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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
เชื่อว่าการปรับฐานของ SET Index น่าจะเกิดขึ้นในช่วงสั้นๆ หลังจากที่ปรับ
ขึ้นแรงในช่วงก่อนหน้า ในระยะกลางยังเห็นแรงหนุนจาก Fund Flow เข้ามา
ต่อเนื่องทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ทำให้ SET Index ยังอยู่ในขาขึ้น
พอร์ตการลงทุน มี ก าร Stop Profit หุ้น OSP ให้น ำเงินที่ไ ด้เ ข้ า ลงทุ น ใน
CRC ส่วนหุ้น Top Pick วันนี้เลือก CRC, BAM และ PR9

การปรับฐานน่าจะเกิดขึ้นในระยะสั้น ระยะกลาง ยังเป็นขาขึ้น
ประเมินว่าการปรับฐานของ SET Index ในช่วงนีน่าจะเกิดขึนในช่วงสันๆ หลังจากปรับ
ขึนมาอย่างรุนแรงในช่วงก่อนหน้า ยังเชือว่าในระยะกลางตลาดหุน้ ไทยยังอยู่ในภาวะทีถูก
ขั บ เคลื อนด้ว ย Fund Flow ทั งในและต่ า งประเทศ โดยในส่ ว นของ Fund Flow จาก
ต่างประเทศ สัญญาณมีความชัดเจนขึนอีกระดับหนึงหลังจากที ธปท. ไม่ได้มีการแถลงถึง
มาตรการในการเข้ามาบริหารจัดการค่าเงินบาท และปล่อยให้เป็ นไปตามกลไก ซึงน่าจะ
ทําให้ทิศทางของเงินบาทยังน่าจะไปในทิศทางทีแข็งค่า และทําให้เม็ดเงินยังไหลเข้าได้ต่อ
เนีอง สําหรับการปรับฐานของ SET Index ในช่วงเวลานี ฝ่ ายวิจยั ประเมินว่าน่าจะมีแนว
รับ ทีแข็ งแรงอยู่ทีบริเวณ
จุด โดยทีบริเ วณดังกล่า วให้ค่า Market Earning Yield
Gap ที % นับว่าอยู่ในเกณฑ์ทีสูงภายใต้ภาวะทีอัตราดอกเบียนโยบายอยู่ที . % และ
ยังมี Fund Flow ไหลเข้า ทังนีฝ่ ายวิจัยกําหนดเป้าหมาย Market Earning Yield Gap ปี
ไว้ที . % ให้ SET Index เป้า หมายบริเ วณ
จุด กลยุท ธ์การลงทุน พอร์ต
จําลองวานนีมี การทํา Stop Profit หุน้ OSP รับกําไรราว . % ให้นาํ เงินทีได้ ( % ของ
พอร์ต) เข้าลงทุนใน CRC ส่วน Top Pick เลือก CRC, BAM และ PR9
เปรียบเทียบ Market Earning Yield Gap กับ SET Index
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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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ข่าววัคซีนมีน้ำหนักทางบวก แต่ถูกหักล้างด้วยจำนวนผู้ติดเชื้อที่สูง
ปั จจัยสําคัญในต่างประเทศทีให้นาหนั
ํ กในช่วงเวลานี ได้แก่
 กระแสการอนุม ัต ิ และเริมฉีด วัค ซีน : โดยล่าสุดมีประเทศทีอนุมตั ิวคั ซีนของ
บริษัท Pfizer เพิมเติมคือ แคนาดา บาห์เรน และสิงคโปร์ ตามหลังอังกฤษ สหรัฐ
ทีอนุมตั ิไปก่อนหน้า ส่วนการเริมฉีดวัคซีน นายกรัฐมนตรีแคนาดาเผยว่าวัคซีน
Pfizer จะเริมฉีดให้ชาวแคนาดาในวันนี อย่างไรก็ตามกรอบเวลาแจกจายวัคซีน
ในวงกว้างยังคงเดิมทีช่วงกลางปี
และในปั จจุบนั จํานวนผูต้ ิดเชือรายใหม่
ทัวโลกยังทําสถิติสูงสุดเป็ นประวัติการณ์ ที 704,249 รายและสูงกว่าค่าเฉลีย
ย้อนหลัง วัน ที 628,140 ราย
 ความคืบ หน้ากระบวนการเลือ กตังสหรัฐ : วานนี คณะผูเ้ ลือกตัง (Electoral
College) ลงคะแนนเลือกตังประธานาธิบดีสหรัฐ ส่งผลให้นาย Jeo Biden เป็ นผู้
ชนะการเลือกตัง เนืองจากมี คะแนนคณะผูเ้ ลือกตัง (Electoral Vote) นํานาย
Donald Trump ที 306 ต่ อ 232 คะแนน ขั นตอนต่ อ ไป สภาคองเกรสจะจั ด
ประชุมเพือประกาศผลการเลือกตังในวันที 6 ม.ค. 2564 ก่อนทีนาย Jeo Biden
จะสาบานตนเพือรับตําแหน่งอย่างเป็ นทางการ ในวันที 20 ม.ค.
แต่ยงั มี
อีกประเด็นย่อยหนึงทีให้นาหนั
ํ กคือ การจัดการเลือกตัง สว. ซําของรัฐ Georgia
ในวันที 5 ม.ค. 2564 ซึงยังต้องติดตามต่อไป
ในภาพรวมความคืบ หน้ากระบวนการเลือ กตังข้างต้น เป็ นการเพิมความ
หนัก แน่น ให้โ อกาสทีนาย Biden จะเป็ นประธานาธิบ ดีส หรัฐ คนที 46 ซึง
จะเป็ นปั จ จัยสําคัญทีช่วยหนุน ให้ Fund Flow ไหลเข้าเอเชีย
Timeline การเลือกตั้งสหรัฐ

