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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
ภายใต้สถานการณ์แวดล้อมปัจจุบันเชื่อว่า ธปท. ยังไม่น่าจะมีมาตรการที่มี
น้ำหนักมาดูแลค่าเงินบาท ส่งผลให้ Fund Flow ไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นต่อเนื่อง
คาด SET Index มีโอกาสทดสอบ 1500 จุด พอร์ตการลงทุนให้เพิ่มการ
ลงทุนใน ADVANC 10% โดยแบ่งเงินออกมาจาก SCC และ BGRIM อย่าง
ละ 5% ส่วนหุ้น Top Pick เลือก ADVANC, BAM และ TFG

SET Index น่าจะปรับขึ้นต่อ เลือก ADVANC, BAM และ TFG
สหรัฐ ประกาศรายชื อประเทศที แทรกแทรงค่ า เงิ น ประเทศ ได้แ ก่ เ วี ย ดนาม และ
สวิสเซอร์แลนด์ พร้อมทังประกาศให้ ประเทศไทย อยู่ในบัญชีประเทศทีถูกจับตาเรืองการ
แทรกแทรงค่าเงิน สถานการณ์ดงั กล่าวถือว่ามีความอ่อนไหว และน่าจะทําให้ ธปท. สงวน
ท่าทีมากขึนในการทีจะออกมาตรการเข้ามาดูแลค่าเงินบาท ฝ่ ายวิจัยประเมินว่าน่าจะ
ส่งผลทําให้ทิศทางของเงินบาทยังแข็งค่าต่อไป ซึงเป็ นแรงดึงดูดสําคัญทําให้ Fund Flow
ยังไหลเข้าตลาดหุน้ ไทยได้ต่อเนือง หนุน SET Index ยืนทีระดับสูงและมีโอกาสทีจะขึนไป
จุดได้มากขึน อีกประเด็นทีน่าสนใจคือการประกาศรายชือหุน้ ทีถูก
ทดสอบระดับ
คํานวนใน SET50-SET100 ซึงปรากฎว่าเป็ นไปตามทีฝ่ ายวิจัยได้คาดการณ์ไว้ทังหมด
และหากมีการให้นาหนั
ํ กการลงทุนตามหุน้ ทีเข้ามาคํานวนในดัชนีดังกล่าว ประเมินว่า
น่าจะมีเม็ดเงินใส่เข้ามาในหุน้ บริษัท ได้แก่ DELTA, BAM, COM7, JMART และ MBK
รวมราว . หมืนล้านบาท กลยุทธ์การลงทุนวันนี พอร์ตจําลอง ให้เพิมหุน้ ADVANC เข้า
ไปด้วยนําหนัก % โดยแบ่งเงินลงทุนมาจาก BGRIM และ SCC อย่างละ % ส่วนหุน้
Top Pick เลือก ADVANC, BAM และ TFG
มูลค่าซื้อขายสะสมสุทธิหุ้นไทยของต่างชาติเทียบกับค่าเงินบาท

1,482.09
4.88
106,422

(ล้านบาท)

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ
นักลงทุนแต่ละประเภท (ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
นักลงทุนรายย่อย

1,139.09
502.53
-332.75
-1,308.87
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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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ไทยอยู่ใน List ประเทศที่ถูกจับตาเรื่องแทรกแซงค่าเงิน
ประเด็นทีสหรัฐประกาศ List รายชือประเทศทีแทรกแซงค่าเงินให้อ่อนค่าเพือให้ได้เปรียบ
สหรั ฐ กลั บ มาอี ก ครั ง ซึ งเป็ นประเด็ น ที เกิ ด ขึ นทุ ก ปี ภายใต้ ก ารบริ ก ารงานของ
ประธานาธิ บดี Trump ล่าสุดกระทรวงการคลังสหรัฐเผยรายงาน “นโยบายด้านอัตรา
แลกเปลียนของประเทศคูค่ า้ สําคัญของสหรัฐ” ในรอบนีได้ประกาศ


ประเทศทีเข้าแทรกแซงค่าเงิน (Currency Manipulator) คือ สวิตเซอร์แลนด์
และเวียดนาม (เนืองจากทัง 2 ประเทศเข้าเกณฑ์พิจารณาของสหรัฐครบทัง 3
ข้อ (ดังตาราง)
 ประเทศที อยู่ ใ นบั ญ ชี เ ฝ้ า ระวั ง (Monitoring List) คื อ ไ ท ย เนื องจาก
เข้าเกณฑ์ 2 ใน 3 ข้อ (ดังตาราง)
เกณฑ์การพิจารณาประเทศที่แทรกแซงค่าเงินของสหรัฐ

