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8 ธันวาคม 2563 |

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
เชื่อว่า SET Index ยังอยู่ในแนวโน้มขึ้น ภายใต้แรงขับเคลื่อนของ Fund
Flow แต่ในระยะสั้นอาจถูกกดดันจากสถานการณ์ Covid-19 บวกกับแรง
หนุนจากการอัดฉีดเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงต้นปี 2564 ที่น่าจะเบาลง
เมื่อเทียบกับ 4Q63 กลยุทธ์การลงทุนวันนี้ ไม่มีมีการปรับพอร์ตการลงทุน
ส่วนหุ้น Top Pick เลือก KBANK, SCC และ STA

เริ่มเห็นแรงหน่วง … SET Index อาจปรับฐานในระยะสั้น
ความกังวลจากพืนฐานมีเข้ามาเพิมขึน โดยช่วงวันหยุดทีผ่านมาพบว่าจํานวนผูต้ ิดเชือ
Covid-19 ทัวโลกปรับขึนมาอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการจํากัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ขณะทีในประเทศไทยพบจํานวนผูต้ ิดเชือใหม่เพิมขึน แม้เกือบทังหมดจะเป็ นการติดเชือมา
จากต่างประเทศ แต่ก็มีความกังวลในส่วนของความเสียงทีมากับผูท้ ีเดินทางเข้ามาใน
ประเทศไทยโดยไม่ผ่านช่องทางทีถูกต้อง โดยทีผ่านมาพบว่าคนในกลุ่มนีมีการติดเชือแล้ว
เดินทางไปในหลายจุด สภาวะดังกล่าวอาจทําให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในช่วงส่งท้ายปี เก่า
ไม่คึกคักเท่าทีควร อีกมุมหนึงคือเรืองของมาตรการพยุงเศรษฐกิจ ซึงในงวด 4Q63 มีการ
อัดฉีดเม็ดเงินผ่านเข้ามาในส่วนของการกระตุน้ การบริโภคของภาคครัวเรือนในระดับทีสูง
แต่สาํ หรับตังแต่ 1Q64 หากไม่มีมาตการใหม่ๆ เข้ามาขับเคลือนก็อาจทําให้เห็นเครืองยนต์
ทางเศรษฐกิจทีแผ่วลง ตามเม็ดเงินทีถูกอัดฉีดเข้าสู่ระบบ (ช้อปดีมีคืน หมดอายุ ส่วน คน
ละครึงก็มีเม็ดเงินลดลงไปอย่างมีนยั สําคัญเมือเทียบกับ Q63) อย่างไรก็ตาม Fund Flow
ยังเป็ นแรงหนุน SET Index ให้อยู่ในแนวโน้มขึน แต่ในระยะสันอาจมีการปรับฐานบ้าง
พอร์ตการลงทุนไม่มีการปรับเปลียน เลือก KBANK, SCC และ STA เป็ น Top Pick
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วง 4Q63-1Q64
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ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ASPS รวบรวม
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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COVID-19 กังวลตัวเลขผู้ติดเชื้อ มากกว่าสบายใจเรื่องวัคซีน
สถานการณ์ COVID-19 ทัวโลก ล่าสุดจํานวนผูต้ ิดเชือใหม่ทวโลก
ั
(New Case) เพิมขึนอีก
6.41 แสนราย หนุนให้จาํ นวนผูต้ ิดเชือเฉลียย้อนหลัง 7 เพิมขึนทําจุดสูงสุดใหม่ (New
High) ที 6.19 แสนราย กดดันให้จาํ นวนผูต้ ิดเชือสะสมทัวโลก (Total Case) เพิมขึนไปเป็ น
แตะระดับ 67.5 ล้านราย ผูต้ ิดเชือส่วนใหญ่มาจากสหรัฐ และเอเชีย เช่น ญีปุ่ น และเกาหลี
ใต้ กดดันบางประเทศจําเป็ นต้องดําเนินมาตรการควบคุมการระบาดเพิมขึน เช่น ในสหรัฐ
รัฐแคลิฟอร์เนียประกาศเคอร์ฟิว, นครนิวยอร์กประกาศปิ ดร้านอาหารทีตังอยู่ในอาคาร,
นครลอสแอนเจลิสยกเลิกจัดการเรียนการสอนแบบตัวต่อตัว, กรุงโซลประกาศเตือนภัยขัน
สูงสุด และให้รา้ นอาหารปิ ดหลังเวลา 21.00 และจําหน่ายเฉพาะซือกลับบ้าน เป็ นต้น
โดยรวมในช่วงสันดูเหมือนว่า ตลาดจะกังวล COVID-19 มากกว่าสบายใจเรืองกระแส
วั ค ซี น ที เ ข้ า ม า ยั ง ถื อ เ ป็ น Sentiment บ ว ก ต่ อ หุ้ น ก ลุ่ ม ถุ ง มื อ ย า ง แ น ะ นํ า ชื อ
STGT(FV@B130) และหุน้ แม่ STA (FV@B50)

