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ET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
สถานการณ์การเมืองแม้ว่าจะร้อนแรง แต่การที่ไม่มีความรุนแรงก็ช่วยทำให้
SET Index ลดแรงกดดั น ลงไปได้ ประเด็ น วั น นี ้ ส นใจเรื ่ อ งแนวทางการ
แก้ปัญหาเงินบาทแข็งค่า ซึ่งอาจทำให้ Fund Flow ชะลอการไหลเข้าในระยะ
สั้น พอร์ตจำลองให้นำเงินสดที่มีเข้าลงทุนใน SAT 10% และ BAM อีก 5%
ส่วน Top Pick เลือก BAM, SAT และ STGT

การเมืองที่ร้อนแรง แต่ไม่รุนแรง ช่วยลดแรงกดดัน SET Index
ประชุมรัฐสภาลงมติรบั ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทีเสนอโดยพรรคร่วมรัฐบาล และ ร่างทีเสนอ
โดยพรรคเพือไทย ซึงเป็ นไปตามความคาดหมาย ส่วนร่างทีเสนอโดยไอลอร์ ไม่ผ่านการ
พิจารณา ส่วนการชุมนุมทีแยกราชประสงค์ แม้จะร้อนแรง แต่ก็ไม่เกิดความรุ นแรง ซึง
น่าจะทําให้แรงกดดันของประเด็นทางการเมืองต่อ SET Index ลดนําหนักลง ส่วนประเด็น
ทีอยู่ในความสนใจวันนีเป็ นเรืองค่าเงินบาทซึงนับจากต้นเดือน พ.ย. เป็ นต้นมาแข็งค่า
อย่างรวดเร็วบางช่วงเวลาลงมาแตะบริเวณ บาท/USD ทําให้หลายฝ่ ายทีเกียวข้องต้อง
ออกมาส่งสัญญาณ ทังนีฝ่ ายวิจัยเห็นว่าการแข็งค่าของเงินบาทในรอบนีเป็ นผลมาจาก
การเคลือนย้ายเงินลงทุนเข้าสู่ภูมิภาคเอเซียซึงส่วนใหญ่ เป็ น Indirect Investment และ
น่ า จะแก้ไ ขได้ด ้ว ยการใช้เ ครืองมื อ ที ธปท.มี อ ยู่ ทังนี จากการสํา รวจของ Bloomberg
Consensus พบว่ า เงิ น บาทไม่ น่ า จะแข็ ง ค่ า ลงไปตํากว่ า . บาท/USD ภายใต้
สถานการณ์ดงั กล่าวอาจทําให้ Fund Flow ชะลอการไหลเข้าในระยะสัน วันนีปรับพอร์ต
โดยให้นาํ เงินสดทีมี อยู่ % เข้าลงทุนใน SAT 10% และเพิมนําหนักใน BAM อีก %
คงเหลือเงินสด % ในพอร์ต หุน้ Top Pick เลือก BAM, SAT และ STGT
คาดการณ์ค่าเงินบาท/ดอลลาร์ จาก Bloomberg Consensus

1,364.59
14.78
66,935

(ล้านบาท)

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ
นักลงทุนแต่ละประเภท (ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
นักลงทุนรายย่อย