ทีมา: US Department of the Treasury

ผลกระทบทีเกิดขึนจากการโดนขึนบัญชี Currency Manipulator จากสหรัฐ : คือ โดนกีด
กันการค้า อาทิ การขึนภาษี นาํ เข้า Tariff ฯลฯ เห็นได้จาก “เวียดนาม” เมือวันที พ.ย.
2563 ถูกสหรัฐประกาศขึนภาษี ยางรถยนต์ อัตรา 6.23-10.08% เหตุผลทีสหรัฐกล่าวหา
คือ รัฐบาลเวียดนามอุดหนุนอุตสาหกรรมยางรถยนต์ รวมถึงจงใจลดค่าเงินดองให้อ่อนค่า
เกินจริง
ในส่ว นของไทย ASPS ประเมิน ว่าการทีถูก เพิมไทยเข้าไปใน Monitoring List แม้
จะยัง ไม่โ ดนขึนบัญ ชี Currency Manipulator จะทํา ให้ร ั ฐ บาลไทย หรือ ธนาคาร
แห่ง ประเทศไทยเผชิ ญ ข้อ จํา กั ด ในระยะสั น-กลางในการออกมาตรการชะลอ/
แทรกแซงค่าเงิน บาททีมียัง มีแ นวโน้ม แข็ง ค่าเร็ว ปั จ จุบ ัน เงิน บาทจ่อ หลุด บาท
อีก ครัง เพราะหาก ธปท.แทรแซงเงินบาทมากเกินไปอาจทําให้สหรัฐตอบโต้คล้ายกับ
กรณีเวียดนาม
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ASPS เชื อว่ า ในร ะยะสั น ธปท. น่ า จะยัง ไม่ มีก ารออกมาตรการควบคุม ค่า เงิ น บาท
เพิมเติม รวมถึงโดนประเด็นเรืองแทรกแซงค่าเงินดังกล่าว ทําให้ Fund Flow มีโอกาสเข้า
มาใหม่อีกครัง และแนวโน้มค่าเงินบาทมีโอกาสแข็งค่าหลุด บาท/USD นอกจากนีหาก
ค่าเงินบาททีแข็งค่าขึนต่อเนือง ยังตัวเร่งให้ Fund Flow มี โอกาสไหลเข้าตลาดหุน้ ไทย
เพิมขึนอีก เนืองจากนักลงทุนต่างชาติจะได้กาํ ไรจากอัตราแลกเปลียน (Fx Gain) เพิมเติม
ซึงสอดคล้องกับสถิติในอดีต เวลาที Fund Flow ไหลเข้าตลาดหุน้ ไทย แล้วเงินบาทจะแข็ง
ค่าขึนเสมอเช่นกัน
มูลค่าซื้อขายสะสมสุทธิหุ้นไทยของต่างชาติเทียบกับค่าเงินบาท

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ASPS

คนละครึ่งดีต่อเศรษฐกิจ แต่ต้องดูผลกระทบที่ DTAC
วานนีในช่วงเช้ากระแสทีรัฐบาลไทยให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิมาตราการกระตุน้ การ
บริโภค(C) คือ “มาตรการคนละครึงเฟส ” รวม ล้านคน วงเงิน
บาท/คน และ
บาท/คน
ยัง ให้สิท ธิ คนทีได้เฟสที เข้า ร่ว มอัต โนมัติทังหมด ล้า นคน วงเงิน
โดยรวมทัง เฟสใช้เม็ดเงิน . หมืนล้านบาท (ราว . %ของ GDP) ระยะเวลาของ
มาตรการคือ ช่วง Q64 เนืองจากมาตรการคนละครึง ถือว่าได้กระแสตอบรับทีดีมาก
จากประชะชน และร้านค้า ทําให้วานนีนายกรัฐมนตรีเผยว่าอาจจะมี เฟส - คาดว่าจะ
เกิดขึนในช่วง 2Q64 เป็ นต้นไป โดยรวมมาตรการดังกล่าวถือ เป็ น Sentiment เชิงบวก
ต่อ หุน้ ค้าปลีก อาทิ MAKRO หุน้ เครืองดืมและอาหาร อาทิ OSP,SAPPE,TKN,TVO
มาตรการกระตุ้นการบริโภคของรัฐในช่วง 4Q63-1Q64

