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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
แนวโน้มเงินบาทที่น่าจะแข็งค่าขึ้นได้อีก เป็นแรงหนุนทำให้ Fund Flow ไหล
เข้าสู่ตลาดหุ้นได้ดีขึ้น ส่วนประเด็นที่น่าสนใจวันนี้เป็นเรื่องของราคาสินค้า
โภคภัณฑ์ ซึ่งพบว่าราคาน้ำมันอยู่สูงกว่าสมมุติฐานปี 2564 ขณะที่ราคา
เนื ้ อ หมู ส ู ง ขึ ้ น พอร์ ต การลงทุ น วานนี้ Stop Profit หุ ้ น TISCO รั บ กำไร
26.5% ให้เข้าลงทุนใน CRC, KBANK และ TFG พร้อมเลือกเป็น Top Pick

เงินบาทแข็งค่าทดสอบ 30 บาท/USD อีกครั้ง ดีต่อ SET Index
ค่าเงินบาทเช้านีลงมาทดสอบบริเวณ บาท/USD อีกครัง ซึงหากประเมินจากปั จจัย
แวดล้อมทังในส่วนความแข็งแรงของเงินทุนสํารองระหว่างประเทศ และช่องทางทีเม็ดเงิน
จะไหลเข้ามาในอนาคต ไม่ว่าจะเป็ นช่องทางการค้าระหว่างประเทศ การลงทุนทางตรง
และการลงทุนทางอ้อม เชือว่ามีความเป็ นไปได้ทีเงินบาทจะแข็งค่าต่อและหลุดระดับ
บาท/USD ลงมาหาก ธปท. ไม่มีมาตรการทีมีนาหนั
ํ กพอเข้ามาจัดการ ส่วนตลาดหุน้ ไทย
อยู่ในภาวะทีได้ประโยชน์จากกรณีดงั กล่าว ประเด็นอืนทีน่าสนใจเป็ นเรืองราคานํามันทียัง
อยู่ทีระดับสูง และเป็ นระดับทีเกิ นกว่าสมมุติฐานทีฝ่ ายวิจัยกําหนดไว้ที $ สําหรับปี
ซึงอาจทําให้เกิดแรงเก็งกําไรเพิมเติมในหุน้ นํามัน-ปิ โตรเคมี ในอีกทางหนึงพบว่า
ราคาเนือหมูในประเทศ เริมกลับมาปรับตัวสูงขึนอีกครัง รองรับความต้องการทีสูง ขึน
ในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลอง เป็ นผลดีต่อ TFG และ CPF ประเมินโดยภาพรวมเชือว่า SET
Index ยังน่าจะยืนอยู่ในระดับสูงได้ตอ่ โดยมี Fund Flow เป็ นแรงหนุน พอร์ตการลงทุนวาน
นี ได้ Stop profit หุน้ TISCO รับกําไร . % ให้นาํ เงินสดทีได้มา % กระจายเข้าลงทุน
ใน CRC, KBANK และ TFG อย่างละ % และเลือกทัง บริษัท เป็ น Top Pick
มูลค่าซื้อขายสะสมสุทธิหุ้นไทยของต่างชาติเทียบกับค่าเงินบาท

1,477.21
1.08
91,745

(ล้านบาท)

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ
นักลงทุนแต่ละประเภท (ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
นักลงทุนรายย่อย

