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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
Panic Sell ที่เกิดขึ้นวานนี้ น่าจะค่อยๆ เบาลง แต่ยังต้องติดตามสถานการณ์
การระบาดของ Covid-19 ทั้งในประเทศ และต่างประเทศต่อเนื่อง ในทาง
Technical ประเมินแนวรับหลักอยู่ที่ 1383 จุด กลยุทธ์การลงทุนวันนี้ ไม่มี
การปรับพอร์ตจำลอง และให้นำจุด Stop Profit/ Cut Loss ออกอีก 1 วัน
เพื่อรักษาหุ้นในพอร์ตไว้กรณีผันผวน Top Pick เลือก ADVANC และ PTT

อาการ Panic Sell ทุเลาลง ... แต่ต้องตาม Covid-19 ต่อเนื่อง
การปรับตัวลดลงแรงของ SET Index วานนีเกิดจากแรงขายของนักลงทุนในประเทศเป็ น
หลักโดยนักลงทุนสถาบันฯ ขายสุทธิ . พันล้านบาท ขณะที Proprietary ขายสุทธิ .
พันล้านบาท สวนทางกับนักลงทุนต่างประเทศซือสุทธิ . พันล้านบาท อีกทังมีการเปิ ด
Long ใน Future เพิม สภาวะดังกล่าว ประกอบกับมูลค่าซือขายทีหนาแน่นจนทําให้ระบบ
การซือขายมีปัญหาเป็ นบางช่วง สะท้อนให้เห็นภาพ Panic Sell ทีชัดเจน ซึงโดยธรรมชาติ
แล้วในวันถัดๆ เป็ นไปได้ทีจะเห็นการปรับฐานทีลดน้อยลง หรืออาจดีดตัวกลับขึนมาได้
บางส่วน ทังนีขึนอยู่กับสถานการณ์ Covid-19 ทีระบาดในประเทศ โดยความสนใจอยู่ที
จํานวนผูต้ ิดเชือใหม่ การขยายวงของพืนที รวมถึงแนวทางในการควบคุมสถานการณ์ว่า
จะสามารถควบคุมได้ภายในระยะเวลา - สัปดาห์หรือไม่ หากควบคุมไม่ได้ก็จะส่งผลต่อ
สําหรับแนวรับถัดไป
ประมาณการ GDP Growth และ กําไรบริษัทจดทะเบียนในปี
ทาง Technical ประเมินอยู่ทีบริเวณ
จุด (ต้นทุนเฉลียของนักลงทุนต่างชาติทีซือสุทธิ
เข้ามารอบล่าสุดอยู่ทีบริเวณ
จุด) พอร์ตการลงทุนวันนีไม่มีปรับเปลียน โดยยังให้เอา
จุด Cut Loss / Stop Profit ออกอีกวันหนึง หุน้ Top Pick เลือก ADVANC และ PTT
ต้นทุนต่างชาติรอบปัจจุบัน 3.9 หมื่นล้านบาท อยู่ในระดับ 1350 จุด

1,401.78
-80.60
129,435

(ล้านบาท)

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ
นักลงทุนแต่ละประเภท (ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
นักลงทุนรายย่อย

