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เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
ผลการเลือกตั้ง ปธน. สหรัฐฯ ที่พลิกไปมา น่าจะส่งผลทำให้ SET Index
วันนี้เคลื่อนไหวผันผวน ส่วนการกำหนดกลยุทธ์การลงทุน ให้เลือกหุ้นกลุ่ม
ที่คาดว่าจะได้ประโยชน์หลังการเลือกตั้งไม่ว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะ ได้แก่ กลุ่ม
พลังงาน-ปิโตรเคมี กลุ่มส่งออก และกลุ่ม High Dividend Yield พอร์ต
วันนี้ให้ซื้อ SCC เพิ่ม 10% หุ้น Top Pick เลือก AP, TU และ SCC

หุ้นอะไร ไม่ว่า Trump หรือ Biden มาก็ได้ประโยชน์ ?
จนถึงปั จจุบนั ผลการเลือกตัง ปธน. สหรัฐฯ ก็ยงั ไม่สามารถรูผ้ ลทีชัดเจน โดยจํานวนคณะผู้
เลือกตัง แต่ละฝ่ ายได้เข้ามายังมีโอกาสพลิกผันได้ตลอดเวลา (ปั จจุบนั Biden เป็ นฝ่ าย
นํา) และด้วยคะแนนทีห่างกันไม่มากในรัฐทีมีจาํ นวนคณะผูเ้ ลือกตังมาก ทําให้เห็นความ
เป็ นไปได้ทีจะเห็นการฟ้องร้องเรืองผลการเลือกตังกันในชันศาล ซึงในการเลือกตังปี
เคยเกิดขึนมาแล้ว และในช่วงเวลาทีเกิ ดกรณี ดังกล่าวก็ พบว่าตลาดหุน้ สหรัฐฯ รวมถึง
ตลาดหุน้ ไทยมีความผันผวนในทิศทางลงในช่วงเวลาหนึง กลยุทธ์การลงทุนในช่วงเวลานี
ฝ่ ายวิ จัย จึ ง นํา เสนอหุ้น ในกลุ่ม ที น่ า จะได้ป ระโยชน์ไ ม่ ว่ า ฝ่ ายได้จ ะชนะการเลื อ กตัง
อย่างเช่น กลุ่มพลังงานและปิ โตรเคมี ซึงมีหนุ้ เด่นอย่างเช่น PTT, PTTGC, IVL และ SCC
ถัดมาเป็ นหุน้ ในกลุ่ม ส่งออก ซึงฝ่ ายวิจยั แนะนําหุน้ TU, CPF และ SVI สุดท้ายเป็ นกลุ่มที
ให้ Dividend Yield สูง ซึงหุน้ เด่นประกอบด้วย DCC, AP และ INTUCH พอร์ตการลงทุน
วันนี ฝ่ ายวิจยั ลดระดับเงินสดลงจาก % เหลือ % โดยให้นาํ เงินสด % ทีลดลงไป
ซือหุน้ SCC หุน้ Top Pick วันนีเลือก AP, TU และ SCC ส่วนทิศทางของ SET Index ก็
น่าจะผันผวนไปตามพัฒนการของผลการเลือกตัง ปธน. สหรัฐฯ ซึงวันนีคงยังไม่นิง
หุ้นกลุ่มที่ใครมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ ก็ได้ประโยชน์จากนโยบายทั้ง 2 ฝั่ง
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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
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ผลการเลือกตั้งสหรัฐฯ พลิกไปพลิกมา ตลาดหุ้นผันผวนอีกระยะ
ผลการนับคะแนนการเลือกตังประธานาธิบดีสหรัฐตลอดทังคืนพลิกไปพลิกมา ทําให้ตลาด
หุน้ ผันผวน โดยล่าสุด นับคะแนนไปแล้ว 90% ของผูม้ ีสิทธิเลือกตังทังหมดราว 150 ล้าน
คน พบว่าผลคะแนน Electoral Vote ล่าสุด นาย Joe Biden มีคะแนน 264 คะแนน (ขาด
อีก คะแนนเสียง) นํานาย Donald Trump 214 คะแนน (ขาดอีก คะแนนเสียง) ผูท้ ีได้
คะแนนเกิน คะแนน จะเป็ นผูช้ นะการเลือกตัง)
ผลการนับคะแนนเมือคืนนี นาย Biden พลิกกลับมาได้คะแนนสําคัญ คือ รัฐ Michigan
(คะแนน Electoral Vote 16 คะแนน) และ Wisconsin (คะแนน Electoral Vote 10
คะแนน) หลัง จากเริมมี การนับ คะแนนไปรษณี ย ์ (ก่ อ นหน้าตลาดคาดคนเลื อ กตังผ่ า น
ไปรษณีสนับสนุน นาย Biden)
ASPS ยังให้นาหนั
ํ กการนับคะแนนรัฐทียังอยู่ระหว่างนับคะแนน คือ จํานวน 5 รัฐ ซึงมี
คะแนน Electoral Vote รวมกัน 60 คะแนน (ดังรู ป) เนืองจากคะแนนทัง 2 ท่าน ค่อนข้าง
สูสี ประเมินว่าจะสามารถทราบผลการนับคะแนนทังหมดได้ภายในช่วงปลายสัปดาห์นี
เป็ นอย่างช้า อย่างไรก็ตาม นาย Biden ขาดอีก คะแนนเสียง คือ หากชนะรัฐ Nevada
ก็จะได้เป็ นประธานาธิบดีสหรัฐ
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งล่าสุดประธานาธิบดีสหรัฐปี 2563

