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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
แม้ปัจจัยแวดล้อมทางพื้นฐานจะไม่เปลี่ยนแปลง แต่ Fund Flow ยังทำหน้าที่
ขับเคลื่อนตลาดหุ้นไทยได้ต่อเนื่อง เชื่อว่า SET Index อยู่ในแนวโน้มขึ้น
พอร์ตการลงทุนวานนี้ Take Profit หุ้น GULF และ BAM ได้เงินสด 25%
จัดสรร กลับเข้า BAM 10%, BGRIM 10%, AAV 2% และ CCP 3% ส่วน
หุ้น Top Pick วันนี้เลือก AAV, BGRIM และ CCP

ปัจจัยแวดล้อมไม่เปลียน แต่ Fund Flow ยังขับเคลื่อนตลาดฯ ต่อ
ปั จจัยแวดล้อมทางพืนฐาน เช้านีไม่เปลียนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ โดยในต่างประเทศเป็ น
พัฒนการต่อเนืองของ Covid-19 โดยจํานวนผูต้ ิดเชือใหม่ยงั เพิมจนทําให้ผตู้ ิดเชือสะสม
ั นการเชิงบวกเรืองวัคซีน มีการ
ทัวโลกขึนไปทะลุ ล้านคน ขณะทีในอีกทางหนึงก็มีพฒ
กําหนดแผนการผลิต และราคาจําหน่าย สําหรับปั จจัยในประเทศ ก็มีสถานการณ์การเมือง
ซึงวานนีมีการชุมนุมทีสํานักงานใหญ่ SCB แต่ก็ไม่ปรากฎความรุนแรงใดๆ ซึงถือเป็ นเรือง
ทีดีอย่างไรก็ตามการนัดชุมนุมรอบถัดไปยังจะมีต่อเนือง ด้านมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจมี
เรืองของ คนละครึงเฟสที ซึงค่อนข้างชัดเจนว่าจะจัดให้มีการลงทะเบียนในเดือน ม.ค.
พร้อมกับสิทธิกบั ผูท้ ีลงทะเบียนรอบแรกต่อเนือง ซึงเชือว่ามาตการการดังกล่าวมีส่วนช่วย
ให้การใช้จ่ายภาคครัวเรือนขยายตัวและช่วยขับเคลือนเครืองยนต์อืนให้หมุนตาม สําหรับ
SET Index ฝ่ ายวิจยั เห็นว่าอยู่ในแนวโน้มขึนโดยมีแรงขับเคลีอนสําคัญมาจาก Fund Flow
ทังในและต่างประเทศเข้ามาขับเคลือน พอร์การลงทุนวานนีมีการขายทํากําไร GULF และ
BAM ได้เงินเข้ามา % ให้จดั สรร กลับเข้าไปที BAM 10%, ซือ BGRIM 10%, ซือ CCP
3% และลงทุนเพิมใน AAV 2% หุน้ Top Pick เลือก AAV, BGRIM และ CCP
มูลค่าซื้อขายสะสมของต่างชาติกับ SET Index

1,415.72
14.09
117,120

(ล้านบาท)

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ
นักลงทุนแต่ละประเภท (ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
นักลงทุนรายย่อย

3,744.68
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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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ต่างประเทศวนเวียนอยู่ที่ Covid-19 กับการเมือง สหรัฐฯ
ประเด็นในต่างประเทศไม่มีปัจจัยใหม่ๆ โดยวานนีตลาดหุน้ สหรัฐพักฐานภายหลังจากที
ขึนมาแรงในช่วงก่อนหน้า สะท้อนจากดัชนี Dow Jones - . % และ S&P 500 -0.16%
จากสาเหตุสาํ คัญ ได้แก่
 ดัช นีช ีนําเศรษฐกิจ สหรัฐบางส่วนชะลอตัว คือ ยอดจํานวนผูข้ อรับสวัสดิการ
กรณี ว่า งงาน (Initial Jobless Claims) เพิมขึน 7.78 แสนราย มากกว่าตลาด
คาดที 7.3 แสนราย เพิมขึนมากกว่าตลาดคาดต่อเนืองเป็ นสัปดาห์ที 2 ส่วนดัชนี
ตัวอืนๆ ออกมาใกล้เคียงหรือดีกว่าทีตลาดคาด อาทิ GDP งวด 3Q63 ฯลฯ
 การระบาดของ COVID-19 : จํานวนผูต้ ิดเชือใหม่ทวโลก
ั
(New Case) เพิมขึน
อีก . แสนราย ส่งผลให้จาํ นวนผูต้ ิดเชือสะสมทัวโลก (Total Case) เพิมขึนไป
แตะระดับ 60 ล้านราย ขณะทีการพัฒนาวัคซีน แม้จะมีความคืบหน้า แต่กรอบ
เวลาการแจกจ่ายยังคงเดิมอยู่ คือ H64 เช่นเดียวกับรัฐบาลไทยเผยว่าจะลง
นามสัญญาซือวัคซีนจาก AstraZeneca ช่วงปลายสัปดาห์นี และคาดไทยจะ
ได้รบั วัคซีนช่วงกลางปี 2564 ซึงยังเป็ นไปตามกรอบเวลาเดิมทีประเมินไว้
ส่วนราคานํามันดิบ Brent วานนีเพิมขึนต่ออีก %(mtd ปรับเพิมราว . %) โดยปั จจัย
จะเลือนแผนการ
หนุนคือ .)ความคาดหวังการประชุม OPEC ช่วง 30 พ.ย.- ธ.ค.
เพิมกําลังการผลิต ล้านบาร์เรล/วัน ออกไปอีก - เดือน .) EIA วานนีรายงานสต็อค
นํามันดิบข ลดลง . แสนบาร์เรลดีกว่าทีตลาดคาดเพิมขึน 1.27 แสนบาร์เรล ถือเป็ น
Sentiment บวกต่อราคาหุน้ กลุ่มพลังงาน PTT และ PTTEP รวมถึงกลุ่มโรงกลันและปิ โตร
เคมี เช่น PTTGC

