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ET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
ความกังวลเรื่อง Covid-19 กลับมาร้อนแรงอีกครั้ง ซึ่งน่าจะทำให้หุ้นในกลุ่ม
ถุงมือยางได้ประโยชน์ ส่วนวันนี้จะมีการประกาศ GDP 3Q63 ฝ่ายวิจัยคาด
ติดลบน้อยลงมาอยู่ที่ -8.5% พอร์ตการลงทุนจำลองแนะนำขายทำกำไร
BDMS และนำเงินเข้าลงทุนใน STGT แทน ส่วนหุ้น Top Pick เลือก CK,
STGT และ TISCO

กลับมากังวล Covid-19 รอบใหม่ กลับมาใส่ถุงมือยางอีกครั้ง
จํานวนผูต้ ิดเชือ Covid-19 ทัวโลกเดินหน้าสร้างจุดสูงสุดใหม่ต่อเนือง ขณะทีกระแสเรือง
วัคซีนมีนาหนั
ํ กเบาลง โดยยังต้องผ่านอีกหลายขันตอนกว่าทีจะกระจายเข้าสู่ประชากรวง
กว้างได้คงไม่เร็วไปกว่า H64 ภาวะดังกล่าวทําให้หนุ้ ในกลุ่มทีได้ผลดีจากการแพร่ระบาด
ของ Covid-19 ได้รบั ผลดี ซึง STGT เด่นทีสุด เช้าวันนี (9:00 น.) จะมีการประกาศ GDP
งวด 3Q63 ของประเทศไทยโดยฝ่ ายวิจยั ประเมินว่าจะติดลบอยู่ทีราว . % YoY พร้อม
กันนีเริมเห็นสัญญาณทีเครืองยนต์ทางเศรษฐกิ จ สําคัญอย่าง การบริโภคภาคกลับมา
ทํางาน และถัดไปน่าจะเห็น การลงทุนภาครัฐบาล และ การลงทุนภาคเอกชนทํา งาน
ตามมา ซึงหากเป็ นไปตามคาดก็จะทําให้ความเสียงสําหรับการลงทุนลดระดับลงได้อีก
ส่วนหนึง สําหรับประเด็นทางการเมือง สัปดาห์นีต้องติดตามการประชุมของรัฐสภา ซึงจะ
มีการพิจารณาญัตติเรืองร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทังนีคาดหวังว่าน่าจะเห็นการรับหลักการใน
วาระที ของ ร่าง รัฐธรรมนูญบางร่าง แต่หากผิดจากทีคาดก็อาจทําให้การชุมนุมนอก
สภามีความร้อนแรงขึน พอร์ตการลงทุนวันนี ให้ขายทํากําไร BDMS (กําไร>20%) แล้วให้
นําเงินเข้าลงทุนใน STGT ส่วนหุน้ Top Pick เลือก CK, TISCO และ STGT
จำนวนผู้เชื้อ COVID-19 รายใหม่ทั่วโลก
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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

