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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
องค์ประกอบทางปัจจัยพื้นฐาน โดยภาพรวมแสดงความเสี่ยงเชิงระบบที่ลด
ต่ำลง หนุนให้เม็ดเงินลงทุนไหลเข้าตลาดหุ้น เชื่อว่า SET Index ยังอยู่ใน
แนวโน้มขึ้น โดยมี Fund Flow ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นแรงหนุน กล
ยุทธ์การลงทุนวันนี้ ไม่มีการปรับพอร์ต ส่วนหุ้น Top Pick เลือก AAV,
BGRIM และ CCP เหมือนเดิม

ประเมินว่า SET Index ยังอยู่ในแนวโน้มขึ้น
เชือว่ามีหลายเหตุปัจจัยทียังหนุนให้ Fund Flow ไหลเข้าตลาดหุน้ ไทย ทังนีเป็ นผลมาจาก
พัฒนาการเชิงบวกทางปั จจัยพืนฐานทีทําให้ความเสียงในการลงทุนลดลง เริมจากความ
คืบหน้าของ Vaccine Covid-19 ทีทําให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมถึงความมันใจของภาค
ส่วนต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจดีขึน ซึงส่งผลทําให้ GDP ของประเทศส่วนใหญ่ในโลกแสดง
สัญญาณในทางทีดีขึนชัดเจนในงวด 3Q63 จนทําให้เห็นการปรับเพิมประมาณการ GDP
อีกปั จจัยหนึงทีทําให้เห็นเม็ดเงินไหลเข้าสินทรัพย์เสียง เฉพาะอย่างยิงตลาดหุน้ ในโซน
เอเซีย ได้แก่ การเลือกตัง ปธน. สหรัฐฯ ซึงแนวนโยบายทีจะปรับเปลียนน่าจะมีส่วนหนุน
ให้เม็ดเงินเคลือนย้ายเข้าเอเซียมากขึน สําหรับในประเทศพบว่าสภาพคล่องส่วนเกินใน
ระบบการเงินยังอยู่ในเกณฑ์สูง โดยเงินฝากในระบบสูงกว่าขนาดของ GDP ทังประเทศ
และ สูงกว่า Market Cap. ของตลาดหุน้ ไทย เมือระดับความเสียงลดลง น่าจะหนุนให้เม็ด
เงินไหลเข้าหาผลตอบแทนทีสูงขึน ซึงตลาดหุน้ ก็เป้าเป้าหมายทีสําคัญ เชือว่าตลาดหุน้ ยัง
อยู่ ใ นภาวะที ขั บ เคลื อนด้ว ยสภาพคล่ อ ง (Liquidity Driven) ทํา ให้ SET Index อยู่ ใ น
แนวโน้มขึน พอร์ตการลงทุนวันนีไม่มีปรับ เลือก AAV, BGRIM และ CCP เป็ น Top Pick
Market Earning Yield Gap ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา
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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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หลายเหตุปจั จัยทางพืน้ ฐาน ยังเอื้อให้ Fund Flow ไหลเข้าตลาดหุ้นไทย
ตลาดหุน้ ไทยฝ่ ายวิจัย ASPS มีมุมมองเชิงบวก โดยหลักๆ ตลาดหุน้ ไทยถูกผลักดันจาก
เม็ดเงินลงทุนทีไหลเข้า (Liquidity Driven) ซึงมาจาก Fund Flow ต่างชาติ รวมถึง แรง
หนุนจากสภาพคล่องส่วนเกินทีล้นระบบ โดยเงินฝากทังระบบในประเทศ ณ เดือน ก.ย.
อยู่ที . ล้านล้านบาท สูงกว่า Market Cap. ของตลาดในช่วงเดียวกัน หลักๆเนืองจาก
หลายเหตุปัจจัยทางพืนฐานทีเห็นสัญญาณบวก
1.) ความคื บ หน้ า ของพั ฒ นาการ วั ค ซี น ในเฟสที : ล่า สุด บริษั ท Pfizer,
Moderna -และ AstraZeneca รายงานผลวัคซีนมีประสิทธิ - % และได้รบั
และคาดกระจาย
การอนุมตั ิ และจะเริมผลิตออกมาเบืองต้นในช่วงปลายปี
ในวงกว้าง H64 ตามลําดับ ส่งผลให้ความกังวลต่อการ Lockdown เมืองในแต่
ละประเทศลดน้อยลง แต่ความเสียงยังขึนกับกรอบเวลาการกระจายวัคซีนในวง
กว้าง แข่งกับผูต้ ิดเชือ COVID- ทียังเพิมขึน
3 บริษัทใน 11 บริษัทที่พัฒนาวัคซีนในเฟส 3 วัคซีน Ast