1,431.26
-379.41
-3,756.71
2,704.86
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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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ราคาน้ำมันเริ่มสูงกว่าสมมุติฐาน อาจเกิดแรงเก็งกำไรในหุ้นต่อ
ราคานํามันดิบโลกทีมีแนวโน้มขาขึนชัดเจน กล่าวคือ ราคานํามันดูไบวานนีปรับขึนต่อ
เป็ นวันที 3 ราว 1% หากนับตังแต่ตน้ เดือน ธ.ค. 2563-ปั จจุบนั (mtd)เพิมขึน 13.9% นับต้น
ก.ย.- ปั จ จุบัน (QTD)เพิ มขึ น 17.3% ซึงปั จ จุบัน อยู่ที ระดับ 49.46 เหรี ย ญ/บาร์เ รล
โดยรวมแรงหนุนสําคัญจากทัง ฝังดังนี
 ฝั ง Demand: เห็นแนวโน้มฟื นตัวจากเศรษฐกิจโลกฟื นตัวในปี
เห็นได้จาก
ดัชนีชีนําเศรษฐกิจของจีน (ผูบ้ ริโภคนํามันอันดับ 2 ของโลก) ส่งสัญญาณฟื นตัว
ล่าสุด ในช่วงทีผ่านมามีการรายงานของเดือน พ.ย.
อาทิ การลงทุนในสิ
นทรั พ ยถาวร (Fixed Asset Investment) เพิ มขึ น 2.6%yoy จากเดื อ นก่ อ น
เพิมขึน 1.8%yoy, ผลผลิตอุตสาหกรรม (Industrial Production) เพิมขึน 7%yoy
จากเดือนก่อนเพิมขึน 6.9%yoy และยอดค้าปลีก (Retail) หดตัวลดลงเหลือ 5.75%yoy จากเดือนก่อนหดตัว -6.83%yoy ทีสําคัญคือ ความคืบหน้ากระแส
การอนุมตั ิและเริมฉีดวัคซีน ล่าสุด วัคซีน Moderna ใกล้จะได้รบั การอนุมตั ิจาก
องค์การอาหารและยาสหรัฐ (FDA) ในช่วงวันศุกร์นี ตามหลังวัคซีนของ Pfizer
ทีได้รบั อนุมตั ิในต้นสัปดาห์ และกําลังอยู่ระหว่างจัดส่งและเริมฉีดให้เจ้าหน้าที
สาธารณสุข และกลุม่ เสียงอืนๆ ในสหรัฐ และยุโรป
ทีผ่านมา มี
 ฝั ง Supply : จากผลการประชุม OPEC+ ช่วงต้นเดือน ธ.ค.
ข้อสรุปให้ปรับลดกําลังการผลิต . ล้านบาร์เรล/วัน ตังแต่เดือน ม.ค. 2564 เป็ น
ต้นไป ซึงจะทําให้มีนามั
ํ นดิบไหลเข้าสู่ตลาดโลกเพิมเพียง แสนบาร์เรล/วัน
และช่วงต้นสัปดาห์ทีผ่านมาเกิดเหตุเรือบรรทุกนํามันสัญชาติสิงคโปร์ถูกโจมตี
นอกท่ า เรื อ เจดดาห์ใ นซาอุดิอ าระเบี ย ซึงเป็ น ศูน ย์ก ระจายนํามัน ของบริษั ท
Saudi Aramco
โดยรวมราคานํามันดิบทีปรับขึนมา ประเมินว่าเกิดแรงเก็งกําไรในหุน้ พลังงานต่อ PTT
(Buy: FV@B45) และ PTTEP (Buy: FV@105) โดยปั จจุบนั ค่าเฉลียราคานํามันดิบดูไบ
ตังแต่ตน้ ปี (ytd) อยู่ที . เหรียญ/บาร์เรล สูงกว่าสมมุติฐานของ ASPS ที 40 เหรียญ/
บาร์เรล ASPS ประเมิ น Sensitivity Analysis ของผลกระทบต่อ การปรับ ตัว ของราคา
นํามันดิบ พบว่าทุกๆ 5 เหรียญฯ/บาร์เรล จะหนุน Fair Value ของ PTT และ PTTEP ราว
2-3 บาท/หุน้ และ 10-12 บาท/หุน้ ตามลําดับ
ราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยย้อนหลังรายไตรมาส
ราคานํามันดบ
ิ เฉลียรายไตรมาส
2559
2560
ไตรมาส