ในประเทศ รอมาตรการกระตุ้นรอบใหม่อย่าง คนละครึ่ง ภาค 2
ในประเทศคล้ายๆกัน คือ ยังไม่มีปัจจัยใหม่ๆ เชือว่าตลาดยังให้นาหนั
ํ กมาตรการกระตุน้
การบริ โ ภคของรัฐ บาลที จะออกมาในช่ ว งต้น ปี
ซึ งจะเตรี ย มเสนอให้ ศบศ.
พิจารณษวันพุธที 2 ธ.ค.
2 มาตรการคือ
 มาตรการนํารถเก่าและรถใหม่จาํ นวน แสนคัน ซึงอยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะ
เป็ นการให้ส่วนลดในรู ปแบบใด แต่กระแสล่าสุด คาดว่าเป็ นการลดหย่อนทาง
ภาษี ทังภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาและภาษี นิติบุคคล โดยหุน้ ที Sentiment บวก
จากมาตรการนี ได้แก่หนุ้ กลุม่ ยานยนต์ เช่น AH, SAT, STANLY เป็ นต้น
 มาตรการคนละครึ งเฟส 2: ล่ า สุ ด มี ค วามชั ด เจนขึ นจากเมื อวานคื อ
กระทรวงการคลังยืนยันแล้วว่า มาตรการนีจะเริมลงทะเบียน ม.ค. โดยรอ
ศบศ.พิจารณาจะขยายระยะเวลามาตรการไปจนถึงตรุ ษจีนในเดือน ก.พ. 64
(ปั จจุบนั โครงการเฟส 1 สินสุด 31 ธ.ค. 2563 หรือไม่?? รวมถึงอาจมีการเพิม
วงเงินอีก และอาจพิจารณาให้สิทธิโดยอัตโนมัติกับผูท้ ีเคยลงทะเบียนในเฟส 1
มาแล้ว ซึงจะช่วยให้จาํ นวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการมากขึนอีก หุน้ ที Sentiment บวก

Research Division

MARKET TALK
กลยุทธ์การลงทุน

คือ หุน้ กลุ่มผูผ้ ลิตสินค้าทีวางจําหน่ายในร้านค้าทีเข้าร่วมโครงการ เช่น OSP,
TKN, SAPPE, TVO เป็ นต้น
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และหุ้นที่ได้ประโยชน์จากมาตรการ

ทีมา: ASPS รวบรวม

Fund Flow ยังขับเคลื่อนตลาดได้ต่อเนื่อง
แนวโน้ม Fund Flow ยังเป็ น Momentum สําคัญ ในการผลักดันตลาดหุน้ เนืองจากแรงซือ
ในเดือน พ.ย. แม้จะโหมเข้ามาในตลาดหุน้ ไทยกว่า . หมืนล้านบาท (สูงสุดในรอบ ปี
เดือน) แต่ยงั มีสดั ส่วนทีน้อยไม่ถึง % เมือเทียบกับแรงขายสุทธิทีมีมาตลอด ปี (มิ.ย.
ถึง ต.ค.
) กว่า . แสนล้านบาท
มูลค่าซื้อขายสะสมของต่างชาติกับ SET Index

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS
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และหากวิเคราะห์สถิติยอ้ นหลัง ปี พบว่า ปี ไหนก็ตามที Fund Flow จากต่างชาติไหล
เข้าตลาดหุน้ ไทย หนุนให้ดชั นีปรับตัวขึนเสมอ โดยฝ่ ายวิจัยประเมิน Fund Flow ทุกๆ
หมื นล้ า นบาทที ไหลเข้ า มี โ อกาสหนุ น ให้ SET Index ปรั บ ตั ว เพิ มขึ นราว – %
ขณะเดียวกันในปี ที Fund Flow ไหลเข้าตลาดหุน้ ไทยจะซือขายกันด้วย Valuation ทีสูง
กว่าปกติ คือ มีระดับ Market Earning Yield Cap ตําเพียง . % – 4.1% (ตํากว่าค่าเฉลีย
ที . %)
เปรียบเทียบผลตอบแทน SET Index ,MEYG และ Fund flow ต่างชาติรายปี
Year
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