MARKET TALK
กลยุทธ์การลงทุน

COVID-19 กลับมาสร้างความกังวล หุ้นถุงมือยางก็น่าจะกลับมา
ต่า งประเทศประเด็ น ทีตลาดให้ความสนใจซึงเป็ นประเด็ น ทีทําให้ตลาดหุน้ ปรับ ขึนใน
สัปดาห์ก่อนหน้า อาทิ
 ผลการเลือกตังสหรัฐ เป็ นทีแน่ชดั แล้วว่า ว่าทีประธานาธิบดีสหรัฐคนที คือ
คะแนน นํา นาย
นาย Joe Biden ล่ า สุด คะแนน Electoral Votes อยู่ที
ทรัมป์ ขาดลอย คะแนนอยู่ที (ส่วนการนับคะแนนในส่วนของวุฒิสภา แม้จะ
ยังนับไม่เสร็จ Republican นําอยู่ที 50 ต่อ ส่วน สภาล่าง Democrat คะแนน
นําอยู่ที
ต่อ ) ทําให้เป็ นประเด็นทีต้องติดตามต่อในอนาคตการผลักดัน
มาตรการที ตามที เคยหาเสี ย งของนาย Joe biden จะถู ก ผลัก ดัน มากน้อ ย
เพียงใด ซึงนโยบายส่วนใหญ่อาทิ การขึน Coporate tax สนับสนุนให้เงินไหล
ออกจากสหรัฐ คาดมาเอเซีย ฯลฯ
 การพัฒ นาวัค ซี น COVID-19 หลัง จากสัป ดาห์ก่ อ นหน้า บริษั ท Pfizer-BioN
Tech รายงานผลการทดลองวัคซีน ป้องกันการติดเชือ COVID ได้ 90% และ
เชือว่าบริษัทวัคซีน อืนๆทีทดลองในเฟสที จะทยอยประกาศออกมา ล่าสุดมี
CNN คาดการณ์วา่ ถัดไปคือ Moderna
อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าปั จจัยบวกดังกล่าวได้สะท้อนไปในราคาหุน้ ในระดับหนึงแล้ว
เชือว่าตลาดหุน้ โลกล่าสุดกลับมาถูกกดดันจากปั จจัยลบ คือ สถานการณ์ Covid-19 อีก
ครัง หลัง จาก จํา นวนผู้เ ชื อ COVID-19 รายใหม่ ทั วโลก(New Case) ยั ง เดิ น หน้า ทํา
จุดสูงสุดใหม่ (New High) อย่างเนือง โดยจํานวนผูเ้ ชือใหม่เพิมขึนอีก , ราย ส่งผล
ให้จาํ นวนผูต้ ิดเชือสะสม (Total Case) ทัวโลกเพิมขึนแตะระดับ 54.3 ล้านราย ประเทศที
มีจาํ นวนผูต้ ิดเชือใหม่เพิมขึนต่อ เช่น สหรัฐ, อิตาลี,ฝรังเศส, อังกฤษ, สเปน เป็ นต้น
โดยรวม ASPS ประเมิน ว่าในระหว่างนี ประเด็น จํานวนผู้ต ดิ เชือทีเพิมขึนกลับ มามี
นําหนัก ต่อ ตลาดหุ้น คาดว่าจํานวนผู้ต ิด เชิอทีเร่ง ตัว ขึนอย่างต่อ เนือง จะสามารถ
สร้าง Sentiment เชิงบวกต่อ หุน้ กลุ่ม ยางและถุงมือ ยาง เช่น STGT และ STA
จำนวนผู้เชื้อ COVID-19 รายใหม่ทั่วโลก
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GDP 3Q63 ของไทยประกาศเช้านี้ คาด -8.5% YoY
เช้ า นี เวลา . น. สภาพั ฒ น์ ร ายงาน GDP ไทยงวด Q63 ASPS คาดยั ง หดตั ว
8.5%yoy(Consensus คาดเฉลี ย - . %yoy) และคาดงวด Q63 จะหดตัว ในอัต ราที
ลดลง คือ คาดหดตัว . %yoy โดยรวมแล้ว ASPS ยังคงมุมมองว่าเศรษฐกิจไทยในช่วง
ทีเหลือของปี 2563 น่าจะมีDownside ทีจํากัด และคาดจะเห็นการทยอยปรับขึนประมาณ
การ GDP (ปั จจุบนั ASPS คาด - . %yoy เทียบกับ Consensus คาด - . %)
ปัจจัยต่างประทศที่ให้น้ำหนักในสัปดาห์นี้

