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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
การปรับฐานของ SET Index ถือเป็นภาวะปกติหลังปรับขึ้นต่อเนื่อง 4 วัน
กว่า 70 จุด แนวโน้มวันนี้ยังน่าจะเป็นการผันผวนรอดูสถานการณ์การ
ชุมนุมทางการเมือง ส่วนกลยุทธ์ ให้ปรับพอร์ตโดยขายทำกำไร CPF และ
TPIPL และนำเงินที่ได้ 15% เข้าลงทุนใน AAV และเพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน
OSP และ STEC อย่างละ 5% เลือก AAV, OSP และ STEC เป็น Top Pick

การปรับฐานของ SET Index เป็นภาวะปกติ ยังไม่น่ากลัว
การปรับตัวลดลงของ SET Index วานนีประเมินว่าเป็ นการปรับฐานตามปกติหลังปรับตัว
ขึนมาต่อเนืองกว่า จุดในช่วงเวลา วันทําการ เหตุปัจจัยทีกระตุน้ ให้เกิดแรงขายเป็ น
เรืองการเมืองในประเทศทีจะมีการนัดชุมนุมใหญ่ในวันนี ( พ.ย. ) โดยทีการชุมนุม
รอบนีมีเป้าหมายทีสูงขึนไปกว่าข้อเรียกร้องทางการเมือง ทําให้เห็นภาพการเตรียมรับ
สถานการณ์ทีเข้มข้น ซึงน่าจะยังมีอิทธิพลต่อ SET Index ในวันนี ส่วนแรงหนุนของตลาด
ก็มีปัจจัยในเรืองการปรับขึนของตลาดหุน้ ต่างประเทศโดยมีประเด็นเรืองวัคซีน และการ
เปลียนถ่ายอํานาจของผูน้ าํ สหรัฐ ประเมินว่า SET Index วันนีน่าจะยังอยู่ในภาวะของการ
ปรับฐาน กลยุทธ์การลงทุนจะให้ความสําคัญกับหุน้ ทีได้ประโยชน์จากมาตรการขับเคลือน
เศรษฐกิจ เริมจากมาตรการกระตุน้ การบริโภคครัวเรือน เช่น คนละครึง ช้อปดีมีคืน ดีต่อ
สินค้าอุปโภค-บริโภค และ กลุ่มค้าปลีก การเร่งผลักดันเม็ดเงินงบประมาณออกสู่ระบบ
น่าจะเป็ นผลดีต่อภาคการก่อสร้าง รวมถึงวัสดุก่อสร้าง นอกจากนียังเริมเห็นแนวทางทีจะ
ช่วยเหลือธุรกิจการบิน พอร์ตจําลองวันนีให้ขายทํากําไร CPF และ TPIPL นําเงิน % เข้า
ลงทุนใน AAV, OSP และ STEC อย่างละ % พร้อมเลือกทัง บริษัท เป็ น Top Pick
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และหุ้นที่ได้ประโยชน์จากมาตรการ
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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
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ให้น้ำหนักกับหุ้นที่ได้ประโยชน์จากมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ปั จจัยในประเทศทีให้นาหนั
ํ กในช่วงนี 1.) การชุมนุมของกลุ่มราษฎร ล่าสุด เปลียนมาที
สํานักงานใหญ่ ธนาคารไทยพาณิ ชย์ (SCB) ถ.รัชดาภิเษก จากเดิมสํานักงานทรัพ ย์สิน
พระมหากษัตริย ์ เป็ นประเด็นทีต้องติดตามต่อ .) รอรัฐบาลพิจารณามาตรการกระตุน้
เศรษฐกิจชุดใหม่ของ ศบศ. วันพุธที 2 ธ.ค. โดย ศบศ.พิจารณา มาตรการสําคัญคือ
 มาตรการนํารถเก่าและรถใหม่ แสนคัน คือ ซึง ศบศ. เห็นชอบในหลักการของ
มาตรการดังกล่าวแล้ว และปั จจุบนั กําลังอยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะเป็ นการให้