ต้องเร่งออกมาตรการพยุงเศรษฐกิจ ก่อนเครื่องยนต์ดับอีกครั้ง
ปั จจัยในประเทศประเด็นมีนาหนั
ํ กต่อ SET Index ในช่วงทีเหลือของสัปดาห์นี - ธ.ค.
(10-11 ธ.ค. ตลาดหุน้ ปิ ดทําการ) ยังคงเป็ น ประเด็นสําคัญคือ
1. มาตรการพยุงเศรษฐกิจ ประกอบด้วย
 มาตรการคลัง : วันนี ม.ค. ช่วงบ่ายทีประชุม ครม.พิจารณาออกมาตรการคน
ละครึงเฟส (ดังรูปด้านล่าง) หลังจากผ่านทีประชุม ศบศ. ไปแล้วในสัปดาห์ที
แล้ว (ประเด็นเดิม เชือว่าตลาดหุน้ ได้ตอบรับไปแล้ว)
โดยดังที ASPS เคยนําเสนอ คือเศรษฐกิ จ Q63 จะมี แรงหนุนจากมาตรการ
กระตุน้ เศรษฐกิจทีรัฐเดินด้านออกมาอย่างต่อเนืองใน 4Q63 วงเงินรวมกันกว่า
. แสนล้านบาท หรือ . % ของ GDP (ดังตารางครึงบน)
อย่างไรก็ตามหากมองไปข้างหน้าเศรษฐกิจไทยในช่วง 1Q64 เผชิญกับความท้า
ทายมากขึน เนืองจากมีแรงหนุนของมาตรการกระตุน้ บริโภคงวด 1Q64 มีวงเงิน
เพียง . หมืนล้านบาท หรือ . % ของ GDP (ดังตารางครึงล่าง) ซึงน้อยกว่า
งวด 4Q63 ประเด็นดังกล่าวอาจส่งผลให้เศรษฐกิจไทยช่วงต้นปี 2564 เผชิญกับ
ภาวะหน้าผาทางการคลัง (Fiscal Cliff) หรือภาวะทีเศรษฐกิจสูญเสียแรงส่งจาก
มาตรการทางการคลัง ASPS ประเมินว่ารัฐบาลอาจะมีความจําเป็ นต้องเร่ง
ออกมาตรการพยุงเศรษฐกิจ ก่อนเครืองยนต์ดบั อีกครัง
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มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วง 4Q63-1Q64

ทีมา: ASPS รวบรวม

 มาตรดูแลค่าเงินบาท/ดอลลาร์ทีแข็งค่า : นับตังแต่ตน้ เดือน-ปั จจุบนั
แข็งค่าราว . % ล่าสุด แกว่งบริเวณ . - . บาท โดย ASPS
ให้นาหนั
ํ ก 9 ธ.ค. ธปท. จะออกมาตรการดูแลค่าเงินบาททีแข็ง ค่า
เพิมเติมอะไรเพิม เบืองต้น ASPS ประเมินว่าในของ ธปท. ในรอบนี
มาตรการไม่น่าจะทําให้ Fund Flow ไหลออกแรง หลังจากล่าสุด 20
พ.ย.
ได้ออก มาตรการเน้นไปทีการผลักดันให้เงินไหลออก
(Out Flow) ในระยะกลาง-ยาว (อ่านรายละเอียดเพิมใน market talk
วันที และ ธ.ค. ) โดนในช่วงทีเหลือของปี นี ASPS ประเมิน
เงินบาทจะยังแกว่งตัวในทิศแข็งค่าบริเวณ 30- . บาท/ดอลลาร์
มาตรการดูแลค่าเงินบาทของ ธปท. ในปี 2562-2563