ทีมา: ASPS รวบรวม
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ในทางตรงข้ามวานนีในช่วงเช้าไม่ถึง โมงทีประชาชน เร่งกดรับสิทธิ “มาตรการคนละครึง
เฟส ปรากฎว่า “ระบบผูใ้ ห้บริการมือถือคือ DTAC มีปัญหา” ทําให้ลกู ค้าไม่สามารถรับ
ข้อความรหัส OTP ในโครงการ คนละครึงได้ โดยปั จจุบัน DTAC อยู่ระหว่างรวบรวม
ลูกค้าทีลงทะเบียนและได้รบั ผลกระทบ เพือชดเชยเยียวยาให้ลูกค้า ซึงเบืองต้น DTAC
คาดจะชดเชยไม่เกินรายละ ,500 บาท ผ่านการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น โบนัสเติมเงิน
, โทร+เน็ตฟรี และส่วนลดซือโทรศัพท์มือถือ คาดจะให้ขอรับสิทธิในช่วง - ธ.ค.
ASPS ประเมินเป็ นความเสียงต่อประมาณการ คือ ) ค่าใช้จ่าย / รายได้ทีหายไปจาก
มาตรการเยียวยา รายละ ,500 บาท โดยประเมินมีโอกาสทีจะมีผไู้ ด้รบั ผลกระทบราว
. ล้านราย (อิงผูม้ ีสิทธิร่วมมาตรการ ล้านคน และส่วนแบ่งตลาด (จํานวนเลขหมาย)
ของ DTAC ทีมี . % อย่างไรก็ตาม เชือว่าไม่ใช่ลกู ค้าทีกระทบทังหมด จะขอรับสิทธิทัน
ช่วงที DTAC กําหนด เบืองต้น จึงประเมินทุกๆลูกค้า 10% ของกลุ่มทีกระทบมาขอรับสิทธิ
ราว . % และมูลค่าหุน้ . บาท ทังนี ยังไม่รวม
( . แสนคน) จะกระทบกําไรปี
ผลกระทบทีอาจเกิดขึนอีกด้าน คือ ) ลูกค้าทีอาจย้ายออกหลังจากนี โดยทุก ๆ ลูกค้า %
ทีย้ายออก จะกระทบกําไรราว 7.9% และมูลค่าหุน้ 0.18 บาท
โดยร วม ASPS ยั ง คงมู ล ค่ า พื น ฐาน ไว้ ก ่ อ น เ พื อ ร อ ดู ผ ลกร ะท บที ชั ด เจน จาก
Downside ดังกล่าว อย่างไรก็ต าม หากเทีย บกับ ราคาปั จ จุบ ัน เหลือ Upside จํากัด
จึ ง ลดคํ า แ น ะนํ า เป็ น Switch ไป ADVANC ที มี โ อ กาสได้ ป ร ะโยชน์ช ั ด เจนจาก
สถานการณ์ด ังกล่าว