ทีมา: ASPS รวบรวม
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 ราคานํามัน ดิบ : วานนี เกิดเหตุเรือบรรทุกนํามันสัญชาติสิงคโปร์ถูกโจมตีนอก
ท่ า เรือ เจดดาห์ใ นซาอุดิอ าระเบี ย (เป็ น ศูน ย์ก ระจายนํามัน ของบริษั ท Saudi
Aramco) หนุน ให้ร าคานํามัน ดิ บ โลกปรับ ขึนราว 1% แต่ ใ นเวลาต่ อ มาราคา
นํามันลดช่วงบวกลงเล็กน้อย หลัง OPEC ปรับลดประมาณการความต้องการ
นํามัน (Demand) โลกปี 2564 ลง . แสนบาร์เรล/วัน เหลือ 5.9 ล้านบาร์เรล/
วัน ASPS ประเมินราคานํามันดิบทีดีดตัวต่อในช่วงสัน เป็ น Sentiment ต่อหุน้
พลังงาน เช่น PTT (Buy: FV@B45) และ PTTEP (Buy: FV@105)
ส่ ว น ปร ะเด็ น อื น ๆ ใน ช่ ว งที เห ลื อ ข อ งสั ป ดาห์น ี ASPS ให้ น ํ าห นั ก การ ปร ะชุ ม
ธนาคารกลางรอบสุด ท้ายของปี ในหลายประเทศสําคัญ หลักๆ คือ สหรัฐ (Fed) วันที
ส่วนญี ปุ่ นและ
16-17 ธ.ค., อินโดนี เซีย, อังกฤษ , เม็กซิโก ประชุมวันที 17 ธ.ค.
รัฐเซีย ประชุมวันที 18 ธ.ค.
โดยรวม Consensus คาดเกื อบทุกประเทศจะยังคง
อัตราดอกเบียนโยบายตามเดิม แต่บางประเทศทีใช้ QE โดยเฉพาะสหรัฐ อาจมีแนวโน้ม
เพิมวงเงิน ซึงเป็ นปั จจัยบวกต่อตลาดหุน้

ธปท. ยังไม่มีมาตรการออกมา ป้องกันเงินบาทแข็งค่า
ในประเทศเชือว่าตลาดหุน้ ไทยตลาดติดตามประเด็นสําคัญคือ
มาตรการดูแ ลค่าเงิน บาททีแข็ง ค่าและจ่อ หลุด บาทอีก ครังของ ธปท.ในรอบที
ของปี นี (รอบแรกประกาศ พ.ย. ออกมาในรูปแบบหนุน Capital Outflow ) โดยตลาด
รอแถลงจากธปท.หลังจากอาทิตย์ทีแล้ว ธปท. ไม่ได้เผยและการส่งสัญญาณล่าสุด ธปท.
“เผยว่าจะติดตามสถานการณ์ค่าเงินอย่างใกล้ชิด หรือ ในเร็วๆนีคาดจะยังไม่มีมาตรการ
ออกมา”
โดยรวมแนวโน้มเงินบาทหลังจากนนีเชือว่าจะยังมีทิศทางแข็งค่า และมีโอกาสหลุด
บาท หลักๆเป็ นผลจาก Dollar index ทีมีทิศทางอ่อนค่าต่อ ปั จจุบนั อ่อนค่าทําจุดตําสุดใน
รอบ 2 ปี 8 เดือน , นโยบายของ Joe Biden พัฒนาการของวัคซีน ฯลฯ
ทังหากพิจารณาระดับทีเงินบาทเคยอ่อนค่าขึนไปทําจุดสูงสุดอยู่ที บาท คือ ต้นเดือน
เมย.
พบว่าเงินบาทแข็งค่ามากทีสุดเป็ นอันดับ รองจากเกาหลีใต้ และอินโดนีเซีย
(ดังรู ป) ซึงกระทบต่อภาคส่งออกของประเทศ เพราะแลกเงินกลับมาได้นอ้ ยลง) ถือเป็ น
Sentiment เชิงลบต่อหุน้ ส่งออก อาหาร และชินส่วนอิเล้กทรอนิก แต่ในทางตรงข้าม หุน้ ที
ได้ประโยชน์ เป็ น Sentiment เชิงบวกต่อ หุน้ กลุม่ โรงไฟฟ้า BGRIM, GULF และ PTTEP
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%การเปลี่ยนแปลงค่าเงินสกุลต่างๆในภูมิภาคเอเซีย

