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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
ความสนใจวันนี้ อยู่ที่การประกาศมาตรการดูแลค่าเงินบาทโดย ธปท. ซึ่งถือ
ว่าจะมีผลกระทบโดยตรงต่อ SET Index ซึ่งอยู่ในภาวะที่ถูกขับเคลื่อนด้วย
Fund Flow โดยหากมาตรการแรงเกินไปก็จะทำให้เกิดแรงขายทำกำไร แต่
เบาไปก็จะไม่ได้ผล กลยุทธ์วันนี้ให้ปรับพอร์ตโดยลดน้ำหนัก STA เหลือ 5%
และเข้าลงทุนใน BAM หุ้น Top Pick เลือก BAM, KBANK และ SCC

ให้ความสำคัญกับมาตรการดูแลค่าเงินบาท ของ ธปท.
วันนีนักลงทุนน่าจะให้นาหนั
ํ กกับการประกาศมาตรการของ ธปท. ในการดูแลค่าเงินบาท
ไม่ให้แข็งค่ามากเกินไป ทังนีเมือ พ.ย. ได้มีการออกมาตรการออกมาชุดหนึงซึงเน้น
ไปทีการกระตุน้ ให้เงินไหลออกไปลงทุนในต่างประเทศ แต่ไม่ได้มีมาตรการในการชะลอ
การไหลเข้าของเงิน ผลทีเกิดขึนหลัง พ.ย. ทําให้เงินบาทอ่อนค่าลงในระยะสัน ก่อนที
จะกลับมาแข็งค่าใหม่และกําลังทดสอบบริเวณ บาท/USD ส่วนมาตรการทีจะประกาศ
วันนีต้องติดตามดูว่าจะมีแนวทางในการสกัดการไหลเข้าของเงินหรือไม่ หากมีก็ถือเป็ น
สัญญาณเชิงลบต่อทิศทาง Fund Flow และหากมีความรุนแรงก็อาจทําให้เห็นการขายทํา
กําไรใน SET Index ได้ ส่วนประเด็นอืนทีต้องติดตามต่อเนือง ได้แก่สถานการณ์การติด
เชือ Covid-19 ในประเทศทีกลับมาเป็ นความกังวล หากสถานการณ์ยงั ไม่ดีขึนก็อาจทําให้
การขับเคลือนเศรษฐกิจให้ฟืนตัวทําได้ยากขึน ทิศทางของ SET Index วันนีอาจต้องระวัง
เรืองการพักฐานระยะสัน เนืองจากเป็ นวันซือขายสุดท้ายก่อนวันหยุดยาว และมีเรืองของ
การรอดูมาตรการ ธปท. พอร์ตการลงทุนวันนีให้ลดนําหนัก STA ลงจาก % เหลือ %
และให้เข้าลงทุนเพิมใน BAM หุน้ Top Pick เลือก BAM, KBANK และ SCC
มูลค่าซื้อขายสะสมสุทธิหุ้นไทยของต่างชาติเทียบกับค่าเงินบาท

1,478.92
29.09
123,462

(ล้านบาท)

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ
นักลงทุนแต่ละประเภท (ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
นักลงทุนรายย่อย

6,688.08
62.90
-1,558.23
-5,192.75
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ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ASPS

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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ครม. เห็นชอบคนละครึ่งเฟส 2 + เพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการ ตามคาด
ทีประชุม ครม.วานนีมีมติเห็นชอบมาตรการกระตุน้ การบริโภคครัวเรือนตามที ศบศ. เสนอ
ในช่วงก่อนนีตามคาด และ ASPS นําเสนอ อาทิ มาตรการคนละครึงเฟส 2 และการเพิม
วงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ดังตาราง)
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วง 4Q63-1Q64

ทีมา: ASPS รวบรวม

ดังที ASPS นําเสนอเมือวานนี คือ เศรษฐกิจในงวด 1Q64 น่าจะมีแรงหนุนจากมาตรการ
กระตุน้ การบริโภคครัวเรือน ชะลอลง Qoq อย่างเห็นได้ชดั คือ มีวงเงินจากทีรัฐคาดจะใส่
เข้าระบบราว 5. หมืนล้านบาท หรือ . % ของ GDP (ตารางครึงล่าง) ซึงน้อยกว่าวงเงิน
ในงวด 4Q63 ทีมีจาํ นวนถึง 1.92 แสนล้านบาท หรือ . % ของ GDP (ตารางครึงบน)
วงเงินกระตุน้ เศรษฐกิจทีน้อยลงในงวด 1Q64 ข้างต้น อาจส่งผลให้แรงส่งของเศรษฐกิจ
ในช่วงต้นปี 2564 แผ่วลงมาได้
ASPS ประเมิน ว่าภาครัฐ อาจมีค วามจําเป็ นต้อ งออกมาตรการพยุง เศรษฐกิจ อีก
ครังหนึง ก่อ นทีเศรษฐกิจ จะสูญเสีย แรงส่ง ไป โดย ASPS เชือว่ามาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจ ในระยะข้างหน้า ภาครัฐจะมุ่งเน้น ไปทีการกระตุ้น การใช้จ ่ายภาครัฐ (G)
และการลงทุ น ภาครั ฐ (I) ภายหลั ง ในปี 2563 ชะลอตั ว ไป จากการมุ่ ง เน้ น ออก
มาตรการกระตุ้น การบริโ ภคเป็ นหลัก ซึงจะช่ว ยสร้าง Sentiment เชิงบวกต่อ หุ้น ใน
กลุ่ ม รั บ เหมาก่ อ สร้ า ง เช่ น (STEC, CK) แ ละกลุ่ ม วั ส ดุ ก ่ อ สร้ า ง (SCC, SCCC,
TPIPL) เป็ นต้น
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รอดูมาตรการ บริหารจัดการค่าเงินบาทของ ธปท.
วันนี ASPS ให้นาหนั
ํ กธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะเผยมาตรการดูแลค่าเงินบาทที
แข็งค่า เพราะหากพิจารณาตังแต่ตน้ เดือน-ปั จจุบนั (MTd) เงินบาทยังแข็งค่าราว . %
ล่าสุด แกว่งบริเวณ . - . บาท จากเดือน มี.ค. อยู่บริเวณ - บาท หลังจาก
ล่าสุด ธปท. ออกมาตรการดูแลค่าเงินบาทมาเมือวันที 20 พ.ย.
ทีผ่านมา (ดังตาราง)
มาตรการดูแลค่าเงินบาทของ ธปท. ในปี 2562-2563