4,159.43
879.66
-2,943.30
-2,095.80
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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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ตลาดหุ้นโลกเริ่มดื้อข่าววัคซีน ยังแนะนำ STGT และ STA
กระแสข่าวความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนไวรัส COVID-19 มีให้เห็นอย่างต่อเนืองในเดือน
พ.ย. 2563 เริมตังแต่
 วันที พ.ย.
: บริษัท Pfizer รายงานผลการทดลองวัคซีนว่ามีประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน COVID- ได้ถึง %
: บริ ษั ท Moderna รายงานผลการทดลองวั ค ซี น ว่ า มี
 วั น ที พ.ย.
ประสิทธิภาพในการป้องกัน COVID- ได้ถึง . %
 วันที พ.ย.
: บริษัท Pfizer รายงานผลการทดลองวัคซี นอี กครัง ว่า มี
ประสิทธิ ภาพในการป้องกัน COVID- ได้มากกว่า % รวมถึงระบุว่าวัคซีน
สามารถใช้ได้กบั คนทุกเชือชาติและทุกวัย โดยไม่มีผลข้างเคียงร้ายแรงใดๆ
อย่างไรก็ตาม ตลาดหุน้ โลกวานนีไม่ได้ตอบสนองต่อการรายงานข่าววัคซีนรอบที 2 ของ
Pfizer เท่าใดนัก สะท้อนจากตลาดหุน้ สหรัฐปรับลดลง เช่น Dow Jones และ S&P 500
ลดลงเฉลี ยเท่ า กัน ที -1.2%, NASDAQ ลดลง -0.8% สอดคล้อ งกับ กรณี วัน ที 16 พ.ย.
2563 ภายหลัง Moderna รายงานข่ า ววัค ซี น พบว่ า ตลาดหุ้น สหรัฐ เพิ มขึ นในอั ต ราที
น้อยลง เทียบกับกรณีวนั ที 9 พ.ย. 2563 หลัง Pfizer รายงานข่าววัคซีนครังแรก (ดูเพิมใน
บทวิเคราะห์ Market Talk ฉบับวันที 17 พ.ย. 2563)
ASPS ประเมินการตอบสนองของตลาดหุน้ โลกต่อข่าววัคซีนทีลดน้อยลงดังกล่าว บางส่วน
อาจมาจากตลาดหุน้ รับรู ้ (Priced in) ประเด็นดังกล่าวไปมากแล้ว ขณะทีการกระจาย
วัคซีนในวงกว้างยังเป็ นเรืองท้าทายมาก เนืองจากจํานวนผูต้ ิดเชือ COVID-19 ยังเร่งตัวต่อ
ซึงล่ า สุด จํา นวนผู้ติ ด เชื อใหม่ ทัวโลก (New Case) เพิ มขึนอี ก 5.86 แสนราย ส่ง ผลให้
จํานวนผูต้ ิดเชือสะสมทัวโลก (Total Case) แตะระดับ . ล้านรายแล้ว และหากการ
กระจายวัคซีนใช้เวลานาน อาจส่งผลให้จาํ นวนผูต้ ิดเชือยังเดินหน้าเพิมขึนต่อได้
ภายใต้สมมติฐาน ASPS คาดการเพิมขึนของจํานวนผูต้ ิดเชือ ทีพบว่าในทุกๆ 2 วัน จํานวน
ผูต้ ิดเชือใหม่เพิมขึนราว 1 ล้านราย ถ้าผูต้ ิดเชือยังเพิมขึนในอัตรานี จะส่งผลให้ช่วงสินปี
2563 ทัวโลกจะมีผตู้ ิดเชือสะสม (Total Case) อาจเพิมไปถึง 77.6 ล้านราย (Pfizer ระบุ