ทีมา: ASPS

เชื่อ Fund Flow ยังไหลเข้าต่อ การปรับฐานไม่น่ากังวล
ในช่วง วันทําการทีผ่านมา ต่างชาติมีการสลับมาขายหุน้ ไทยบ้าง ด้วยมูลค่า . พันล้าน
บาท ส่วนหนึงเกิดจากนักลงทุนต่างชาติยังเฝ้ารอมาตราการทีจะออกมาควบคุมค่าเงิน
บาท ทีล่าสุดอยู่ในระดับ บาท/เหรียญ แต่ล่าสุดวานนีทางธปท. ยกเลิกแถลงมาตรการ
ควบคุมค่าเงินบาทชัวคราว อาจทําให้ Fund Flow ทีชะลอช่วงสันกลับเข้ามาใหม่อีกครัง
แต่ปริมาณอาจจะไม่มาก เนืองจากใกล้ช่วงเทศกาลหยุดยาว และทางธปท.ยังติดตาม
สถานการณ์อย่างใกล้ชิด
ดังนั นฝ่ ายวิจัยฯ จึงทําการวิเคราะห์ค้นหากรอบการเคลื อนไหวของ SET Index
ทางพืนฐาน ด้ วยวิธี Market Earning Yield Gap. เพือให้ ง่ายต่อการตัดสินใจลงทุน
ดังนี
เปรียบเทียบ Market Earning Yield Gap กับ SET Index

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS
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กรอบแนวรับดัชนีทีน่ าเข้ าสะสม
จุด ประเมินจาก Market Earning Yield Gap.
ทีระดับ 4% ซึงตํากว่าค่าเฉลียในอดีตเล็กน้อย และถื อเป็ นระดับที Fund Flow แถบจะ
ไม่ได้ไหลเข้า ภายใต้ดอกเบียนโยบายที . % และ EPS64F 65.04 บาท/หุน้ ซึงตราบที
จุด ถือเป็ นจุดทีน่าเข้าสะสมเป็ นอย่าง
Fund Flow ยังไหลเข้า แต่ถา้ ดัชนีย่อตัวมาที
ยิง อีกทังยังเป็ นระดับทีใกล้กบั แนวรับทางเทคนิคทีเส้นค่าเฉลีย (EMA) 10 วัน
จุด ประเมินจาก Market Earning Yield Gap.
ขณะทีเป้ าหมายดัชนีปี ให้ ไว้ ที
ที ระดั บ 3.7% ถื อ ว่ า Conservative เมื อเที ย บกั บ ระดั บ Market Earning Yield Gap.
ในช่วงที Fund Flow ไหลเข้าหนักๆ ที . – . % ภายใต้ดอกเบียนโยบายที . % และ
EPS64F 65.04 บาท/หุน้ ถือว่ายังมี Upside พอสมควรเมือเทียบกับดัชนีปัจจุบนั
Target SET Index 2564F ณ ระดับ MEYG ต่างๆ

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS

สรุ ปคือ เชือ Fund Flow ยังไหลเข้ าต่อ อาจกดดันให้ ค่าเงินบาทแข็งค่าต่อในยามที
ทาง ธปท. ยังไม่ มีมาตรการใหม่ มารองรับ ขณะทีการปรับฐานของดัชนี ยังไม่ น่า
กังวล โดยประเมินกรอบแนวรับทางพืนฐานทีสําคัญไว้ ที
จุด
ส่ ว น Toppick ในวั น นี ยั ง คงชื นชอบหุ้ น BAM, PR9 รวมถึ ง แนะนํ า CRC เป็ นหุ้ น
ขนาดใหญ่ทีมีแรงหนุนจากปั จจัยภายนอก (ความคืบหน้ าของวัคซีน) และภายใน (
มาตรการช้ อปดีมีคืนช่วงโค้ งสุดท้ าย และยอดขายออนไลน์โตจากหลายช่องทาง)
หนุนผลประกอบการงวด Q63 เติบโตอย่างมีนัยฯ
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