มูลค่าซือขายหุน
้ ไทย
ของต่างชาติ
(ล้านบาท)
(5,119)
76,388
(193,911)
(36,584)
(154,346)
77,927
(25,755)
(287,459)
(45,245)
(261,486)

Return
SET Index
-0.7%
35.8%
-6.7%
15.3%
-14.0%
19.8%
13.7%
-10.8%
1.0%
-10.4%

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS
*Market Earning Yield Gap ทัง ปี ที Fund Flow เข้าอยูท่ ี . %-4.1% (ค่าเฉลียในอดีตอยู่ที . %)

นอกจากนียังมีแรงหนุนจากสภาพคล่องส่วนเกินทีล้นระบบ โดยเงินฝากในประเทศ ณ
เดื อ น ก.ย. อยู่ที 15.34 ล้า นล้า นบาท ยัง สูง เกิ น กว่ า Market Cap. ของตลาดในช่ ว ง
เดียวกันและยังใกล้เคียงกับ Market Cap. ณ ปั จจุบนั 15.59 ล้านล้านบาท ถือเป็ นอีกหนึง
แรงส่งให้ตลาดหุน้ ไทยปรับตัวขึนต่อได้ในยามทีดอกเบียนโยบายยังคงอยู่ในระดับ ตํา
(ตามทีฝายวิจยั ฯ เคยกล่าวไว้ในบทวิเคราะห์ Invest+ ประจําเดือน ก.ค.)
เงินฝากในระบบเทียบกับ Market Cap SET Index

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS
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ดังนั นทังเงินลงทุนต่างชาติบวกกับสภาพคล่องส่วนเกินทีล้ นระบบ ยังคงเป็ นแรง
ขั บ เคลื อนตลาดได้ ดี ต่ อ เนื อง ทั งนี ต้ อ งระมั ด ระวั ง หากตลาดหรื อ หุ้ น ตั ว ใดมี
Valuation แพงเกินไปอาจถูกขายทํากําไรในบางจังหวะได้ (ฝ่ ายวิจยั ฯ อยู่ระหว่างการ
ทบทวนประมาณการของตลาด)
กลยุทธ์ยังอยู่ใน Theme เลือกหุ้นทีไปกับการฟื นตัวของเศรษฐกิจ และแนวโน้ ม
กําไรยังโตได้ ดีในปี ถัดไป แนะนํา AAV, BGRIM และ CCP เป็ น Toppicks
CCP หุ้นน้ องใหม่แกะกล่องของฝ่ ายวิจัยฯ
CCP มีประสบการณ์ในธุรกิจผลิตภัณฑ์คอนกรีต 37 ปี ประเภทสินค้าได้เป็ น 3 ธุรกิจ คือ
1.คอนกรีต (Ready-mixed + Precast), 2.ร้านค้าปลีก Modern Trade “กันยงโฮมสโตร์”
และ 3.ธุรกิจอิฐมวลเบาภายใต้แบรนด์ “SMART บล็อคเย็น” ปั จจุบนั CCP มีการเปลียน
โมเดลธุ ร กิ จ ใหม่ ช่ ว ยหนุ น กํา ไร 9M63 สู ง ขึ นชั ด เจน 94%YoY โดยหั น ไปใช้แ พล้น ท์
คอนกรีตร่วมกันกับพันธมิตร เพิมโอกาสทางธุรกิจ ลดข้อจํากัดเรืองการขนส่ง และทําให้
ต้นทุนคงทีต่อหน่วยลดลง เชือจากนีไป Outlook ธุรกิจจะดีขนต่
ึ อเนือง
ระยะต่อไป 4Q63 กําไรฟื นตัว QoQ เพราะความคืนหน้าก่อสร้างโครงการต่างๆของลูกค้า
กลับคืนมา หลังจากชะลอในช่วง 3Q63 ทีเป็ นฤดูกาลฝน ประกอบกับงวด 4Q63 CCP มี
กําหนดส่งมอบ Precast สเปคพิเศษตัวใหม่ให้มาร์จินสูง คาดหนุนกําไรปี 2563 เพิมขึน
เป็ น 87 ล้า นบาท เติ บ โต 36%YoY ขณะที ปั จ จุ บัน CCP มี Backlog รองรับ แล้ว 1.8
พันล้านบาท ผนึกกับธุรกิจอิฐมวลเบา และร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง เชือหนุนกําไรปี 256465 เพิมเป็ น 130 และ 155 ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็ นการเติบโตเฉลีย CAGR ปี ละ
33.6% (2563-2565)
โดยราคาหุ้นปั จจุบันซือขายตํา Book Value และ PER’64 ตําเพียง 8.9 เท่า ประเมิน
FV’64 อิ ง PER 12 เท่ า ที 0.6 บาท ปั จจุ บั น มี Upside 39.5% ฝ่ ายวิ จั ย เริ มต้ น
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