ทีมา: Bloomberg

ในส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจปี
ดังที ASPS นําเสนอใน Market talk วันศุกร์ที พ.ย.
คือ คาด GDP จะกลับมาขยายตัว 4.1%yoy โดยคาดแรงส่งของเศรษฐกิจไทยจะมาจาก
ปั จจัยภายในประเทศเป็ นหลัก โดยเฉพาะ
 การใช้จ่ายภาครัฐ (G) หลักๆมาจากงบประมาณประจําปี 2564 วงเงิน . ล้าน
ล้านบาท จะเร่งทยอยอออกมา รวมถึงเม็ดเงินจาก พ.ร.ก. กูเ้ งิน ล้านล้านบาท
ทียังมีเงินคงเหลือราว 5.11 แสนล้านบาท
 การลงทุ น ภาครัฐ (I) ในช่ ว งเวลาที เหลื อ ของปี 2563 จนถึ ง ปี 2564 ASPS
คาดหวังว่าจะเริมเห็นการลงทุนภาครัฐมากยิงขึน อาทิ โครงการรถไฟฟ้าสายสี
ส้มตะวันตก (ศูนย์วฒ
ั นธรรม-บางขุนนนท์) วงเงิน 1.27 แสนล้านบาท ซึงจะมี
กําหนดเปิ ดซองประมูลในวันที 23 พ.ย. 2563 ก่อนทีจะมีการลงนามเซ็นสัญญา
และเริมก่อสร้างในช่วง 1H64 ต่อไปขณะทีอืนๆเช่น รถไฟทางคู่เฟส 2, รถไฟฟ้า
สายสีม่วงใต้ (เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ), รถไฟฟ้าสายสีแดงส่วนต่อขยาย (บางซือรังสิต และบางซือ-ตลิงชัน) น่าจะเห็นการเปิ ดประมูลในปี 2564 ถือว่าดีต่อหุน้ ใน
กลุม่ รับเหมาก่อสร้าง (CK, STEC) และกลุม่ วัสดุก่อสร้าง (SCC, TPIPL
 การบริโภคครัวเรือน (C): คาดจะยังมีมาตรการกระตุน้ การบริโภคทีออกมาอย่าง
ต่อเนืองในปี
, รายได้เกษตรกรยังมีปัจจจัยหนุนจาก ราคาสินค้าเกษตรที
ยังมีแนวโน้มทรงตัวสูง อาทิ ราคาหมู , ราคายางพารา (ดีต่อหุน้ ในกลุ่มค้าปลีก
เช่น CPALL, CRC
ในส่วนของเครืองยนต์ขบั เคลือนภาคต่างประเทศทังภาคส่งออก และการท่องเทียว ASPS
ประเมินจะเห็นการฟื นตัวเช่นกัน โดยคาดหวังจากวัคซีน Covid-19 และภาคส่งออกปี
จะมีแรงหนุนสําคัญ หลังจากเมือวานนี ไทย ใน ชาติลงนามความตกลงการค้า
เสรี (RCEP) ซึ งเป็ ย ข้อ ตกลงรวมกลุ่ ม ชาติ อ าเซี ย น รวม จี น , ญี ปุ่ น, เกาหลี ใ ต้
ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์ หลักๆ RCEP คือ
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 ข้อตกลงการค้าใหญ่ทีสุดในโลก (GDP ราว 32%) เทียบกับ ข้อตกลง EU ของ
สหภาพยุโ รป (GDP ราว 20%) หรื อ CPTPP (GDP ราว 13%) *มี ส มาชิ ก
ประเทศ สหรัฐสนใจจะกลับเข้าร่วมอีกครัง (ไทยสนใจจะเข้าร่วม)
 RCEP ต่ า งกั บ CPTPP คื อ มี เ งื อนไขยื ด หยุ่ น มากกว่ า ทั งด้ า น แรงงาน,
สิงแวดล้อม ฯลฯ
 ปั จจุบนั M63 ไทยส่งออกสินค้าไป ประเทศเหล่านีรวมกัน . หมืนล้าน
เหรียญฯ ราว %ของยอดส่งออกทังหมด
 สินค้าส่งออกทีคาดไทยจะได้ประโยชน์ อาทิ เกษตร (แป้งมันสําปะหลัง สินค้า
ประมง), อาหาร (ผัก ผลไม้ นําผลไม้),อุตสาหกรรม (ชินส่วนอิเล็ก, กระดาษ
พลาสติก, อุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ)
 ประโยชน์ที ไทยได้จ ากข้อ ตกลง RCEP คื อ การค้า และการลงทุน ของไทยที
ขยายตัว โดยหากอ้างอิงผลการศึกษาการเข้าร่วมข้อตกลง RCEP ของสถาบัน
TDRI ผลว่า ข้อตกลง RCEP จะช่ ว ยให้การส่ง ออกไทยขยายตัว 14.4%, การ
นําเข้าขยายตัว 13.3%, การลงทุนขยายตัว 14.7%, การบริโภคครัวเรือนขยายตัว
13% และ GDP ขยายตัว 13.5%
โดยรวมประเมินว่าบริษัทจดทะเบียนทีประกอบธุรกิจส่งออกจะได้ประโยชน์ รวมถึงได้
Sentiment เชิงบวก อาทิ CPF, TU, TFG, KCE, TKN, SAPPE, SCGP