3,794.98
-4,196.93
-7,392.93
7,794.88
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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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Covid-19 กดดันทั้งตลาดหุ้นทั่วโลก และหุ้นไทย
สถานการณ์ผตู้ ิดเชือในหลายประเทศทัวโลกทีเพิมขึนในช่วงหน้าหนาว และ ความกังวล
COVID-19 สายพันธุใ์ หม่ในอังกฤษทีมีแนวโน้มแพร่ระบาดได้รวดเร็วกว่าสายพันธุป์ ั จจุบนั
ส่งผลให้หลายประเทศในยุโรปดําเนินการ Lockdown อีกครัง เช่น อังกฤษ, เนเธอร์แลนด์,
อิตาลี และบางประเทศเริมมีคาํ สังระงับการเดินทางจากอังกฤษ เช่น ฝรังเศส, เยอรมนี,
อิตาลี, สวิตเซอร์แลนด์, เดนมาร์ก, แคนาดา, ฮ่องกง เป็ นต้น
โดยรวมส่งผลให้ตลาดหุน้ ทัวโลกเมือวานนีปรับฐานแรงเกื อบทุกประเทศ โดยเฉพาะ
ตลาดหุ้น ยุโรปลดลงเฉลีย 2.9%, ราคานํามัน ดิ บลดลง 3.5% เช่ น เดี ย วกับ หุ้นกลุ่ม ที
เกียวข้องกับการเดินทาง และท่องเทียวปรับลดลง เช่น American Airline -2.5%, United
Airline -1.5%, Delta Airline -1.3%, Royal Caribbean Cruise -0.7%, Marriott -1.2%,
Hilton -0.6% หรือ NH Hotel -7.4% โดยรวมยังเชือว่าในช่วงทีเหลือของปี นีประเด็ น
COvid-19 จะยังเป็ นประเด็นทีมีนาหนั
ํ กและกดดันตลาดหุน้ ทัวโลก
ขณะทีไทย SET Index ปรับฐานแรงราว . % เหตุผลเช่นเดียวกับต่างประเทศ คือ
1. สถานการณ์ผ ู้ต ิด เชือ Covid-19 รายใหม่ เมือวานนียังเพิมอีก 382 ราย (ผูต้ ิด
เชือในประเทศ 14 ราย, แรงงานต่างด้าว
ราย (ตรวจเชิงรุ ก) และมาจาก
ต่างประเทศ ราย) และทีเป็ นต่างด้าวทุกราย มีความเกียวข้องกับตลาดกลาง
กุง้ จังหวัดสมุทรสาคร โดยตลาดกังวลการติดต่อทีเริมเห็นการแพร่กระจายใน
เพิมขึนหลายจังหวัด และหลายพืนที ..
ยอดผู้ติดเชื้อ Covid -19 รายใหม่ของไทย

ทีมา: Worldometer

2. ความกั ง วลรั ฐ บาลจะเ พิ มความเ ข้ ม งวด ใ น ก าร จํ า กั ด กิ จ กร ร มท าง
เศรษฐกิจ รวมถึงประชาชนชะลอการจับ จ่ายใช้ส อย จากปั จจุบนั มีแค่
การ Lockdown เพียง จังหวัดสมุทรสาคร ตังแต่ ธ.ค.
- ม.ค.
) ท่าที
รวม 14 วัน (ความเข้มงวดคล้ายทีเคยประกาศในช่วง มี.ค.- พ.ค.
ล่ า สุด ของรัฐ บาล คื อ นายกเผยว่ า จะประเมิ น สถานการณ์อี ก วัน หาก
สถานการณ์ผูต้ ิดเชือเพิมขึนเร็ว อาจจะพิจารณาความเข้มงวดเพิมขึนอีก เป็ น
ประเด็นทีต้องติดตาม ส่วนฝั งเอกชน เริมเห็นหลายธุรกิจ การยกเลิกกิจกรรม
อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรมยกเลิกงานมหกรรมสินค้า, CPN และ ASIATIQUE

Research Division

MARKET TALK

Research Division

กลยุทธ์การลงทุน

ยกเลิกงานฉลองเทศช่วงกาลปี ใหม่ (Countdown), The Mall ยกเลิกกิจกรรมพูล
ซีนีม่า ปาร์ตี เป็ นต้น
โดยรวมเชือว่าช่วงทีเหลือ ของสัป ดาห์น ี ตลาดจะยังให้น ําหนัก รายงานตัว เลขผู้ต ิด
เชือในช่ว งกลางวัน จาก ศบค. และท่าทีข องรัฐ บาล รวมถึง วัน พรุ่ง นี ให้น ําหนั ก
การประชุม กนง.คาดยังคงดอกเบียที . % ตามเดิม

หากคุม Covid-19 ได้ใน 3-4 สัปดาห์ไม่กระทบประมาณการปี 2564
ASPS ประเมินผลกระทบต่อคาดการณ์เศรษฐกิจไทย (GDP) ปี
จากผลกระทบจาก
การ Lockdown รอบที ในช่ ว งครึงหลัง ของเดื อ น ธ.ค. หรื อ วัน ประเมิ น มี
Downside ต่อคาดการณ์ GDP ทังปี
ลดลงจากที ASPS คาดการณ์เดิมที - . % ให้
ลดลงอี ก ราว . % - 0.4% หลัก ๆ กระทบจากงวด Q63 (ดัง ตาราง ตาม Scenario
Lockdown กรณีต่างๆ) เบืองต้น ASPS ให้นาหนั
ํ กจะเกิดกรณี Base case Lockdown
เฉพาะจังหวัดสมุทรสาคร
ผลกระทบจาก Lockdown กรณีต่างๆ ต่อคาด GDP ในงวด 4Q63 ปี 2563
Base Case
งวด
คาดการณ์ GDP Growth