วัคซีน Covid-19 หนุนการขนส่งคึกคัก WICE โดดเด่น
WICE กําลังทบทวนเพิมเป้ารายได้ปี
จากเดิมทีตังไว้ , ล้านบาท - ,200
ล้านบาท ตามลําดับ เพราะกระแสตอบรับทีดี ทําให้มีแผนลงทุนเพิมในบริการ Cross
border และวางแผนเพิมฐานลูกค้าใหม่เนืองจากมีโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ยา้ ยจากจีนมาที
ไทย ประกอบกับตูส้ ินค้าของ WICE รองรับอุณหภูมิติดลบ - ºC หากสอดคล้องกับ
ความเย็นทีใช้เก็บรักษาจะช่วยให้ WICE มีโอกาสได้งานขนส่งวัคซีน Covid- ประเด็น
การหมุนเวียนตูส้ ินค้าตูค้ อนเทนเนอร์เข้ามายังไทยทีน้อยกว่าปกติ คาดหนุนค่าระวางเรือ
สูงต่อเนืองจนถึงช่วง H ขณะที WICE มี Contract กับสายเรือรายใหญ่ ช่วยให้ WICE
ยังสามารถควบคุมการจองระวางเรือล่วงหน้าเอาไว้ได้ อย่างไรก็ดีลกู ค้าสามารถสลับไปใช้
บริการขนส่งประเภทอืนทดแทนได้ เช่น Cross Border และ Air Freight ช่วยทําให้สินค้า
ถึงปลายทางได้เร็วกว่าเมือเทียบกับการขนส่งทางเรือ
Key catalyst หนุน ด้วยกําไรจะโดดเด่น ใน Q ราคาหุน้ ปั จ จุบ ัน น่าสนใจ คาดหวัง
Div. Yield ปี
ที . % และปี
เพิมเป็ น . % ยังมี Upside 54.46%
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3 สมาคมอสังหาฯ ชงคลังออกมาตรการกระตุ้นที่อยู่อาศัย
เมือวันที ธ.ค.
กลุ่มธุรกิจพัฒนาทีอยู่อาศัย ประกอบด้วย สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
สมาคมอาคารชุดไทย และสมาคมอสังหาฯ ไทย ได้ยืนหนังสือต่อรมว. กระทรวงการคลัง
เพือนําเสนอมาตรการกระตุน้ ทีอยู่อาศัย ประกอบด้วย มาตรการหลัก
1. ลดค่าธรรมเนียมการโอนฯ กรรมสิทธิ และค่าธรรมเนียมจดจํานอง ลงถึงอัตรา
ตําสุดสําหรับการซือทีอยู่อาศัยในทุกประเภท ทุกระดับราคา ทังบ้านใหม่และ
บ้านมือสอง จนถึงวันที ธ.ค.
2. ขอยกเลิกมาตรการ LTV เป็ นการชัวคราว
3. ขยายการลดภาษี ทีดินและสิงปลูกสร้างลง % ออกไปอีก ปี โดยมีผลบังคับ
ใช้ตงแต่
ั
ม.ค.
– ธ.ค.
4. ขอให้ผซู้ ือต่างชาติได้รบั วีซ่า โดยมีระยะเวลาตามมูลค่าห้องชุด เช่น มูลค่า ล้านบาทต่อห้อง ได้รบั วีซ่า ปี , มูลค่า - ล้านบาท ได้รบั
ปี และเกิน
ล้านบาท ได้รบั สิทธิมีถินทีอยู่ในประเทศไทย
5. ขอนําโครงการบ้านดีมีดาวน์ กลับมาใช้อีกครัง และขอเพิมวงเงิน Cash Back
ให้กบั ผูซ้ ือจากเดิม หมืนบาทต่อราย เป็ น แสนบาทต่อราย เป็ นเวลา ปี มี
ผลตังแต่ ม.ค. - ธ.ค.
เป็ น Sentiment เชิงบวก และคาดหวังการสร้างแรงเก็งกําไรให้กับหุน้ ในกลุ่มอสังหาฯ แต่
อย่างไรก็ดีคงต้องติดตามว่าข้อเสนอดังกล่าวจะได้รบั การตอบรับจากภาครัฐมากน้อ ย
เพียงใด เนืองจากก่อนหน้านีเมือช่วงต้น ก.ย. ทีผ่านมา ทีทางกลุ่มผูป้ ระกอบการธุรกิจ
พัฒนาทีอยู่อาศัย ได้เข้าพบนายกฯ และรมว. กลาโหม รวมถึงหน่วยงานทีเกียวข้อง เพือ
หารือมาตรการช่วยเหลือภาคอสังหาฯ และมีขอ้ เสนอทีคล้ายคลึงกัน อาทิเช่น ขอยกเลิก
มาตรการ LTV, ขยายเงือนไขลดค่าธรรมเนียมโอน และจดจํานองจากเดิมทีให้สิทธิเฉพาะ
อสังหาฯ ไม่เกิน ล้านบาท เป็ น ล้านบาท รวมถึงผ่อนคลายการจํากัดในการซืออสังหา
ฯ ของชาวต่างชาติ เช่น เพิมจํานวนปี การออก VISA ซึงบทสรุ ปปั จจุบนั ก็ยังไม่ได้รบั การ
ตอบรับแต่อย่างใด
ในครังนีหากพิจารณาข้อเสนอข้างต้น ฝ่ ายวิจัยคาดมีความเป็ นไปได้สูงทีบางมาตรการ
สามารถเกิดขึนได้ เช่น การขยายเวลาการลดภาษี ทีดินและสิงปลูกสร้างลง % ซึงล่าสุด
ทางกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะขยายเวลาออกไปอีก ปี (แต่สมาคมฯ ขอ
เวลา ปี ) รวมถึงบางมาตรการทีมีโอกาสนํามาพิจารณา โดยเฉพาะการลดค่าธรรมเนียม
โอนฯ และจดจํานอง ในอัตรา . % บ้านไม่เกิน ล้านบาท ทีมีผลบังคับใช้มาตังแต่
พ.ย.
และใกล้จะหมดอายุลงใน ธ.ค.
คงต้องติดตามว่าภาครัฐจะมี การ
ขยายระยะเวลา หรือ ขยายมูลค่าอสังหาฯ จากเดิมทีไม่เกิน ล้านบาทหรือไม่ ขณะทีบาง
มาตรการ เช่น ยกเลิกมาตรการ LTV ชัวคราว มองว่ามีความเป็ นไปได้ยาก เนืองจากขึนอยู่
กับการพิจารณาของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็ นหลัก และก่อนหน้านีเมือต้นปี
ทาง
แบงค์ชาติมีการผ่อนปรนมาตรการ LTV ไปบางส่วน
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โดยสรุ ปคงต้องติดตามต่อไป แต่เชือว่าหากมีมาตรการช่วยเหลืออย่างใดอย่างหนึง ย่อม
ส่งผลบวกต่อกลุ่มฯ โดยจะช่วยให้ Backlog สิน Q63 ระดับ . แสนล้านบาท (รวม JV
. หมืนล้านบาท) โดยเป็ นส่วนทีพร้อมส่งมอบ Q63 ราว . หมืนล้านบาท และปี
อีก หมืนล้านบาท สามารถโอนฯ ได้ง่ายขึน รวมถึงกระตุน้ ให้เกิดการระบายสต๊อก
คงค้างของผูป้ ระกอบการทีมีอยู่เกือบ แสนล้านบาท (เป็ นสต๊อกคอนโดฯ สร้างราว
แสนล้านบาท) ทังนีจากปั จจัยหนุนต่อการลงทุนในหุน้ อสังหาฯ ฝ่ ายวิจยั คงเลือกลงทุนหุน้
ทีมีธุรกิจแข็งแรง, Backlog และปั นผลสูง ได้แก่ LH(FV@B9.30), ORI (FV@B8.94) และ
AP (FV@B8.35) เป็ นหุน้ เด่น

