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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
เงินบาทหลุดระดับ 30 บาท/USD ลงมาตามคาด ส่วนการประชุม กนง. ใน
สัปดาห์หน้าคาดคงอัตราดอกเบี้ย หนุนให้เม็ดเงินไหลเข้าตลาดหุ้นได้ต่อเนื่อง
เชื่อว่า SET Index มีโอกาสขึ้นทดสอบ 1500 จุดได้ไม่ยาก พอร์ตจำลอง
แนะนำขายทำกำไรหุ้น STEC (รับกำไรราว 5.3%) และนำเงินเข้าลงทุนใน
PTT ส่วนหุ้น Top Pick เลือก ADVANC, PTT และ TFG

บาทแข็งค่า หนุนเงินไหลเข้าตลาดหุ้นต่อ
ทิศทางของอัตราแลกเปลียนเป็ นไปตามทีคาดกล่าวคือค่าเงิน USD อ่อนค่าลงต่อเนืองโดย
Dollar Index หลุดระดับ จุด ขณะทีเงินบาทแข็งค่าโดยหลุดระดับ บาท/USD ลงมา
ภายใต้สถานการณ์ดงั กล่าวประกอบกับการที Bond Yield ในประเทศอยู่ในระดับตํา หนุน
ให้ Fund Flow ยังคงไหลเข้าตลาดหุน้ ไทยได้อย่างต่อเนือง และน่าจะหนุนให้ SET Index
ขึนไปทดสอบระดับ
จุดได้ไม่ยาก อย่างไรก็ตามมีประเด็นความเสียงทีต้องติดตาม
คื อ สถานการณ์ก ารระบาดของ Covid-19 ซึงสถานการณ์ทัวโลกยัง รุ น แรง ขณะที ใน
ประเทศพบการติดเชือในประเทศเพิม รายทีต้องทําการสอบสวนโรคต่อไป ประเด็นที
ต้องติดตามในสัปดาห์หน้ามี ส่วนคือ การประชุม กนง. รอบสุดท้ายของปี
ซึง
คาดหมายว่าจะคงอัตราดอกเบียนโยบายไว้ที . % อีกเรืองหนึงคือการรายงานตัวเลขการ
ส่งออก-นําเข้า ซึงเชือว่าน่าจะเห็นพัฒนการเชิงบวก สําหรับกลยุทธ์การลงทุนวันนี แนะนํา
ให้ปรับพอร์ตจําลอง โดยให้ขายทํากําไรหุน้ STEC ซึงมีกาํ ไรราว . % โดยนําเงินทีได้เข้า
ลงทุนใน PTT ซึงคาดว่าจะมีแรงหนุนจากการได้รบั สิทธิของซือหุน้ OR ขณะทีราคาหุน้ ยัง
Laggard ในกลุม่ รวมถึงราคานํามัน หุน้ Top Pick เลือก ADVANC, PTT และ TFG
Bond Yield ทีอ่ ายุตา่ งๆ และ อัตราดอกเบีย้ นโยบายของไทย
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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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กระแสการอนุมัติวัคซีนเป็นบวก แต่ ผู้ติดเชื้อ Covid-19 ก็ยังสูง
กระแสการอนุมตั ิและเริมฉีด Vaccine ยังมีตอ่ เนืองในช่วงสินปี โดยวันนีสํานักงานอาหาร
และยาสหรัฐ (FDA) จะอนุมัติ วัค ซี น ของบริ ษั ท Moderna อย่ า งเป็ น ทางการ ตามหลัง
Pfizer and BioNTech ทีอนุมัติไปในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า ปั จจุบนั ตลาดคาดในช่วง 2Q63 บริษัทวัคซีนอืนๆทีทดลองในเฟสสุดท้าย อาทิ Johnson&Johnson , Novavax ฯลฯ
จะได้รบั การอนุมตั ิ เช่นเดียวกับกระแสผูน้ าํ สําคัญ อาทิ ประธานาธิบดี และนายกรัฐมนตรี
สําคัญ จะทยอยฉีดวัคซีน อาทิ นาย Joe Biden จะฉีดในสัปดาห์หน้า
โดยรวมหนุนให้ตลาดหุน้ โลก อาทิ ตลาดหุน้ สหรัฐ S&P500, Nasdaq ปรับเพิมขึนทําจุด
สูงเป็ นประวัติการณ์ และ ราคานํามันดิบโลก ทําจุดสูงสุดในรอบ เดือน(บวกต่อหุน้
พลังงาน อาทิ PTT,PTTEP) หนุน Dollar index อ่อนค่าทําจุดตําสุดในรอบ ปี เดือน
ในทางตรงข้ามทําให้เงินบาทแข็งค่าและหลุด บาทอีกครัง ล่าสุด 29.76 บาทดอลลาร์
บวกต่อหุน้ กลุม่ โรงไฟฟ้า BGRIM, GULF และ PTTEP, TFG ยังเป็ นผูน้ าํ เข้าสุทธิ (นําเข้า
วัตถุดิบกากถัวเหลืองมากกว่าส่งออกไก่) จึงได้ประโยชน์จากค่าเงินบาท/ดอลลาร์
อีกฝังหนึงคือ สถานการณ์ผตู้ ิดเชือ Covid-19 ทัวโลกทีเพิมขึนแตะระดับ ล้านราย และ
ภาพทีเห็นคือประธานาธิบดีฝรังเศส นายเอ็มมานูเอล มาครงตรวจพบการติดเชือ Covid19 ส่วนในสหรัฐ ผูเ้ สียชีวิตทํา All Time high ที . พันราย ,ญีปุ่ น กรุงโตเกียวยกระดับ
เตื อ นภัย ความพร้อมทางการแพทย์เป็ น สี แ ดง (ระดับ สูง สุด) เนื องจากโรงพยาบาลใน
โตเกียวเริมประสบปั ญหาเตียงผูป้ ่ วยเต็ม เช่นเดียวกับไทย ล่าสุดเมือเย็นวานนี กลับมา
พบผูต้ ิดเชือ แพปลาที สมุทรสาคร หลังจากในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า พบในบุคลกรทาง
การแพทย์, เชียงราย ฯลฯ โดยเป็ น Sentiment เชิงบวกต่อหุน้ ถึงมือยาง คือ STGT

