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ET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
คาดว่า SET Index น่าจะเข้าสู่ช่วงพักฐานในระยะสั้น รอดูพัฒนาการเชิง
บวกใหม่ๆ ของปัจจัยแวดล้อมทางพื้นฐาน ส่วนในระยะกลาง-ยาวเชื่อว่า
สภาพคล่องส่วนเกินในระบบการเงินยังช่วยหนุนตลาด พอร์ตจำลองวานนี้
ขายทำกำไร AP ออกไป และให้เก็บเงินสดไว้ 10% รอซื้อหุ้นใหม่เพิ่มเมื่อ
ราคาย่อยตัว Top Pick วันนี้เลือก CPF, CRC และ VGI

ราคาหุ้นดูดซับเรื่องวัคซีนไปแล้ว เข้าสู่ช่วงพักรอปัจจัยบวกใหม่ๆ
ประเมินว่าแรงหนุนจากผลการเลือกตัง ปธน.สหรัฐฯ และความคืบหน้าของวัคซีน Covid19 น่าจะถูกสะท้อนเข้าไปในราคาหุน้ แล้ว และหากยังไม่มีปัจจัยบวกใหม่ๆ SET Index ก็
น่าจะเข้าสู่ช่วงการพักฐานในระยะสันๆ อย่างไรก็ ตามในระยะกลาง-ยาว เชือว่า SET
Index ยัง น่ า จะอยู่ใ นขาขึ น โดยแรงหนุน สํา คัญ มาจากสภาพคล่ อ งส่ ว นเกิ น ในระบบ
การเงิน ทีอยู่ในระดับสูง และพร้อมทีจะไหลกลับเข้าสู่สินททรัพย์เสียงอย่างหุน้ เมือความ
เสียงต่างๆ ทีปกคลุมอยู่ลดระดับลงไป ส่วนมุมมองทางปั จจัยพืนฐานยังเห็นพัฒนาการเชิง
บวก โดยกําไรสุทธิบริษัทจดทะเบียน 3Q63 ปั จจุบนั ประกาศแล้ว % ของ Market Cap
มีกาํ ไรสุทธิ . แสนล้านบาท เทียบกับกําไรรวมทังหมดในงวด 2Q63 ที . แสนล้าน
บาท สะท้อนให้เห็นภาพการฟื นตัวทีชัดเจน และทําให้เป้าหมายทีฝ่ ายวิจยั คาดหมายว่าจะ
เห็นกําไรสุทธิงวด 3Q63 รวมทีใกล้บริเวณ แสนล้านบาท มีความเป็ นไปได้มากขึน ส่วน
ตัวเลข GDP ในงวด 3Q63 ทีจะประกาศในวันจันทร์ที พ.ย. ประเมินว่าน่าจะติดลบ
น้อยลงมาอยู่ที - . % YoY วานนีพอร์ตจําลองได้ขาย AP รับกําไร . % แนะนําให้เก็บ
เงินสดไว้ % รอซือหุน้ เพิมเมือราคาย่อยตัว Top Pick เลือก CPF, CRC และ VGI
หุ้นที่ประกาศงบ 3Q63 ออกมาแล้วมีกำไร

1,345.34
4.10
117,153

(ล้านบาท)

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ
นักลงทุนแต่ละประเภท (ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
นักลงทุนรายย่อย

7,232.48
771.18
-4,223.54
-3,780.12
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ทีมา : ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS
หมายเหตุ หุน้ ทีงบ 3Q63 Turnaround ทัง QoQ และ YoY มี
รูปด้านบนไม่ได้รวมหุน้ ทีงบ Q63 ขาดทุน