ส่วนลดในรู ปแบบใด จากกระแสล่าสุด คาดว่าจะเป็ นการลดหย่อนทางภาษี ทัง
ภาษี เ งิ น ได้บุค คลธรรมดาและภาษี นิ ติ บุ ค คล โดยหุ้น ที Sentiment บวกจาก
มาตรการนี ได้แก่หนุ้ กลุม่ ยานยนต์ เช่น AH, SAT, STANLY เป็ นต้น
 มาตรการคนละครึงเฟส : หลังจากโครงการคนละครึงเฟส 1 ได้รบั ผลตอบรับดี
มาก ศบศ. เตรียมพิจารณาขยายระยะเวลาใช้สิทธิ ไปจนถึงตรุ ษจี นในเดื อ น
ก.พ. 64 (ปั จจุบันโครงการเฟส 1 สินสุด 31 ธ.ค. 2563) และอาจมีการเพิม
วงเงิ น อี ก หุ้น ที Sentiment บวก คื อ หุ้น กลุ่ม ผู้ผ ลิ ต สิ น ค้า ที วางจํา หน่ า ยใน
ร้านค้าทีเข้าร่วมโครงการ เช่น OSP, TKN, SAPPE, TVO เป็ นต้น
อี ก มาตรการหนึงกํา ลัง จะเข้า สู่ช่ ว งการใช้สิ ท ธิ โค้ง สุดท้า ย คื อ “โครงการช้อ ปดี มีคืน ”
เนืองจากสามารถนําค่าซือสินค้ามาลดหย่อนภาษี ได้ไม่เกิน 3 หมืนบาท ซึงจะครบกําหนด
ในวันที 31 ธ.ค. 2563 นี จึงคาดว่าประชาชนจะทยอยเร่งซือสินค้าเพือใช้สิทธิ ในช่วงที
เหลือของปี 2563 ประกอบกับยังมีปัจจัยหนุนจากการเปิ ดขาย IPhone 12 ในวันศุกร์นี 27
พ.ย.
เข้ามาช่วยหนุนอีกแรงด้วย ซึงหุน้ ทีประโยชน์จาการจับจ่ายใช้สอยทีสูงขึนคือ
หุน้ ค้าปลีก เช่น M, CRC, COM7, SPVI, BJC เป็ นต้น
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และหุ้นที่ได้ประโยชน์จากมาตรการ
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BDMS ประกาศขายหุ้น BH ทั้งหมด 22.7% รอความชัดเจนผู้ซื้อ
BDMS ประกาศขายหุน้ BH ทีถือ 22.7% ในฐานะทีเป็ นบริษัทร่วม หุน้ ละ 103 บาท โดย
แบ่งขาย 2 ครัง คือ 1) ราว 11.37% วันที 26 พ.ย.63 และ 2) ส่วนทีเหลือ 11.34% ในธ.ค.
63 รวมมูลค่า 1.86 หมืนล้านบาท ฝ่ ายวิจัยประเมินเป็ นบวกต่อ BDMS จากการบันทึก
กําไรพิเศษ 1.1 พันล้านบาท (สุทธิ หลังภาษี ) + ได้เงินทุนหมุนเวียนเข้ามาเบืองต้นคาด
นํา ไปใช้คืน หนี และขยายธุ รกิ จ ช่ วยชดเชยส่ว นแบ่ง กํา ไรจาก BH นอกจากนี ในด้า น
BDMS ยังเห็นปั จจัยบวกผลดําเนินงาน ทียังฟื นตัวดีกว่าคาด โดยปั จจุบนั รายได้รวมพ.ย.
63 ทีลดลงเพียง 8%-10% สะท้อนผูป้ ่ วยไทย (15% ของรายได้) กลับมาทรงตัวได้แล้ว
รวมถึงความคืบหน้าวัคซีนล่าสุด หนุนโอกาสทีกลุ่มผูป้ ่ วย Fly-in (15% ของรายได้) จะฟื น
ได้เร็ว ภาพรวมจึงปรับประมาณการปี 2563-64 ขึน 17.3% และ 16.9% เพือสะท้อนข้อมูล
ดังกล่าว คาดกําไรปี 2563 ลดลง 33.5% แต่เติบโตสูง 28.6% ในปี 2564 มูลค่าพืนฐานปี
2564 ใหม่ ที 24 บาท ยังมี Upside ลงทุนได้ แนะนํา ซือ
ในด้าน BH เชือว่าจะยังเป็ น Sentiment ลบต่อราคาหุน้ จากราคาที BDMS ขาย ยังตํากว่า
ราคาตลาด 10.4% ประกอบกั บ อาจเป็ น การส่ ง สัญ ญาณถึ ง ความกั ง วล BDMS ต่ อ
แนวโน้มธุรกิจ BH ระยะถัดไป โดยฝ่ ายวิจยั ประเมินอาจจะมาจากเรืองการแข่งขันกับรพ.