เจาะลึก 4 แรงหนุนหุ้นเด่นเข้า SET50, SET100 ชอบ BAM มากสุด
เย็นวานนีทางตลาดหลักทรัพย์ประกาศหุน้ เข้าออกจากดัชนี SET
คู่, SET
คู่
รอบ H โดยมีผลบังคับใช้ในวันแรกของการซือขายในปี
โดยมีรายชือหุน้ ดังนี
รายชื่อหุ้นที่ถูกคัดเข้า/ออก SET50 และ SET100 รอบ 1H64
รายชื่ อหุ้ นที่ถูกคัดเลื อกเข้ า/ออก SET50 และ SET100 รอบ 1H64
SET50
SET100
เข้ า
ออก
เข้ า
ออก
AAV* PSH
DELTA*
IRPC*
DELTA* BAM*
WHA*
JMART*
SGP
BAM*
COM7*
BPP*
MBK*
SIRI*
หุนส
้ ํารอง(Reserve List) คัดเข ้าคํานวณ SET50 ได ้แก่ BPP, CKP, IRPC, STA, WHA
หุนส
้ ํารอง(Reserve List) คัดเข ้าคํานวณ SET100 ได ้แก่ AAV, ERW, MC, PSL, SIRI
หมายเหตุ : DELTA BAM ถูกเข ้าคํานวณทังดัชนี SET50 และ SET100
* คือ หุนที
้ ถูกคัดเข ้า/ ออก SET50 และ SET100 ตรงกับการคาดการณ์ของฝ่ ายวิจัย ฯ
JMART อยู่ ในหุนส
้ ํารองลําดับที 3 ในการคาดการณ์ของฝ่ ายวิจัย ฯ

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS

“ผลลั พธ์ ของหุ้นทีถูกคั ดทังเข้ า และออกจากดัชนี SET ฝ่ ายวิจัยฯประเมินได้
ถูกต้ องแม่ นยํา % เต็ม และหุ้นทีถูกเข้ าคํานวณใน SET100 มีห้ ุนทีฝ่ ายวิจัยฯ
ประเมินไว้ รวมถึงอยู่ในหุ้นสํารอง ครบทัง 4 บริษัท”
หลังจากนันฝ่ ายวิจยั ฯได้ทาํ การวิเคราะห์ แรงหนุนหลักๆ ทีจะช่วงผลักดันให้ราคาหุน้ ที
ถูกคัดเข้าดัชนี SET และ SET มีโอกาส Outperform ตลาดได้ในช่วงทีเหลือของปี
1.
คาดมีเม็ดเงินกว่า 1.1 หมืนล้านบาท จากกองทุนรวมหุน้ 485 กองทุน (มูลค่า
สินทรัพย์รวม 7.3 แสนล้านบาท) มาซือหุน้ ทีถูกคัดเข้าดัชนีทงั 5 บริษัท ตังแต่วนั นีจนถึงวัน
ทําการสุดท้ายของปี 2563 โดยคาดการณ์แรงซือของกองทุนรวมแต่ละบริษัทดังนี
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คาดการณ์เม็ดเงินที่จะทยอยหนุนหุ้นที่ถูกคัดเข้าคำนวณ SET50 และ SET100 รอบ
1H64
เม็ ดเงินไหลเข ้า
เม็ ดเงินจากกองทุน Active
มีโอกาสไหลเข ้าเพิม(ล ้านบาท) จากกองทุน Passive(ล ้านบาท)
DELTA
5,132
3,170
BAM
903
558
COM7
549
339
JMART
188
9
MBK
284
14
7,057
4,091
Total
11,148
ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS
Stock