1Q
2Q
3Q
4Q
ค่าเฉลีย

ทีมา: Bloomberg

30.86
43.47
43.30
48.11
41.44

52.86
49.33
50.77
59.33
53.04

2561
64.21
72.23
74.00
66.80
69.33

2562
62.99
65.21
59.11
59.79
61.63

2563
50.47
34.67
43.07
42.30
42.75
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ราคาสุกรฟื้นตัว บวกต่อ CPF และ TFG
ราคาสุกรหน้าฟาร์มล่าสุดอยู่ที บาท/กก. ปรับเพิมขึนถึง . % จากวันก่อนหน้า จาก
ช่วงเทศกาลวันหยุดยาว หนุนความต้องการบริโภคเนือสุกรฟื นตัว ส่งผลบวกต่อ TFG และ
CPF ทีมีสดั ส่วนรายได้จากธุรกิจสุกรในไทย % และ % ของรายได้รวม ขณะทีราคา
สุกรหน้าฟาร์มในเวียดนามยังยืนสูงต่อเนืองทีระดับ หมืนดอง/กก. ( บาท/กก.) โดย
ฝ่ ายวิจยั ประเมินว่าราคาสุกรในไทยและเวียดนามจะยืนสูงต่อเนืองในปี
เพราะการ
ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรทีจีนและเวียดนามยังคงมีอยู่ต่อเนือง และยังไม่มี
วัคซีนรักษา กดดันแนวโน้มผลผลิตสุกรในจีนและเวียดนามให้อยู่ในระดับตํา อีกทัง ฝ่ าย
วิจัยยังประเมินว่าแนวโน้มราคาไก่เป็ นจะทยอยฟื นตัวด้วยเช่นกัน ซึงจะส่งผลบวกต่อ
GFPT, TFG และ CPF หักล้า งผลกระทบจากค่ า เงิ น บาท/ดอลลาร์ฯ ทีแข็ ง ค่า ขึนไปได้
ทังหมด
ทังนี คาดกําไรสุทธิปี
- ของ CPF จะเติบโต . % yoy และ 4.7% yoy และคาด
กําไรปกติปี
- ของ TFG จะเติบโต . % yoy และ 3.2% yoy จากธุรกิจสุกรฟื น
ตัวชัดเจน จึงแนะนําซือ CPF (FV@B42) และ TFG (FV@B6.20) โดย TFG มี Valuation
น่าสนใจ โดยมีค่า PER เท่า และ Div Yields กว่า % อีกทัง TFG ยังเป็ นผูน้ าํ เข้าสุทธิ
(นําเข้าวัตถุดิบกากถัวเหลืองมากกว่าส่งออกไก่) จึงได้ประโยชน์จากค่าเงินบาท/ดอลลาร์
สหรัฐฯทีแข็งค่าในปั จจุบนั

บาทแข็งค่า มีโอกาสหลุด 30 บาท/USD หนุน Fund Flow ไหลเข้า
วานนีต่างชาติกลับมาซือสุทธิหนุ้ ไทยอีกครัง . พันล้านบาท หลังจากขายสุทธิไป วัน
ทําการ ขณะทีทางธปท. ยังไม่มีการออกมาตรการควบคุมค่าเงินบาทเพิมเติม ทําให้ Fund
Flow ทีชะลอช่วงสัน กลับเข้ามาใหม่อีกครัง พร้อมกับส่งผลให้ค่าเงินบาทมีโอกาสแข็งค่า
หลุด บาท/USD นอกจากนีหากค่าเงินบาททีแข็งค่าขึนต่อเนือง ยังตัวเร่งให้ Fund Flow
มีโอกาสไหลเข้าตลาดหุน้ ไทยเพิมขึนอีก เนืองจากนักลงทุนต่างชาติจะได้กาํ ไรจากอัตรา
แลกเปลียน (Fx Gain) เพิมเติม ซึงสอดคล้องกับสถิติในอดีต เวลาที Fund Flow ไหลเข้า
ตลาดหุน้ ไทย แล้วเงินบาทจะแข็งค่าขึนเสมอเช่นกัน
มูลค่าซื้อขายสะสมสุทธิหุ้นไทยของต่างชาติเทียบกับค่าเงินบาท

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ASPS
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สรุ ปคือ เชือ Fund Flow ยังไหลเข้าต่อ อาจกดดันให้ค่าเงินบาทแข็งค่าต่อในยามทีทาง
ธปท. ยังไม่มีมาตรการใหม่มารองรับ และหากดัชนีปรับฐาน เชือว่ายังไม่น่ากังวล โดย
ประเมินกรอบแนวรับทางพืนฐานทีสําคัญไว้ที
จุด (รายละเอียดตามบทวิเคราะห์
Market Talk วานนี) ถือเป็ นจุดในการเข้าสะสมหุน้ พืนฐานดี
ส่วน Toppick ในวันนี เลือกหุ้นขนาดใหญ่เป้ าหมายของ Fund Flow อย่าง KBANK
เป็ นหุ้น ธ.พ. ขนาดใหญ่ ทียังเหลือช่ องว่ างให้ ต่างชาติซือ, CRC ได้ แรงหนุ นจาก
ความคืบหน้ าของวัคซีนทีใกล้ จะมีการใช้ ในวงกว้ าง รวมถึง TFG ได้ แรงหนุ นจาก
ราคาหมูปรับเพิมขึนแรงจาก เป็ น บาท/กก. และไม่ถูกผลกระทบจากค่าเงิน
บาททีแข็งค่า
Valuation หุ้น Toppicks วันนี้
Company

Sector

Last Price
FairValue Upside PER 21F Div Yield 21F (%)
(15/12/2020)

KBANK

BANK

117.00

126.00

7.7%

12.82

1.71

CRC

COMM

34.25

38.00

10.9%

33.90

1.18

TFG

FOOD

5.15

6.20

20.4%

13.17

3.57

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS

SET vs Sector Return 2019

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส
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