ร ัฐ

จํานวนคะแนนคณะผู ้
คะแนนทีน ับแล้ว
เลือกตงั (Electoral Vote)

ร ัฐทีอยูร่ ะหว่างน ับคะแนน
Pennsylvania
Georgia
North Carolina
Nevada
Alaska
รวม
ร ัฐทีน ับคะแนนเสร็จสินแล้ว
Michigan
Wisconsin
รวม
รวมทงสิ
ั น

Trump

Biden

20
16
15
6
3
60

89%
97%
94%
75%
50%

51.1%
49.9%
50.1%
48.7%
63.6%

47.7%
48.9%
48.7%
49.3%
32.4%

16
10
26
86

100%
100%

48.1%
48.9%

50.3%
49.6%

ทีมา: The Guardian, ASPS

อย่างไรก็ตามการทีนาย Biden พลิกกลับมามีคะแนนนําในช่วงท้ายของรัฐ Wisconsin
เป็ นประเด็นทําให้นาย Trump ไม่พอใจ และกล่าวหาว่ามีการทุจริตการเลือกตัง และเริมมี
การร้องเรียนประเด็น คือ เตรียมร้องให้มีการนับคะแนนใหม่ ในรัฐ Wisconsin(ดังรู ป) มี
คะแนนห่างกันเพียง . % และมีคณะผูเ้ ลือกตัง ท่าน ซึงเป็ นประเด็นทีต้องติดตาม จะ
มีการนับคะแนนใหม่หรือไม่ หรือท่าทีของนาย Trump จะฟ้องร้องศาลค้านการนับคะแนน
ต่อ จะเป็ นอย่างไร อาจส่งผลให้กระบวนการนับคะแนนเลือกตังล่าช้าออกไปอีกได้ ซึงจะ
สร้างความไม่แน่นนอน และนําความกังวลมาสูต่ ลาดหุน้ โลก
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ASPS พิจารณาในอดีตเคยเกิดเหตุการณ์การนับคะแนนใหม่และเกิดการพลิกล็อก คือ
เลือกตังปี 2543 วันที พ.ย. 2543 ระหว่างนาย George W. Bush กับนาย Al Gore ซึง
ครังนันนาย Bush ได้ยืนเรืองต่อศาลให้นบั คะแนนใหม่ในรัฐ Florida เนืองจากคะแนนสูสี
กันมาก ต่างกัน . % และศาลมีคาํ สังให้นับคะแนนใหม่ในวันที 12 ธ.ค. 2543 (23 วัน
หลังนับคะแนนครังแรก)
โดยในช่วงเวลาตังแต่วันนับคะแนนครังแรกไปจนถึงวันตัดสินของศาล พบว่าตลาดหุน้
สหรัฐ และไทยถูกกดดันอย่างมาก (ดังรู ป) เนืองจากตลาดยังไม่ทราบว่าใครจะเป็ นผูช้ นะ
การเลือกตัง โดยตลาดหุน้ Outperform อย่างเห็นได้ชดั เมือเทียบกับการเลือกตังในครัง
อืนๆ เช่น ปี 2547, 2555 และ 2559 ยกเว้นเพียงปี 2551 เพราะมีวิกฤติ Subprime
ดังนัน หากการเลือกตังครังนี มีการยืนเรืองต่อศาลให้นบั คะแนนใหม่จริง คาดว่าจะส่งผล
ให้ตลาดหุน้ ถูกกกดันจากความไม่แน่นอนของผลการเลือกตังคล้ายอดีต
การตอบสนองของ S&P500 ภายหลังวันนับคะแนนเลือกตั้ง