จะผลิตวัคซีนได้ 50 ล้านโดส ภายในปี 2563) และอาจเพิมขึนไปมากกว่า ล้านราย
ในช่วงสินเดือน มิ.ย.
ซึงเป็ นช่วงทีคาดว่าวัคซีนจะวัคซีนเริมมีใช้ในวงกว้างทัวโลก
หากไม่มีมาตรการควบคุมการระบาดทีมีประสิทธิภาพก่อนทีวัคซีนจะกระจายในวงกว้าง
จากจํานวนผูต้ ิดเชือใหม่ทียังมีแนวโน้มเพิมขึน เมือเทียบกับระยะกว่าจะมีวคั ซีนกระจาย
ทัวโลกในวงกว้าง ประเมินว่าผูผ้ ลิตถุงมือยางจะยังได้ประโยชน์ต่อไป โดย ASPS แนะนํา
เป็ น ลงทุน ในหุ้น STGT (FV64@B130) มี ค่ า PER เพี ย ง 4 เท่ า และ STA (FV64@B50)
เพียง 3 เท่า
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กนง.คงดอกเบี้ยตามคาด และส่งสัญญาณจะแก้ปัญหาเงินบาทแข็ง
ผลสรุปการประชุม กนง. วานนีเป็ นไปตามคาด คือ มติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบียนโยบายที
เดิม 0.5%(ตําสุดในประวัติศาสตร์) เนืองจากเศรษฐกิจไทยหลายส่วน โดยเฉพาะภาค
ท่องเทียว ฯลฯ ยังต้องใช้เวลาฟื นตัวไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี โดย ASPS คาดทิศทางอัตราดอกเบีย
ํ า 2 ปี
ไทยจะทรงตัวตําไปอีกอย่างน้อยไม่ตากว่
อีกประเด็นสําคัญ คือ ทิศทางเงินบาททีแข็งค่าเร็วและแรงราว . % นับตังแต่ตน้ เดือน
พ.ย.-ปั จจุบนั (Mtd) และแข็งค่ามากกว่าเพือนบ้าน อาทิ ฟิ ลิปปิ นส์ อ่อนค่า . % มาเลเซีย
แข็งค่า . % เงินบาททีแข็งค่าแรงกว่าจะกระทบต่อผูส้ ่งออกเพราะ .)ทําให้ราคาสินค้า
ไทยดูแพงกว่าในเชิงเปรียบเทียบ และ .ผูส้ ่งออกแลกเงินกลับมาได้น้อยลง ทําให้วัน
พรุง่ นี พ.ย. กนง. เตรียมจะเผยแนวทางมาตรการดูแลค่าเงินบาทชะลอการแข็งค่าอีก
ครัง เหมือนในอดีต ในปี
ธปท. เคยออกมาตรซึงมีผลต่อตลาดเงินไม่ได้รุนแรง หรือ
ทําให้ตลาดกังวล เช่น ลดการออกพันธบัตรฯลฯ (มาตรการรุ นแรง อาทิ การควบคุม
ธุรกรรมการเงินต่างชาติ และ การเก็บภาษี ตา่ งชาติจาก อัตราดอกเบียพันธบัตร ฯลฯ) ดังนี
 12 ก.ค. 62 ธปท.ออกมาตรการครังแรก(ลดการเก็งกําไรค่าเงิน อาทิ ลดการออก
พันธบัตร) หลังประกาศเงินบาทอ่อนค่า 0.55%
 ส.ค. 62 ธปท.ลดดอกเบียนโยบายครังแรกในรอบ 4 ปี พบว่าเงินบาทอ่อนค่า
0.53%
 6 พ.ย. 62 ธปท.ลดดอกเบียฯ และออกมาตรการดูแลค่าเงินบาทครังที 2 อาทิ
ยกเว้นนํารายได้กลับเข้าประเทศ) พบว่าเงินบาทอ่อนค่า 0.63%
ในส่วนรอบนี ASPS คาดว่าจะ มาตรการทีออกมาจะไม่รุนแรง ตลาดคาด คือ ลดการออก
พันธบัตร ฯลฯ
มาตรการชะลอการแข็งค่าเงินบาท ของ ธปท. เริ่มในปี 2562 และยังมีผลในปัจจุบัน