สัปดาห์หน้ารอดูการประชุม กนง. และการประกาศตัวเลขส่งออก
สัปดาหน้าปั จจัยต่างประเทศไม่มีประเด็นอะไรพิเศษ เนืองจากตลาดหุน้ หลายประเทศปิ ด
ทําการในช่วงเทศกาลคริสต์มาส จะมีเพียงรัฐบาลยุโรป คาดว่าจะอนุมตั ิวคั ซีนของ Pfizer
โดยโฟกัสสําคัญ คือ ปั จจัยในประเทศ หลักๆคือวันพุธ ธ.ค.
มี ประเด็นคือ
 การประชุม กนง. ในครังนี Cousens จาก Bloomberg คาด 100% ว่า กนง. จะ
ยั ง คงอั ต ราดอกเบี ยนโยบายที 0.5% (ตําสุ ด ในประวั ติ ศ าสตร์) ตามเดิ ม
สอดคล้อ งกั บ มุม มองของ ASPS ที ประเมิ น ว่ า กนง. จะมี แ นวโน้ม คงอัต รา
ั ญาณฟื น
ดอกเบียตําต่อเนืองอย่างน้อย 8 ไตรมาส เนืองจากเศรษฐกิจไทยมีสญ
ตัวชัดเจน รวมถึงวงเงินกระตุน้ เศรษฐกิจทางคลังยังอยู่ในระดับสูงที . แสน
ล้า นบาท ( . % ของ GDP) ซึงจะสอดคล้อ งนาคากลางในแถบเอเชี ย ที จัด
ประชุม ไปสัป ดาห์นี ส่ ว นใหญ่ ยัง คงอัต ราดอกเบี ยนโยบายตําตามเดิ ม เช่ น
อินโดนีเซีย, ไต้หวัน และฟิ ลิปปิ นส์
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 การรายงานการส่ง ออก และนําเข้าของไทยเดือ น พ.ย.
: ตลาดคาด
การส่งออกจะหดตัว -6%yoy จากเดือน ต.ค.
-6.7%yoy ส่วนการนําเข้า
คาดหดตัว -13.4%yoy จากเดือน ต.ค.
-14.3%yoy
ปัจจัยสำคัญทีใ่ ห้น้ำหนักสัปดาห์หน้า