Fund Flow แม้จะแผ่วระยะสั้น แต่ยังมีแนวโน้มที่ดี
Fund Flow แม้จะแผ่วระยะสัน แต่ยงั มีแนวโน้มทีดีกว่า ช่วง
มาก ดังนี

เดือนแรกของปี เป็ นอย่าง

 ในมุม Fund Flow เดือน พ.ย. (mtd) ต่างชาติซือสุทธิตลาดหุ้นภูมิภาค
สูงสุดในรอบ เดือน ด้ วยมูลค่ารวมสูงถึง . พันล้ านเหรียญ และเป็ น
การซือสุ ทธิทุกประเทศ เริมจากเกาหลีใต้ถูกซือสุทธิ . พันล้านเหรียญ,
ไต้หวัน . พันล้านเหรียญ, อินโดนีเซีย
ล้านเหรียญ, ฟิ ลิปปิ นส์ ล้าน
เหรียญ และไทยทีต่างชาติซือสุทธิ
ล้านเหรียญ หรือ . หมืนล้านบาท
(เป็ นเดือนทีต่างชาติซือสุทธิมากสุดในรอบ เดือนทีผ่านมา)
มูลค่าการซื้อขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติในตลาดหุ้นภูมิภาค
วันที่

อินโดนี เซีย ฟิ ลิปปิ นส์

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563(ytd)
ม.ค.63
ก.พ.63
มี. ค.63
เม.ย.63
พ.ค.63
ม ิ.ย.63
ก.ค.63
ส.ค.63
ก .ย.63
ต.ค.63
พ.ย.63(mtd)
หน่วย : ลานเหรี
้
ยญ

-3,656
3,465
-2,813
1
-340
-375
-560
552
-318
-264
-581
-1,049
-252
372

-1,080
-240
-2,118
-164
-179
-303
-325
-166
-190
-124
-261
-306
-156
56

ทีมา: Bloomberg,สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

เกาหลี ใต้

ไต้ หวัน

ไทย

รวม

-5,676
924
-20,792
-165
-3,000
-10,544
-3,964
-3,302
-705
725
-2,295
-990
-434
3,882

-12,182
9,377
-18,611
-751
-4,659
-12,077
818
-5,051
3,269
269
-2,183
-1,425
-609
3,786

-8,913
-1,496
-8,607
-562
-627
-2,450
-1,439
-984
-737
-323
-887
-738
-701
842

-31,508
12,030
-52,941
-1,641
-8,804
-25,749
-5,470
-8,950
1,320
283
-6,208
-4,508
-2,152
8,938
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 ในมุมผลตอบแทน เดือน พ.ย. ตลาดหุ้นไทยให้ ผลตอบแทน . %mtd
โดดเด่ น สุ ด ในภูมิ ภ าค รองลงมาคื อ เกาหลี ใ ต้ . %, ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ . %,
ไต้หวัน . % และอินโดนีเซีย . %
ผลตอบแทนตลาดหุ้นในภูมิภาค เดือน พ.ย. 63 (mtd)

ทีมา: Bloomberg,สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

สรุ ปคือ แม้ วันศุกร์ทีผ่ านมา ต่างชาติซือสุทธิห้ ุนไทยน้ อยลงเหลือ
ล้ านบาท
และหลังจากนีอาจถูกสลับมาขายสุทธิบ้างในบางวัน หลังตลาดหุ้นปรับตัวขึนมา
เร็ วและแรง ทํา ให้ ต ลาดชะลอการปรั บตั ว เพิมขึ น แต่ ภ าพรวม Fund Flow ยั ง มี
แนวโน้ มทีดีกว่าในอดีตมาก จากสัญญาณทัง ทีเคยกดดันตลาดดูดีขึน (ตามบท
วิเคราะห์ Market Talk วันที พ.ย. ) จึงประเมินแนวต้ านระยะสันไว้ ที
จุด
และระยะถัดไป คือ
จุด