ทีมา: ASPS รวบรวม

2.) Joe Biden ว่าทีปธน.สหรัฐคนใหม่ เป็ นตัวแปรสําคัญทีจะช่วยหนุนให้ตลาด
หุน้ เอเชี ยกลับมาคึกคัก จากนโยบายการค้าระหว่างประเทศทีสนใจนําสหรัฐ
พิจารณาเข้าร่วมข้อตกลง CPTPP, ปรับเพิมภาษี นิติบุคคลเป็ น 28% จาก 21%
ส่งผลให้กาํ ไรของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐลดลง กดดันให้เงินลงทุนไหลออก
จากสหรัฐไปยังเอเชีย ฯลฯ
3 บริษัทใน 11 บริษัทที่พัฒนาวัคซีนในเฟส 3 วัคซีน Ast

ทีมา: ASPS รวบรวม
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3.) มุม มองเศรษฐกิจ โลกรวมถึง ไทยส่ง สัญ ญาณฟื นตัว ในส่วนของไทย ฝ่ าย
วิจยั ปรับ GDP ไทยปี
ดีขึน เหลือ - . % และเติบโตต่อ 4.1% ในปี
๖เช่นเดียวกับ Consensus ทีทยอยปรับเพิม GDP ขึนเช่นกัน หลังจากมีความ
คืบหน้าวัคซีน รวมถึงไทย ผูต้ ิดเชือในประเทศน้อย และไม่เกิดการ Lockdown
ในส่วนของประเด็นการเมือง ในระยะหลังยังไม่รุนแรง
Consensus คาดการณ์ GDP ปี 2563-2564 Ast

ทีมา: Bloomberg

4.) ต่ า งชาติ ก ลั บ มาให้ ค วามสนใจหุ้ น Cyclical เพิ มขึ นอย่ า งมี น ั ย ฯ ถื อเป็ น
อานิสงส์ทีดีตอ่ ตลาดหุน้ ไทย ทีมีนาหนั
ํ กอยู่ในกลุม่ พลังงานและปิ โตรฯถึง ใน
รวมถึงยังมีนาหนั
ํ กหุน้ กลุม่ ธ.พ. เป็ นลําดับต้นๆ

สั ป ดาห์ ห น้ า ให้ น ้ ำ หนั ก PMI โลก, ประชุ ม OPEC+ และมาตรการ
เศรษฐกิจของไทย
ปั จจัยในต่างประเทศไม่มีประเด็นใหม่เพิมเติม จากตลาดหุน้ สหรัฐวานนีปิ ดทําการ เนือง
ในวันขอบคุณพระเจ้า โดยให้นาหนั
ํ กไปทีสัปดาห์หน้า ซึงมีประเด็นสําคัญ ได้แก่
 สถานการณ์ COVID-19 ยัง ต้อ งติด ตาม: ผูต้ ิดเชือ COVID-19 ทัวโลกเดือน
พ.ย. เฉลีย/วัน เพิมขึนอยู่ที . แสนราย หรือเพิมขึน 45%mom ส่งผลให้หลาย
ประเทศทํา การ Lockdown ทัวประเทศครัง ของปี หลักๆ คื อ ในยุโ รป เช่ น
อังกฤษ, อิตาลี เป็ นต้น โดยเริมเดือน ธ.ค.
เริมสถานการณ์
o ประเทศเคย Lockdown กลับ มาทยอยเปิ ด ประเทศ อาทิ อัง กฤษ,
โปแลนด์, เช็ก, ออสเตรเลีย เป็ นต้น
o ประเทศยั ง ประกาศ Lockdown ต่ อ เป็ น เดื อ นที หรื อ เพิ มความ
เข้มงวด คือ เยอรมนี, อินเดีย, ญีปุ่ น เป็ นต้น หรือ มาลเซียทีมีคาํ สังปิ ด
โรงานของ Top Glove (ผูผ้ ลิตถุงมือยางอันดับ ของโลก, กําลังการ
ผลิต หมืนล้านชิน/ปี ) เพิมอีก โรง และ โรงลดกําลังการผลิต
จากทังหมด โรง เนืองจากพบการระบาดของ COVID- ในรัฐสลัง
งอร์ ซึงโรงงานตังอยู่ (กลางเดือน พ.ย. ปิ ดไปแล้ว โรง) ยังถือเป็ น
ปั จจัยหนุน ต่อ หุน้ กลุม่ ถุงมือยาง STGT (FV@B 130.0)
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 การประชุม OPEC+: ในวันที 30 พ.ย.- 1 ธ.ค.2563 โดยตลาดคาดการณ์กนั ว่า
OPEC+ จะเลือนแผนการเพิมกําลังการผลิต 2 ล้านบาร์เรล/วัน ออกไปอีก 3-6
เดื อ น ซึ งจะเป็ น แรงหนุ น ต่ อ ราคานํามัน ดิ บ รวมถึ ง หุ้น กลุ่ม พลัง งาน (PTT,
PTTEP) และกลุม่ โรงกลัน-ปิ โตรเคมี (PTTGC) ต่อไป
 การรายงานดัช นี PMI ทัวโลก: ได้แก่ PMI ของจีน, ญีปุ่ น และยุโรป โดยตลาด
คาดว่า PMI ของประเทศส่วนใหญ่จะมีแนวโน้มฟื นตัวต่อ สะท้อนถึงสัญญาณ
การฟื นตัวของเศรษฐกิจโลกทียังมีอยู่ในช่วง 4Q63 บวกหุน้ ขนาดใหญ่ทีมีสภาพ
คล่ อ งสูง และได้ป ระโยชน์จ ากการฟื นตัว ของเศรษฐกิ จ เช่ น กลุ่ม ธนาคาร
(KBANK, SCB, BBL, TISCO), กลุ่ ม พลั ง งาน-ปิ โตร (PTT, PTTEP, PTTGC,
IVL, SCC), กลุม่ ค้าปลีก (CRC, CPALL, BJC)
ปัจจัยสำคัญที่ให้น้ำหนักสัปดาห์หน้า