บริษัท

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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จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ระดับสูง ลดน้ำหนักบวกในเรื่องวัคซีน
ตลาดหุน้ โลกเริมขาดปั จจัยหนุนใหม่ภายหลังตอบรับ(Priced in) ประเด็นข่าวสําคัญไปถึง
2 ประเด็น ได้แก่ .) ผลการเลือกตังสหรัฐ ซึงว่าทีประธานาธิบดี คือ นาย Joe Biden
2.) ความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนไวรัส COVID-19: บริษัท Pfizer-BioN Tech รายงานผล
การทดลองวัคซีน พบว่าสามารถป้องกันการติดเชือ COVID ได้ 90%
อย่างไรก็ตามหลังจากตอบรับปั จจัยบวกเรืองวัคซีนไปดังกล่าว และดูเหมือนตลาดยังรอ
ข่าวบวกใหม่ๆอาทิ การประกาศความคืบหน้าของบริษัททีประสบความสําเร็จในการ
ทดลองวัคซีน อืนๆ อาทิ Moderna
ในช่วงนีตลาดเริมกลับมาให้นไ้ หนักจํานวนผูต้ ิดเชือ COVID-19 ซึงยังเพิมขึนอย่างรวดเร็ว
ล่าสุด ผูต้ ิดเชือใหม่ (New Case)ทัวโลกเพิมขึนอีก , ราย ส่งผลให้จาํ นวนผูต้ ิดเชือ
สะสม (Total Case) ทัวโลกเพิมขึนไปถึง 51.9 ล้านราย โดยเฉพาะในสหรัฐ , ญีปุ่ น พบผู้
ติดเชือใหม่แตะระดับสูงเป็ นประวัติการณ์ (All Time High) ที 1,525 ราย
อย่างไรก็ ตามในรอบนี ประเด็นบวก คือ พบว่ายังไม่เห็นประเทศทีกลับมา Lockdown
เข้มงวดรุนแรงเหมือนทีเคยทําไปในช่วง 2Q63 เท่าใดนัก จึงคาดว่าแรงกดดันต่อเศรษฐกิจ
และตลาดหุน้ โลกน้อยลงเมือเทียบกับช่วง 2Q63