ทีมา: Bloomberg

การตอบสนองของ SET Index ภายหลังวันนับคะแนนเลือกตัง้

ทีมา: Bloomberg
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ผลการประชุม Fed คาดยังคงดอกเบี้ยฯ ที่เดิม
นอกเหนื อจากผลการเลื อ กตังสหรัฐ ประเด็ น ทียัง ต้อ งติ ด ตามในวัน นี คื อ ผลสรุ ป การ
ประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) แต่จะรู ผ้ ลตี วันพรุ ่งนีตามเวลาไทย รอบนีคาด Fed
จะยังคงอัตราดอกเบียนโยบายตามเดิมที . %(ตําสุดเป็ นประวัติการณ์) โดยติดตาม
การแถลง Fed จะมี Out look เศรษฐกิจและส่งสัญญาณการใช้นโยบายการเงินอย่างไรต่อ
(รอบทีแล้ว ยังคงมุมมอง คือ จะคงอัตราดอกเบียระดับตําไปอีกอย่างน้อย ปี หรือคง
ดอกเบียไปจนถึงปี
)
เช่นเดียวกับไทย ASPS คาด กนง.จะคงดอกเบียฯที . % ไปอีกราว ปี สอดคล้องกับ
ล่าสุด เมือวานนี ผูว้ ่า ธปท.ให้สัมภาษณ์ มุมมองแนวโน้มออกมา คือ การใช้นโยบาย
การเงินผ่อนคลาย หรือ ดอกเบียตําไปจนกว่าเศรษฐกิจจะฟื นตัว คาดจะกลับมาทีเดิมคือ
ปี
ภายใต้สมมติฐานกรณีอตั ราดอกเบียนโยบายยังคงที . % ฝ่ ายวิจยั ฯ ประเมิน
EPS64F ที . บาท/หุน้ รวมถึง PER64F เท่า (ภายใต้วิธี Market Earning Yield
Cap. แบบConservative ที . % ซึงน้อยกว่าค่าเฉลียในอดีต . %) เมือนํามาคูณกัน
ที
จุด
จะได้เป้าหมาย SET Index ปี

หาหุ้นที่ใครมา ก็ได้ประโยชน์ แนะ พลังงาน/ปิโตรฯ ส่งออก ปันผลสูง
แม้ล่าสุดผลการเลือกตังสหรัฐ นายโจ ไบเดน (พรรค Democrat) เป็ นผูม้ ีคะแนนนํา แต่
หากมีการฟ้องร้องจากฝ่ ายตรงกันข้าม น่าจะทําให้ผลการเลือกตังยังไม่เป็ นทีสินสุด และ
นายโดนัล ทรัมป์ (พรรค Republican) ยังมีโอกาสพลิกกลับมาชนะได้
ดังนันฝ่ ายวิจัย ASPS จึงทําการคิดและค้ นหากลยุทธ์ Flexible Play คือ หาหุ้นทีใคร
มาเป็ นประธานาธิบดีสหรัฐฯ ก็ได้ ประโยชน์ อาทิ หุ้นกลุ่มพลังงาน/ปิ โตรฯ, ส่งออก
และปั นผลสูง มีรายละเอียดดังนี
หุ้น 3 กลุ่มที่ใครมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ ก็ได้ประโยชน์จากนโยบายทั้ง 2 ฝั่ง

ทีมา: .ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS

Research Division

MARKET TALK

Research Division

กลยุทธ์การลงทุน

หุ้นกลุ่มพลังงาน/ปิ โตรฯ ได้แรงหนุนทังจากมาตการทีเน้นการใช้พลังงานฟอสซิล ของ
พรรค Republican ในส่วนของพรรค Democrat มีมาตราการกระตุน้ โครงสร้างพืนฐาน
กว่า ล้านล้านเหรียญ ทําให้เกิดความต้องการใช้พลังงาน เงินเฟ้อตามมา ล้วนหนุนให้
ราคานํามันมีโอกาสปรับตัวเพิมขึน แนะนําพลังงาน/ปิ โตรฯ SCC, IVL, PTTGC และ PTT
หุ้ น ส่ ง ออก ประเด็ น กดดัน จี น ทัง Trade war และ Tech War ของพรรค Republican
น่าจะทําให้เห็นการสังออเดอร์ และย้ายฐานการผลิตมาไทยมากขึน ในส่วนของพรรค
Democrat ซึงนโยบายให้นาหนั
ํ กกับกลุ่ม CPTPP ถือว่าเอือประเทศในฝั งเอเชีย และถ้า
ไทยเข้าร่วมถือเป็ นการเปิ ดตลาดส่งออกทีกว้างขึน แนะนําหุน้ ส่งออก TU, CPF และ SVI
หุ้นปั นผลสูง นโยบายกระตุน้ เศรฐกิจต่อเนือง ของทัง ฝั ง ทังพรรค Republican และ
Democrat รวมถึงหลายประเทศยังเผชิญ COVID- จึงน่าจะกดดันให้ดอกเบียนโยบาย
ยืนในระดับตําไปอีกซักระยะ ขณะทีในไทย ภาพรวมการท่องเทียวยังไม่ฟืน ทําให้การใช้
นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายยังจําเป็ น (ฝ่ ายวิจยั ฯ ประเมินคงดอกเบียอย่างน้อย ปี )
ขณะทีหุน้ ได้ประโยชน์ แนะนําหุน้ ปั นผลสูง DCC, AP และ INTUCH
Toppick วันนีเลือกหุ้นในกลยุทธ์ Flexible Play หรือหุ้นทีใครมาเป็ นประธานาธิบดี
สหรัฐ ก็ได้ ประโยชน์ อย่าง SCC, TU และ AP
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ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส
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