ทีมา: ASPS รวบรวม

 ในประเทศ ให้น ําหนั ก การพิจ ารณามาตรการเศรษฐกิจ ชุ ด ใหม่: วันที 2
ธ.ค. ศบศ. จะมีพิจารณามาตรการเศรษฐกิจชุดใหม่ ได้แก่
o มาตรการนํา รถเก่ า และรถใหม่ จ ํา นวน แสนคัน คาดว่ า เป็ น การ
ลดหย่อนทางภาษี ทังภาษี เงินได้บคุ คลธรรมดาและภาษี นิติบคุ คล
o มาตรการคนละครึงเฟส : คาดเริมลงทะเบียน ม.ค.
และ
ขยายระยะเวลามาตรการไปจนถึ ง ตรุ ษ จี น ในเดื อ น ก.พ.
(โครงการเฟส 1 สินสุด 31 ธ.ค. 2563)
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และหุ้นที่ได้ประโยชน์จากมาตรการ

ทีมา: ASPS รวบรวม
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เชื่อว่า SET Index มีโอกาสที่จะขึ้นไปซื้อขายบน PER ที่สูงขึ้น
Fund Flow ต่างชาติ ยังมีแนวโน้มไหลเข้าสินทรัพย์เสียง รวมถึงให้นาหนั
ํ กตลาดหุน้ ไทย
มากขึน (ตามหัวข้อก่อนหน้า) บวกกับสภาพคล่องส่วนเกินทีล้นระบบเป็ นตัวเร่งผลักดันให้
ดัชนีขนไปซื
ึ
อขายบน PER ทีสูงขึน
สะท้อนได้จากสถิติในอดีต Fund Flow ต่างชาติเคยไหลเข้าตลาดหุน้ ไทยต่อเนือง หลัง
วิกฤตซับไพร์ม จนถึงช่วงต้นปี
(4 ปี เศษๆ) ด้วยปริมาณสูงราว . แสนล้านบาท
หนุนให้ SET Index ซือขายบน Market Earning Yield Cap ตําสุดในช่วง . % - 2.7%
หากคิดย้อนกลับเป็ น P/E ณ ปั จจุบนั ถือว่าสูงเกิน เท่า
ค่าเฉลี่ย Market Earning Yield Gap รายปี
Year
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Market Earning Yield Cap
Low
High
Average
4.45%
6.99%
5.76%
2.87%
5.22%
4.13%
3.18%
4.30%
3.67%
2.67%
5.11%
3.46%
2.77%
5.15%
3.65%
2.61%
4.01%
3.33%
3.81%
4.64%
4.12%
4.08%
4.73%
4.40%
3.70%
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ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS

Market Earning Yield Gap ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS

สรุ ปคือ ตราบที Fund Flow ยังไหลเข้าตลาดหุน้ ไทยต่อเนืองมีโอกาสหนุนให้ดชั นีซือขาย
บน P/E ทีแพงขึน ถือเป็ นเรืองปกติ บวกกับในยามทีดอกเบียยังยืนในระดับตํา ทําให้สภาพ
คล่อ งส่ว นเกิ นในระบบช่วยผลักดันให้ดัช นี ไ ด้ดีขึนไปอี ก (ส่ว นเป้าหมายของดัชนี ในปี
2564F ใหม่ สามารถรอติดตามได้ในบทวิเคราะห์ Invest + ประจําเดือน ธ.ค. เร็วๆ นี)
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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
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