ราคาน้ำมันดิบยังทรงตัวสูง ปัจจัยหนุนฝั่ง Supply ดีต่อหุ้นน้ำมัน
ด้า นราคานํามัน ดิ บ Brent วานนี ยัง ปรับ ขึนต่ อ เป็ น วัน ที อี ก 0.3% (mtd นํามัน ปรับ
เพิมขึนราว %เทียบกับ PTTEP +11.3% PTT +11.7%) โดยยังคงได้แรงหนุน จากฝั ง
Demand คาดหวังจะฟื นตัวจากประเด็ นวัคซีน Pfizer-BioNTech และฝั ง Supply 1.)
ตลาดคาดหวังการประชุม OPEC+ ปลายเดือน พ.ย. มีโอกาสทีกลุ่มจะยังคงตัดลดกําลัง
การผลิต . ล้านบาร์เรล/วัน ในปี
จะทําให้ Supply นํามันยังไม่เข้ามาในตลาด
(เนืองจากข้อตกลงล่าสุด คือ ปี
กลุ่ม OPEC+ จะยังตัดลดกําลังการผลิต . ล้าน
บาร์เรล/วัน) 2.) EIA วานนีรายงาน สต็อคนํามันดิบสัปดาห์ลา่ สุด ลดลง 5.15 ล้านบาร์เรล
มากกว่าทีตลาดคาดจะลดลงเพียง 9 แสนบาร์เรล
ในภาพรวม ราคานํามันทียังทรงตัวในระดับสูง หนุน Sentiment เชิงบวกต่อหุน้ ในกลุ่ม
นํามัน และโรงกลัน โดยคําแนะนําหุน้ ในกลุ่มนํามัน พบว่าราคาหุน้ ในช่วงทีผ่านมามีการ
ปรับฐานจนเริมเห็น Upside แนะนําให้หาจังหวะทยอยสะสม PTT (Buy: FV@B ) และ
PTTEP (Buy: FV@ ) ส่วนกลุ่มโรงกลันและปิ โตรเคมี แนะนําซือ PTTGC (Buy: FV@44)
เนืองจากให้นาหนั
ํ กไปทีธุรกิจปิ โตรเคมีสายโอเลฟิ นส์ทีจะเห็นการเติบโตได้อย่างต่อเนือง
ในไตรมาส ซึงเป็ นช่วงฤดูกาล
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GDP งวด 3Q63 ประกาศสัปดาห์หน้า คาดติดลบน้อยลง
ในประเทศประเด็นทีตลาดจะเริมให้นาหนั
ํ กคือ วันจันทร์หน้า พ.ย. โมงเช้าสภาพัฒน์
ฯ รายงาน GDP งวด Q63 ASPS คาดขยายตัว %qoq แต่หดตัว . %yoy (เทียบกับ
Bloomberg Consensus คาดเฉลีย - . %yoy) โดยเห็นสัญญาณการฟื นตัวชัดเจนของ
จทุกภาคส่วน แม้จะยังไม่กลับไปถึงก่อน Covid-19 อาทิ การบริโภค
ดัชนีชีนาเศรษฐกิ
ํ
ครัวเรือน สะท้อนจากยอดค้าปลีกไทย ล่าสุด ส.ค. - . % เทียบกับค่าเฉลียงวด Q63 18%yoy, ภาคส่งออก ยอดส่งออกเดือน ก.ย. เหลือหดตัว - . %yoy และเป็ นการหดตัว
น้อยลง 3 เดือนติด ฯลฯ
โดยรวมดังที ASPS เคยนําเสนอ GDP ทังปี
Downside ในการปรับลงคาดจํากัด
และคาดว่าจะเห็นการทยอยปรับเพิมมุมมองจากสํานักเศรษฐกิจตามมา อย่างไรก็ตาม
หากประเมินปี
ASPS คาดเศรษฐกิจจะกลับมาขยายตัว . %yoy จากฐานทีตํา ถือ
ว่าเผชิญความท้าทาย ทังจากประเด็นการเมื อง, จํานวนนักท่องเทียวจะฟื นตัวได้เร็ว
เพียงใด ขึนกับการกระจายวงกว้างของวัคซีน หากเร็วกว่ากรอบเดิมทีกําหนดคากจะเห็น
การฟื นตัว
Real GDP และการเติบโต %yoy ของเศรษฐกิจไทย

ทีมา: สภาพัฒน์ฯ, ASPS

ส่วนกลางสัปดาห์หน้า พ.ย.เวลาบ่าย การประชุม กนง. ASPS ยังคงมุมมองเดิม คือ
คาดยังคงอัตราดอกเบียนโบบายที . % (ตําสุดในประวัติการณ์) ไปตลอดช่วงทีเหลือของ
ปี นีและคาดแนวโน้มดอกเบียฯจะทรงตัวตําไปอีกอย่างน้อย ปี หลังจากนี เหตุผลความ
เชือคือ
 Bond Yield 1 ปี ไ ทย ( ในตัว ชี วัด ทิ ศ ทางอัต ราดอกเบี ย) ปั จ จุบัน ยัง ทรงตัว
บริเวณ . % ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบียนโบบาย (ดังรูป) ในอดีต Bond Yield 1
ปี ปรับลงก่อน และดอกเบียจะปรับลงตาม หรือ หาก Bond Yield 1 ปี ทรงตัว
ดอกเบียทรงตัวตาม
 มุมมองของผูว้ ่าการ ธปท. นายเศรษฐพุฒิ ในช่วงทีผ่านมา ส่งสัญญาณคงดอกเบีย
หรือให้นาหนั
ํ กการลดอัตราดอกเบียนโยบายในอนาคตน้อยลง
 ในอดี ต วิ ก ฤตเศรษฐกิ จ สํา คัญๆ ดอกเบี ยฯไทยทรงตัว ตําอย่ างน้อยไม่ ต ากว่
ํ า ปี
ดังเช่นช่วงวิกฤติตม้ ยํากุง้ ที ธปท.คงอัตราดอกเบียตําต่อเนืองกันนาน ไตรมาส ( ปี )
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โดยรวมภายใต้สมมติฐาน กรณีอัตราดอกเบียนโยบายคงที 0.5% และประเมิน Market
Earning Yield Gap แบบ Conservative ที 4.5% (ค่าเฉลียในอดีต . %) จะได้ค่า P/E
ของ SET Index ที 20 เท่ า ซึงเมื อนํา ไปคูณ กับ EPS64F ซึง ASPS ประเมิ น ไว้ที 72.51
บาท/หุน้ จะได้ดชั นีเป้าหมายปี 2564 ที 1, จุด
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย และBond Yield 1 ปี ของไทย