ทีมา: ASPS รวบรวม

การนำเข้าของประเทศคูค่ ้าสำคัญของไทย

ทีมา: Bloomberg

Fund Flow ยังน่าจะหนุน SET ให้ยืนระดับสูง PTT, ADVANC, TFG
การทีสหรัฐฯ เพ่งเล็งว่าประเทศไทยอาจมีการแทรกแซงค่าเงินบาท ถือเป็ นข้อจํากัดสําหรับ
การออกมาตรการควบคุมค่าเงินบาทของ ธปท. ส่งผลให้ค่าเงินบาทยังมีแนวโน้มแข็งค่า
ต่อ โดยล่าสุดอยู่ที . บาท/เหรียญ ส่งผลให้ตา่ งชาติตดั สินใจลงทุนในตลาดการเงินไทย
ง่ายขึน เพราะมีโอกาสได้กาํ ไรจากอัตราแลกเปลียน (Fx Gain) เพิมเติม และหากพิจารณา
เป็ นรายตราสารจะมีรายละเอียดดังนี
ตลาดตราสารหนี ไทยอาจมี เ ม็ ด เงิ น บางส่ ว นย้ า ยไปลงทุ น ในตลาดหุ้ น มากขึ น
เนื องจากล่า สุด Bond Yield 1 ปี ของไทยลดลงมาตํากว่า ปกติ อ ยู่ที . % ซึงตํากว่า
ดอกเบียนโยบายที . % อีก ทําให้เม็ดเงินน่าจะไหลเข้าตลาดตราสารหนีจํากัด และมี
โอกาสย้ายไปลงทุนในสินทรพย์เสียงมากขึน
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Bond Yield ที่อายุต่างๆ และ อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย

ทีมา: ThaiBMA,ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS

ตลาดหุ้นไทยได้ แรงหนุนจากนักลงทุนต่างชาติหลายส่วน ตราบทีค่าเงินบาทยังแข็ง
ค่าต่อเนือง ทังจากสถิติในอดีตเวลาค่าเงินบาทแข็งค่า Fund Flow ไหลเข้าตลาดหุน้ เสมอ,
ต่างชาติมีโอกาสได้กาํ ไรจากอัตราแลกเปลียนเพิมเติม
เปรียบเทียบมูลค่าซื้อขายสุทธิสะสมของต่างชาติกับค่าเงินบาท

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS

และทีสําคัญคือ เวลา Fund Flow ไหลเข้าตลาดหุน้ ไทยมักปรับตัวเพิมขึนเสมอ โดยเดือน
ไหนก็ตามที Fund Flow จากต่างชาติไหลเข้าตลาดหุน้ ไทยมีโอกาสปรับตัวเพิมขึน %
และทุกๆ หมืนล้านบาทที Fund Flow ไหลเข้ามักจะผลักดันหุน้ ไทยให้ปรับตัวเพิมขึน –
4%
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ความน่าจะเป็นที่ SET Index ปรับตัวขึ้น จากแรงซื้อสุทธิของนักลงทุนแต่ละประเภท

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS

สรุ ปคือ ค่าเงินบาททีมีโอกาสแข็งค่าต่อ หนุนให้ Fund Flow มีโอกาสไหลเข้ าตลาด
หุ้นมากขึน และเป็ นส่วนสําคัญทีจะผลักดันให้ SET Index เดินหน้ าต่อ
กลยุ ท ธ์ ก ารลงทุ น แนะนํ า หุ้ น ขนาดใหญ่ ทีมี แ รงขั บ เคลื อนหลั ก จาก Fund Flow
อย่าง PTT วานนีบริษัทประกาศให้ สิทธจองซือหุ้น OR ในอัตราส่วน : 1 หุ้น และ
ขึนเครืองหมาย XB วันที ม.ค. , ADVANC แรงผลักดันจากการเริมเดินหน้ าสู่
ยุค G และหุ้นทีมีแรงบวกเฉพาะตัวจากราคาหมูขึนแรง และได้ ประโยชน์จากบาท
แข็งค่า อย่าง TFG

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

