ น ดอลลาร์ อ่อนค่ า . %mtd ขณะที Consensus จาก Bloomberg ยัง
คาดว่า Dollar Index จะอ่อนค่าต่อเนืองเหลือ . จุด (ปั จจุบนั อยู่ที จุด) ณ
3Q64
สรุ ป คื อ แม้ Spotlight จะเริ มฉายมาที ตลาดหุ้ น เอเชี ย แต่ ต ลาดหุ้ น ไทยกลั บ ยั ง
Underperform อยู่ โดยปรับตัวลดลง . %mtd สวนทางกับภาพรวม แต่หากความ
ไม่ แ น่ น อนทางด้ า นการเมื อ งเริ มผ่ อ นคลาย น่ า จะเห็ น ตลาดหุ้ น ไทยกลั บ มา
Outperform เฉกเช่นตลาดเพือนบ้ านได้ บ้าง
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