คู่แข่ง Med park ทีเพิงเปิ ดในช่วง 3Q63 ภาพรวมจึงยังคงคําแนะนํา Switch ทังนี จาก
กระแสข่าวทีผูซ้ ือหุน้ เป็ นกลุ่ม PRINC ปั จจุบนั BH มีโครงการพันธมิตรศูนย์ CoE ข้อต่อ
และกระดูก ในรพ. PRINC สุวรรณภูมิ 1 แห่ง น่าจะเป็ นผลดีในด้านการร่วมมือทางธุรกิจที
อาจเพิมมากขึน อย่างไรก็ตาม ยังต้องติดตามความชัดเจนในด้านผูท้ ีเข้าซือกิจการ รวมถึง
แผนการสร้าง Synergy ทีชัดเจนกับทาง BH ก่อน อย่างไรก็ตาม ราคาปั จจุบนั ยังสูงกว่า
มูลค่าพืนฐานที 94 บาท จึงยังให้ Switch ไปก่อน

Fund Flow ยังคงเดินหน้าเข้าสินทรัพย์เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
ความคาดหวัง การฟื นตัว ของเศรษฐกิ จ โลก หนุน ให้เ ห็ น การเคลื อนย้า ยเม็ ด เงิ น จาก
สินทรัพย์ปลอดภัยสูส่ ินทรัพย์เสียงมากขึน สังเกตได้จาก ราคาทองคํา(Gold Spot) ปรับตัว
ลงกว่า . %(mtd) จนล่าสุดอยู่ระดับ
จุด และ Bond Yield 10 ปี ของสหรัฐปรับขึน
กว่ า Bps.(ในช่ ว ง สัป ดาห์) จนล่ า สุด อยู่ที . % ขณะที ตลาดหุ้น ดาวโจนส์ท าํ
จุดสูง สุด ใหม่ ที ระดับ เกิ น , จุด และหากวิ เ คราะห์ล งในรายบริษั ท พบว่า หุ้น ที
ขับเคลือนเป็ นหุน้ กลุม่ วัฏจักรเป็ นหลัก (Cyclical) อาทิ Boeing +3.9%, Goldman Sachs
+3.8% และ JP Morgan +4.6% เป็ นต้น ซึงตลาดหุน้ ไทยน่าจะได้อานิสงส์ดว้ ย เนืองจาก
สัดส่วนหุน้ ส่วนใหญ่เป็ นหุน้ Cyclical เป็ นหลัก โดยมีนาหนั
ํ กอยู่ในกลุ่มพลังงานและปิ โตร
ฯถึง ใน รวมถึงยังมีนาหนั
ํ กหุน้ กลุ่ม ธ.พ. เป็ นลําดับต้นๆ จึงเป็ นทีจับจ้องของนักลงทุน
ต่างชาติมากเป็ นพิเศษในช่วงนี
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ส่วนภาพรวม Fund Flow ต่างชาติยงั ซือสุทธิหนุ้ ภูมิภาคในเดือน พ.ย. ด้วยปริมาณเงินที
มากสุดเป็ นประวัติการณ์ กว่า . หมืนล้านเหรียญฯ (mtd) เช่นเดียวกับตลาดหุน้ ไทยถูก
ต่างชาติซือสุทธิกว่า . พันล้านเหรียญ หรือ . หมืนล้านบาท(mtd) สูงสุดในรอบ
ปี เดือน หนุนให้ SET Index ปรับขึน . %mtd
สรุ ปคือ ภาพรวมเศรษฐกิจทีดูดีขึน ส่งผลให้ เม็ดเงินย้ ายจากสินทรัพย์ปลอดภัยสู่
สินทรัพย์เสียงมากขึน จึงทําให้ ตลาดหุ้นทัวโลก โดยเฉพาะแถบเอเชียปรับตัวขึน
แรงหลังได้ แรงหนุนจาก Fund flow ต่างชาติ ดังนันตราบทียังมี Fund flow ต่างชาติ
คอยหนุน คาดทําให้ SET Index ยังมีโอกาสขยับตัวขึนต่อได้ โดยกรอบการเคลือ่น
ไหววันนีอยู่ที
จุด
มูลค่าซื้อขายสุทธิของต่างชาติในตลาดหุ้นภูมภิ าค
วั นที่