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ASPS
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มุมมองแนวโน้มค่าเงินบาท/ดอลลาร์ในช่วงทีเหลือของปี นี ASPS คาด แนวโน้มค่าเงินบาท
ช่วงทีเหลือของปี นี คาดแกว่งตัวในทิศทางแข็งค่าบริเวณ - . บาท/ดอลลาร์ และคาด
ไม่น่าหลุดบริเวณ บาท (หากหลุดคาด ธปท.จะออกมามาตรการพยุง) ในส่วนแนวโน้ม
อิง Consensus ใน Bloomberg ล่าสุด ยังประเมินเฉลียอยู่ในกรอบ
ระยะยาว ปี
. - . บาท (ดังรูป)
คาดการณ์ค่าเงินบาท/ดอลลาร์ จาก Bloomberg Consensus

ทีมา: Bloomberg

หากบาทอ่อน Fund Flow อาจชะลอช่วงสั้น แนะ STGT, SAT, BAM
ในเดือน พ.ย. Fund Flow ต่างชาติไหลเข้าตลาดหุน้ ไทยปริมาณมากถึง . หมืนล้านบาท
(mtd) หนุนให้ SET Index ปรับตัวเพิมขึนมาแรงถึง . %(mtd) บวกกับกําไรจากอัตรา
แลกเปลียน (Fx Gain) อีก . % (mtd) เป็ นผลตอบแทนรวม . %(mtd)
ประเด็นอยู่ทีค่าเงินบาทแข็งค่าขึนมาแรง ( เดือนทีผ่านมา แข็งค่ากว่า . %) ส่งผลให้
ธปท. เตรียมออกมาตรการควบคุมค่าเงินบาทให้ชะลอการแข็งค่า (รายละเอียดตามหัวข้อ
ก่อนหน้า) เพือช่วยเหลือธุรกิจส่งออก (มีสดั ส่วนสูงถึง %ของ GDP)
การทีค่าเงินบาทมีโอกาสกลับมาอ่อนค่า ส่งผลให้ต่างชาติอาจลังเลในการลงทุนในตลาด
หุน้ ไทยเพิมขึน เพราะนักลงทุนต่างชาติมีโอกาสขาดทุนจากอัตราแลกเปลียน และยัง
สอดคล้องกับสถิติในอดีตย้อนหลัง 5 ปี คือ ทุกๆค่าเงินบาทอ่อนค่าเฉลีย 1% จะส่งผลให้
เงินทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดหุน้ เฉลียราว 7.8 พันล้านบาท (ดังภาพทางด้านล่าง)
ดังนัน Fund Flow ต่างชาติอาจน้อยลงในช่วงสัน และลดความร้อนแรงในการปรับขึนของ
ดัชนีหนุ้ ไทย
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เปรียบเทียบค่าเงินบาทกับ Fund flow ต่างชาติในอดีต

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS

บาทอ่อนทุกๆ 1% ส่งผลให้ Fund flow ต่างชาติไหลออก 7.8 พันล้านบาท
ครั้งที่

เงินบาทอ่อนค่า

มูลค่าซื้อขายสุ ทธิ ของต่ างชาติ
(พั นล้ านบาท)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ค่าเฉลีย

1.2%
1.3%
1.8%
1.6%
1.0%
1.8%
1.2%
2.1%
1.2%
1.1%
9.8%
2.9%
ทุกๆ 1%

-0.4
-7.9
-0.1
-5.2
-6.4
-1.1
-13.5
-20.4
-21.6
-8.3
-121.8
-5.5
-7.8

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS

ดังนันกลยุทธ์การลงทุน เน้นหุน้ ส่งออกพืนฐานแข็งแกร่ง แถมยังได้ประโยชน์จากค่าเงิน
บาททีอ่อนค่าแรง จากสมมุติฐานของฝ่ ายวิจยั ฯ ค่าเงินบาททุกๆ 1 บาท ทีอ่อนค่าจะหนุน
กําไรหุน้ กลุ่มส่งออกเพิมขึนราว 2 พันล้านบาท แนะนํา CPF มี รายได้จากต่างประเทศ
70% , STGT ส่งออกสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 90% และ SAT ชินส่วนฯ ได้แรงหนุนทางอ้อม
จากการส่งออกทีดีขนึ รวมถึงได้มาตรการรถยนต์เก่าแลกรถใหม่
Toppick เลือก STGT, SAT และยังชืนชอบ BAM
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SET vs Sector Return 2020ytd

SET vs Sector Return 2019

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

หุ้นที่แนะนำใน Market Talk
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ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส
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