2.
สถิติในอดีตหุน้ ทีถูกคัดเข้าดัชนีมกั จะ Outperform ตังแต่วนั ทีประกาศไปจนถึง
วันทีมีผลบังคับใช้เสมอ โดยหุน้ ทีถูกคัดเข้าทัง SET และ SET พร้อมกันมีโอกาส
- % ในช่วง
ปรับตัวเพิมขึนราว %, เข้าเฉพาะ SET - % และเข้าเฉพาะ SET
เวลาดังกล่าว
ผลตอบแทนในอดีตหุ้นที่ถูกคัดเข้าคำนวณดัชนี SET50 และ SET100
หุ ้นทีถูกเข ้าคํา นวณใน
ทัง SET50 และ SET100
เข ้าเฉพาะ SET50
เข ้าเฉพาะ SET100

ผลตอบแทนก่อน
วั นมีผลบังคับใช ้
ของหุ ้น
ราว 4%
2-3%
0.5-1.5%

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS

3.
ปี นียังมีแรงซือจากต่างชาติเข้ามาช่วยหนุนอีกแรง ดังนันฝ่ ายวิจยั ฯจึงทําการคัด
สรรว่ า มี หุ้น อะไรที อยู่ใ นดัช นี MSCI ซึงเป็ น ดัช นี ส ากลที ต่ า งชาติ มัก ลงทุน อ้า งอิ ง ตาม
โดยเฉพาะหุน้ ทีอยู่ในดัชนี MSCI Global Standard อย่าง BAM, DELTA ถูกนําไปสร้าง
Benchmark ในกองทุน ETF ที หลากหลายกว่ า ดัช นี MSCI Small Cap. อย่ า ง COM7,
JMART ทําให้ได้แรงหนุนจากนักลงทุนต่างชาติมากกว่า รวมถึงหุน้ ทีไม่ได้อยุ่ในดัชนี
4.
ต้องพิจารณาในมุม Valuation ประกอบเพือค้นหาหุน้ ทีน่าลงทุนมากทีสุด ซึง
น่าจะได้แรงหนุนจากนักลงทุนประเภทอืนๆ เพิมเติม และต่อเนืองไปจนหลังจากทีหุน้ ถูก
เข้าคํานวณแล้ว
สรุ ปคือ หุ้นทีถูกคัดเข้ าคํานวณในดัชนี SET หรือ SET น่ าจะ Outperform
ตลาดได้ ดีในช่ วงทีเหลือของปี ทังสิน แต่หากให้ เลือก บริษัททีน่ าลงทุนมากสุด
เลือกหุ้น BAM เนืองจากถูกคัดเข้ าทังดัชนี SET และ SET ซึงมีโอกาสปรับตัว
ขึ นแรงมากสุ ด ตามสถิ ติ ใ นอดี ต และยั ง เป็ นหุ้ น ขนาดใหญ่ ซึ งมี แ รงหนุ น จาก
เงินกองทุนรวมในประเทศเป็ นลําดับต้ นๆของหุ้นทีถูกคัดเข้ า อีกทังยังอยู่ในดัชนี
หุ้นขนาดใหญ่ของโลก อย่าง MSCI Global Standard ซึงเป็ นทีนิยมสําหรับนักลงทุน
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ต่างชาติ และยังมี Valuation บวกกับแนวโน้ มการเติบโตตามเศรษฐกิจทีโดดเด่ น
อีก
รายละเอียดอืนๆ สามารถติดตามได้ ในบทวิเคราะห์ Quantitative ฉบับเต็มได้ ใน
วันนี
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