เลือก STGT CK TISCO เป็น Top picks
โดยมีรายละเอียดทางพืนฐาน ดังนี
CK (FV @ 21.50) งวด Q63 กําไรสุทธิ 774 ล้านบาท เพิมขึน 277%YoY มากกว่าคาด
(เติบโตจากส่วนแบ่งกําไรตามส่วนได้เสียทีเพิมขึนถึง %YoY) โดยเฉพาะ CKP ทีรับรู ้
รายได้โรงไฟฟ้าไซยะบุรีเต็มทีเป็ นปี แรก และยังมีกาํ ไรพิเศษ 275 ล้านบาท จากการขาย
หุน้ CKP 100 ล้านหุน้ ขณะทีงานประมูลใหม่ทีกําลังเข้ามาทังรถไฟฟ้าสายสีสม้ ตะวันตก
และงานก่อสร้างเขือนหลวงพระบาง ภายใต้การลงทุนของ CKP รวมไปถึงโครงการขนาด
ใหญ่ภาครัฐจํานวนมากทีจะทยอยเปิ ดประมูลในปี
จะสร้าง New S-Curve ให้ธุรกิจ
ก่อสร้างกลับมาเติบโตอีกครัง ฝ่ ายวิจยั ฯปรับกําไรปี นีขึน 84% เป็ น 852 ล้านบาท บวกกับ
Valuation ปี
ภายใต้วิธี SOTP ทีเพิมจาก . บาท เป็ น 24.50 บาท มี Upside
สูงเกือบ 40%
STGT (FV @ 90.00) กําไรสุทธิ งวด Q63 เท่ากับ . พันล้านบาท (สูงกว่าคาด %)
ทํา new high เป็ นไตรมาสที ติดต่อกัน เพิมขึนถึง . % qoq และ ,464.7% yoy
สาเหตุหลักมาจากราคาขายถุงมือยางปรับเพิมขึนถึง . % qoq และ 89.1% yoy โดย
กําไรสุทธิ M63 สูงกว่าคาด ทําให้ฝ่ายวิจยั มีแนวโน้มปรับเพิมประมาณการกําไรสุทธิปี
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- หลังประชุมนักวิเคราะห์วนั นี จากธุรกิจถุงมือยางทีเติบโตดีกว่าคาด FV ปี
เท่ากับ บาท โดยราคาหุน้ ปั จจุบนั มีคา่ PER ปี
เพียง เท่า ตํากว่าค่าเฉลียของ
ผูป้ ระกอบการถุงมือยางรายใหญ่ในมาเลเซียย้อนหลัง ปี ที เท่า
TISCO (FV @ 80.00) หนึงในหุน้ ทีถือว่าได้แรงหนุนเต็มๆ หลังจากธปท.อนุมตั ิให้ปี
แบงก์จ่ายปั นผล %(Payout 50%) หลังปรับ Payout คาด TISCO จ่ายปั นผลได้สูงถึง
5.1% ต่ อ ปี ซึงถื อ ว่ า สูง เป็ น ลํา ดับ ต้น ๆในกลุ่ม ธ.พ. ขณะที มุม มองทางพื นฐานยั ง คง
แข็ ง แกร่ง สุด ในกลุ่ม ฯ สะท้อ นจาก Coverage ratio สูง สุด ในกลุ่ม ฯ ที % รวมทัง
สัดส่วนลูกหนีเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือ ค่อนข้างตํา ( % ของพอร์ตสินเชือ) ถือเป็ น
โอกาสสะสม
SET vs Sector Return 2019

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

SET vs Sector Return 2020ytd

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส
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หุ้นที่แนะนำใน Market Talk

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