ทีมา: ASPS รวบรวม
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 มาตรการเงิน : การประชุม กนง. ช่วงทีเหลืออีก 1 ครังในปี นี คือ วันที
23 ธ.ค.
คาด กนง. ยัง คงอัตราดอกเบียนโยบายไว้ที . %
(ตําสุดในประวัติการณ์) และคาดอัตราดอกเบียไทยจะมีแนวโน้มจะ
ทรงตัวตําไปอีกอย่างน้อย 2 ปี หลังจากนี
2. COVID-19 ในไทย : โดยเฉพาะการติ ดเชื อในประเทศ ตังแต่มีป ระเด็ น ที
เกิดขึนในเชียงราย และ จ.ท่าขีเหล็ก ประเทศเมียนมา ล่าสุด โดยรวม มีผตู้ ิดเชือ
เพียง 2 ราย ทีไม่มีประวัติเดินทางไปเมียนมา โดยประเด็นต้องติดตาม อย่างไรก็
ตาม ASPS ประเมินว่า ความกังวลการระบาดของว COVID-19 ทีเพิมขึนจะ
กดดันให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตัวลง ส่งผลให้บรรยากาศอาจคล้ายการ
Lockdown ถึงแม้ว่าการ Lockdown จะไม่เกิดขึน ซึงจะเป็ นปั จจัยทีทําให้การ
ฟื นตัวของเศรษฐกิจไทยงวด 4Q63 สะดุดได้

Fund Flow ยังไหลเข้า ... ไม่เปลี่ยนทิศ ชอบ SCC, KBANK, STA
การแพร่ระบาด COVID-19 ทัวโลกยังเร่งตัว รวมถึงในไทยเองมีผตู้ ิดเชือเพิมขึนเช่นกัน แม้
จะไม่มีการ Lockdown เพิมเติม แต่อาจทําให้กิจกรรมทางเศรษฐกิ จหยุดชะงักลงบ้า ง
กดดันภาพรวมตลาดหุน้ อย่างไรก็ ตาม Fund Flow ทียังไหลเข้าตลาดหุน้ ไทยต่อ เนื อง
น่าจะเป็ น Momentum ช่วยพยุงดัชนีไม่ให้เกิด Downside มากนัก สะท้อนได้จากตังแต่
วันที พ.ย. ถึงปั จจุบนั (ราว เดือน) ต่างชาติซือสุทธิหนุ้ ไทยสูงถึง . หมืนล้านบาท
หนุนดัชนีปรับตัวเพิมขึน . % เป็ นส่วนหนึงทีกดดันให้ค่าเงินบาทกลับมาแข็งค่าอยู่ใน
ระดับตํากว่า ช่วงทีธปท.ออกมาตรการควบคุมค่าเงินในรอบแรกวันที พ.ย. อีก
ขณะที นัก ลงทุน ต้อ งติ ด ตามประเด็ น สกัด Fund Flow ในวัน ที ธ.ค. นี คื อ การออก
มาตรการควบคุมค่าเงินบาทเพิมเติมจากทาง ธปท.
เปรียบเทียบผลตอบแทน SET Index และ Fund flow ต่างชาติตั้งแต่ต้นปี

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS
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ดังนันยามที Fund Flow ยังไม่เปลียนทิศ กลยุทธ์เน้นเลือกหุน้ ทีเป็ นเป้าหมายของ Fund
Flow โดยเบืองต้นดูจากหุน้ ทีถูกซือขายผ่าน NVDR มากสุดในเดือน ธ.ค. (mtd) ดังนี
10 อันดับหุ้นที่มมี ูลค่าซื้อขายผ่าน NVDR ตั้งแต่ต้นเดือนมากที่สุด
Stock
KBANK
PTTGC
BDMS
BTS
STGT
AOT
PTTEP
CPALL
MINT
SCC