ทีมา: ASPS รวบรวม

โดยประเด็นสําคัญทีตลาดให้นาหนั
ํ กการแข็งค่าเงินบาทเพราะล่าสุด ใกล้แตะ
และมีความกังวลจะหลุด บาท ??? ซึงกระทบต่อผูป้ ระกอบการส่งออก

บาท

ASPS ทําสถิติการแกว่งตัวของค่าเงินบาท/ดอลลาร์ตงแต่
ั ปี
จนถึงปั จจุบนั (ดังรู ป)
คือ พบว่า เงินบาทเคยหลุด บาท/ดอลาร์ รวมทังหมด ครัง ครังแรกคือ ปลายปี
โดยเป็ นทีสังเกตุวา่ จะแกว่งตัวตํากว่า บาท
2553 ,และรอบล่าสุด คือ ปลายปี
เพียง - เดือน (ดังรูป) และเกือบทุกครัง ธปท. จะมีการส่งสัญญาณและออกมาตรเพือ
ชะลอการแข็งค่าของเงินบาท
โดยรวมสรุ ป รอบนี เช่ น กั น ASPS เชื อว่ า ธปท.จะมี ก ารออกมาตรการ ซึ งต้อ งรอดู
รายละเอียดมาตรของ ธปท. ทีจะออกมาใหม่ในวันนีจะมีทิศทางอย่างไร ?? และ จะเน้น
ไปที การส่ ง เสริ ม ให้เ งิ น ทุ น ไหลออก (Capital Outflow) หรื อ สกั ด กั นเงิ น ทุ น ไหลเข้า
(Capital Inflow) และมีระดับแรงมากกว่าหรือน้อยกว่าในรอบก่อนหน้า ??? เพราะหาก
พิจารณาตังแต่ปี
-ล่าสุด ธปท. ประกาศมาตรการชะลอแข็งค่าเงินบาทรวม ครัง
(1 ใน ครังเป็ น มาตรการสกัด กันเงิ น ทุน ไหลเข้า Capital Inflow) โดยรวมพบว่า หลัง
ประกาศมาตรการเงินบาทอ่อนค่าเฉลียราว . %)
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ค่าเงินบาท/ดอลลาร์รายเดือนตั้งแต่ปี 2534-2563

ทีมา: ASPS รวบรวม

Fund Flow ยังทำงานต่อ แต่มีความเสี่ยงสูงขึ้นช่วงวันหยุดยาว
วานนีต่างชาติยงั ซือหุน้ ไทยต่อเนือง ด้วยปริมาณสูงถึง . พันล้านบาท หนุนให้ตลอด
เดือน ทีผ่านมา . หมืนล้านบาท เป็ นส่วนหนึงทีกดดันให้ ค่าเงินบาทแข็งค่าขึนจนใกล้
ระดับ บาท/เหรียญ
และหากไปเปรียบเทียบกับความสัมพันธ์ Fund Flow กับ ค่าเงินบาท ย้ อนหลัง
ปี พบว่า เวลา Fund Flow ไหลเข้ าตลาดหุ้นไทยด้ วยปริมาณมากทีไร มักจะกดดัน
ให้ ค่าเงินบาทแข็งค่าขึนเสมอ อย่างไรก็ตามตลอด ปี ทีผ่านมา จะสังเกตได้ ว่า
ค่ าเงินบาทเคยแข็งค่ าตํากว่ า บาท/หุ้น เพียง ครัง และเกิดขึนในระยะเวลา
สันๆ เท่านันก็กลับมาอ่อนค่าในระยะเวลาถัดไปเสมอ
มูลค่าซื้อขายสะสมสุทธิหุ้นไทยของต่างชาติเทียบกับค่าเงินบาท

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS

Research Division

MARKET TALK

Research Division

กลยุทธ์การลงทุน

ดังนันค่าเงินบาทแข็งค่าขึนจนใกล้ระดับ บาท/เหรียญ (ซึงถือว่าแข็งค่ามากเมือเทียบ
กับในอดีต) อาจจะได้เห็นมาตรการควบคุมค่าเงินจาก ธปท. ทีเข้มข้นขึน เพือสกัดการแข็ง
ค่าของค่าเงิน บวกกับใกล้ช่วงวันหยุดยาวในเทศกาลคริสมาสต์ ซึงมูลค่าการซือขายหุน้
มักจะเบาบางลง ทัง ถือเป็ นอุปสรรคในระยะสันต่อ Fund Flow ทีโหมเข้ามาในช่วงนี แต่
ระยะยาวยังเชือว่า มีช่องว่างให้ Fund Flow ไหลเข้าได้อีก
กลยุทธ์เน้ นเลือกหุ้นขนาดใหญ่ได้ แรงหนุนจาก Fund Flow และแนวโน้ มกําไรฟื น
ตัวเด่นตามภาพรวมเศรษฐกิจ อย่าง SCC KBANK BAM เป็ น Top pick
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