ทีมา: Bloomberg

กำไรงวด 3Q63 ประกาศแล้ว 55% อยู่ที่ 1.02 แสนล้านบาท
ฤดูกาลประกาศงบ Q ผ่านมาแล้วครึงทาง คือ ล่าสุดมีบริษัทจดทะเบียนรายงานผล
ประกอบการ บริษัท (คิดเป็ น Market Cap. 55%) โดยมีกาํ ไรสุทธิรวมอยู่ที . แสน
ล้านบาท เพิมขึน . %qoq และลดลง % โดยมี ถึง
บริษัททีแนวโน้มกําไรดีขึน
แบ่ ง เป็ น หุ้น Turnaround 45 บริ ษั ท , หุ้น เติ บ โต QoQ และ YoY 52 บริ ษั ท , หุ้น เติ บ โต
เฉพาะ QoQ 34 บริษัท,หุน้ เติบโตเฉพาะ YoY 20 บริษัท ดังนันฝ่ ายวิจยั ฯ ประเมินว่ายังมี
ความเป็ นไปได้ทีกําไรบริษัทจดทะเบียนงวด 3Q63 จะทําได้ . – . แสนล้านบาท (ดัง
ภาพทางด้านล่าง)
หุ้นที่ประกาศงบ 3Q63 ออกมาแล้วมีกำไร

ทีมา : ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS
หมายเหตุ หุน้ ทีงบ 3Q63 Turnaround ทัง QoQ และ YoY มี
รูปด้านบนไม่ได้รวมหุน้ ทีงบ Q63 ขาดทุน

บริษัท
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จากข้อมูลดังกล่าว ฝ่ ายวิจยั ฯ ทําการคัดกรองหุน้ น่าลงทุนทีมีแนวโน้มผลประกอบการดีขึน
จนมีการปรับเพิม Fair Value ทังจากผลประกอบการทีดี หรือมี Upside มากขึนสําหรับ
ประมาณการปี
19 บริษัท รวมถึงหุน้ เปลียนคําแนะนําเป็ น “ซือ” 5 บริษัท เนืองจาก
Upside เริมจูงใจ ดังนี
หุ้นที่ปรับเพิ่มคำแนะนำ หรือปรับมูลค่าทางพื้นฐานขึ้น ตั้งแต่ต้นเดือนพ.ย.63
ปร ับมูลค่าทางพืนฐานขึน
MINT
SCCC
PTTGC
PTT
IVL
SF
TU
LH
SAT
GULF
OSP
ASK
TFG
INTUCH
DCC
ADVANC
NWR
ILM
SC

ื
ปร ับคําแนะนําเป็น"ซ อ"
THANI
MINT
OSP
GULF
KCE

ทีมา : ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS

เชื อว่ าหุ้นดังกล่ าว มีแรงผลั กดันเฉพาะตัว จากแนวโน้ มผลประกอบการทีดีขึน
น่าจะหนุนให้ Outperform ตลาดได้

SET vs Sector Return 2019

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

SET vs Sector Return 2020ytd

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

MARKET TALK

Research Division

กลยุทธ์การลงทุน

หุ้นที่แนะนำใน Market Talk

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