มูลค่าซ ือขายผ่าน NVDR
(mtd)
3,044
1,195
578
562
523
443
298
268
260
259

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS

Toppicks วันนี เลือกหุน้ ทีเป็ นเป้าหมายของ Fund Flow อย่าง SCC ซึงราคายัง Laggard
ทังหุน้ ปิ โตรฯ และหุน้ ลูก, KBANK เป็ นหุน้ ทีถูกซือสุทธิ มากสุดในเดือน ธ.ค. (mtd) และ
สุดท้ายแนะนําหุน้ ทีมีธุรกิจเป็ นเกราะป้องกัน COVID-19 อย่าง STA ทังหมดมีรายละเอียด
ทางพืนฐานดังนี
SCC (FV @ 430.00) ทิศทางธุรกิจระยะ - ปี ขา้ งหน้า มองเห็นการเติบโตชัดเจน ตาม
แนวทางที SCC ได้ดาํ เนินการมาอย่างต่อเนือง โดยธุรกิ จปิ โตรเคมี จะมี กาํ ลังการผลิต
ส่วน
เพิมขึน % จากปั จจุบัน หลังโรงงาน LSP ในเวียดนามเปิ ดดําเนินการปี
ธุรกิจซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จะเป็ น Cash Cow สร้างกระแสเงินสดให้กบั กลุ่มฯ และ
ใช้กลยุทธ์ Solutions & Solutions เพือเพิมอัตรากําไร ขณะทีธุรกิจ Packaging หลังเข้า
ระดมทุน IPO ช่วยเสริมความแข็งแกร่งด้านการเงิน และมีศกั ยภาพทีจะมีรายได้เติบโตขึน
อีก เท่าตัว ภายในปี
เป้าหมายทางพืนฐานปี อยู่ที บาท เทียบเท่า PER 12
เท่า มี Upside 12% บวกกับ Dividend Yield อีก . % อีกทังหากพิจารณาตังแต่ตน้ เดือน
พ.ย. ราคาหุน้ ถือว่า Laggard หุน้ ในกลุ่มปิ โตรฯและหุน้ ลูกอย่าง SCGP อยู่มาก โดย
ปรับตัวขึนเพียง . % ขณะที IVL PTTGC และ SCGP ปรับตัวขึน . %, 47.5% และ
21.9% ตามลําดับ
KBANK (FV @ 126.00) ฝ่ ายวิจยั มีมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มเศรษฐกิจในระยะกลางยาว มากขึน หลังเริมเห็นเครืองยนต์ต่างๆ กลับมาทํางานได้มากขึน ทังจากมาตรการ
กระตุน้ ภาคครัวเรือ น และแรงส่งจากการลงทุนภาครัฐ บวกกับการตังผลขาดทุน ด้า น
เครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน(ECL) ล่วงหน้าของ KBANK ในช่วงทีผ่านมาค่อนข้างสูง สะท้อน
จาก Credit Cost ช่วง M63 อยู่ที . % เชือว่าช่วยลดความเสียงจากปั ญหาคุณภาพ
สินทรัพย์ในระหว่างรอการฟื นตัวของเศรษฐกิจไทย อีกทังมีสัดส่วน Foreign Available
เหลือ 3.89% จาก 48.98% หากเทียบกับ BBL ทีไม่เหลือสัดส่วน Foreign Available ถือ
ที
บาท
ว่ายังมีช่องว่างให้นักลงทุนต่างชาติถือเพิมเติมได้ โดยกําหนด FV ปี
ราคาปั จจุบนั มี PBV ซือขาย 0. เท่า ตํากว่าค่าเฉลียย้อนหลัง ปี ราว SD
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STA(FV @ 50.00) ภาพรวมธุรกิจหลักของ STA ยังเดินหน้าเติบโตต่อเนืองในปี
นํา
โดยธุรกิจถุงมือยางเติบโตโดดเด่น จากทังการปรับเพิมราคาขายถุงมือยางและแนวโน้ม
ปริมาณขายเพิมขึน ขณะทีธุรกิจยางพาราจะฟื นตัวเช่นกัน จากการฟื นตัวของเศรษฐกิจ
โลก หนุนคําสังซือยางพาราเพิมขึน บวกกับนําท่วมภาคใต้ หนุนราคายางปรับสูงขึน คาด
กําไรสุทธิปี
จะอยู่ที . พันล้านบาท เติบโตอย่างมีนยั ฯ และเติบโตอีก . % yoy
ในปี
โดยประเมิน FV ปี
เท่ากับ บาท
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