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ให้น้ำหนักหุ้นที่ได้ประโยชน์จากมาตรการ เลือก AAV OSP STEC
ยามที Fund Flow ยังคงไหลเข้าตลาดหุน้ ไทยต่อเนือง และนักลงทุนต่างชาติกลับมาให้
นําหนักหุน้ ทีได้ประโยชน์จากความคืบหน้าของวัคซีนป้องกัน COVID-19 มากขึน บวกกับ
แนวโน้มการฟื นตัวของเศรษฐกิจเริมเห็นเป็ นรู ปเป็ นร่าง ทังจากการกล้าจับจ่ายใช้สอยที
เพิมขึน และยังหนุนด้วยมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจทีทยอยออกมาได้ถกู จังหวะ
ดังนั นกลยุ ทธ์ จึงเลื อกหุ้น Vaccine Play เสริ มเกราะด้ วยมาตรการภาครั ฐ อย่ าง
AAV, OSP และ STEC เป็ น Toppick ในวันนี
STEC (FV @ 18.00) โครงการลงทุนภาครัฐหลายทยอยออกมาในปี
ถือเป็ นหนึงใน
ตัวขับเคลือนกําไรทีสําคัญให้กับหุน้ รับเหมาฯ ขณะทีปั จจุบนั STEC ยังมี Backlog กว่า
7.8 หมืนล้านบาท รองรับรายได้ใน ปี ขา้ งหน้า รวมถึง gross margin น่าจะผ่านจุดตําสุด
ในปี
แล้ว รวมถึงงานทีให้ margin สูง อย่างโรงไฟฟ้าปลวกแดงและโรงไฟฟ้าหินกอง
ที บาท มี Upside สูง
จะเข้ามามีบทบาทมากขึน โดยฝ่ ายวิจยั ฯ ประเมิน FV ปี
เกือบ %
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OSP (FV @41.00) คาดกํ า ไรปกติ ง วด Q63 เติ บ โตทั ง QoQ และ YoY หนุ น ด้ ว ย
คาดการณ์ยอดขายในไทยเข้าสูช่ ่วง High Season ของบริษัทฯ รวมถึงคาดหวังกําลังซือใน
ประเทศมีแรงหนุนจากโครงการคนละครึงของภาครัฐ และยังมีโอกาสต่อเวลาออกไปจนถึง
ช่วงตรุ ษจีน หนุนยอดขายเพิมขึนไปจนถึงช่วงกลาง Q64 ฝ่ ายวิจยั ฯ ประมาณการกําไร
ปกติปี
ขยายตัว % yoy เท่ากับ . พันล้านบาท และคาดเติบโตต่อเนือง % ใน
ปี
โดยประเมิมลู ค่าพืนฐานปี
ที บาท
AAV (FV @ 2.50) พั ฒ นาการบวกจะเริ มจากรายได้ที เข้า สู่ ฤ ดู ก าล Q รวมถึ ง
pending demand จากนัก ท่ อ งเที ยวไทยที เริมกลับ มาอย่ า งเห็ น ได้ชัด ขณะที การเปิ ด
ให้บริการเส้นทางต่างประเทศในปี
คาดหวังการฟื นตัวได้เร็วกว่าสายการบินอืนๆ
จากลูกค้าหลักอยู่ในประเทศทีมีผตู้ ิดเชือตํา เช่น จีน เวียดนาม ไต้หวัน ขณะทีการบริหาร
จัดการต้นทุนถือว่าทําได้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกําลังให้บริการตังแต่ Q จึงเชือมัน
ว่า AAV มี โอกาส Turnaround เร็วสุดในกลุ่มฯ ประเมินมูลค่าพืนฐานปี
อิง PBV
. เท่า ที . บาท ยังมี Upside เกินกว่า %
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หุ้นที่แนะนำใน Market Talk
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