Worst Case

Worst Case**

กรณี Lockdown รอบ 2 กรณี Lockdown รอบ 2

กรณี Lockdown รอบ 2 ทัง

เฉพาะจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดทีมีการแพร่ระบาด

ประเทศ

4Q63F

-5.4%

-6.0%

-6.7%
-6.9%

ทังปี 2563

-6.6%

-6.7%

GDP Growth ลดลง

4Q63F

-0.1%

-0.7%

-1.4%

จากคาดการณ์เดิม

ทังปี 2563

-0.1%

-0.2%

-0.4%

(%yoy)ใหม่

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ASPS

ในส่วนของปี
ASPS คาด GDP Growth ขยายตัว . %yoy ASPS ประเมินว่าการ
หากควบคุม Covid-19 ภายใน - สัปดาห์ และไม่เกิดกรณีการเข้มงวดกิจกรรมเศรษฐกิจ
มากเหมือนต้นปี
คาดไม่กระทบประมาณการปี
โดยยังเป็ นประเด็นทีต้อง
ติดตามต่อ

การปรับตัวลดลงแรงวานนี้เป็นลักษณะของ Panic Sell ชัดเจน
ปั จจัยความกังวลต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 รอบใหม่ ถือเป็ นส่วนหนึงทีกดดันวาน
นีตลาดหุน้ ไทยปรับตัวลดลงแรงสุดในเอเชีย - . % หรือลดลง . จุด ซึงเป็ นการปรับ
ฐานในวันเดียวทีแรงสุดในรอบ เดือนครึง และอีกส่วนหนึงอาจจะเกิดจากการ Panic
Sell ซึงมี สาเหตุสนับสนุนดังนี
1. แรงขายวานนีส่วนใหญ่ เกิดขึนจากนักลงทุนสถาบันฯ สูงถึง . พันล้ าน
บาท (สูงสุดเป็ นอันดับ ในปี นี) แต่ในอีกมุมนักลงทุนต่างชาติยงั ซือสุทธิดว้ ย
ปริมาณสูงถึง . พันล้านบาท ซึงการ Panic Sell ของสถาบันฯ และการเข้าซือ
สะสมต่อเนืองของนักลงทุนต่างชาติ แสดงให้เห็นถึง Downside ของดัชนีน่าจะมี
จํากัด
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เปรียบเทียบมูลค่าซื้อขายสุทธิหุ้นไทยและสัญญา TFEX ของนักลงทุนแต่ละประเภท
นักลงทุน
ต่างชาติ
กองทุน
โบรกเกอร์
รายย่ อย

21 ธ.ค.63
ตลาดหุ ้น
TFEX
ั ญา)
(ลานบาท)
้
(สญ
3,795
22,264
-7,393
-23,824
-4,197
7,795
1,560

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS

2. ปริมาณ Block Trade ในระบบลดลงอย่างมีนัยฯ วานนีปริมาณ Block Trade
คงค้างในระบบลดลงจาก . หมืนล้านบาท เหลือ . หมืนล้านบาท (ตํากว่า
ระดับก่อนเกิด COVID-19 รอบแรกที . หมืนล้านบาท) มิหนําซําวานนีต่างชาติ
ั ญา SET50 Futures กว่า . หมืนสัญญา ทัง ส่วน น่าจะส่งผล
ยังซือสุทธิสญ
ให้ Downside และความผันผวนของหุน้ ขนาดใหญ่ลดน้อยลง
เปรียบเทียบปริมาณ Block Trade คงค้างกับ SET Index
BLOCKTRADE Value (Baht)

MB
35,000
30,000

SET
1,800.00

30,209

28,650

1,600.00
1,400.00

25,000

25,010 1,200.00
20,000

1,000.00

15,000

800.00
600.00

10,000
400.00
5,000

200.00

‐
02/01/2020

‐
02/03/2020

02/05/2020

02/07/2020

02/09/2020

02/11/2020
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3. ต้ นทุนการซือหุ้นของนักลงทุนต่างชาติในรอบปั จจุบัน ด้ วยมูลค่ากว่า .
หมืนล้ านบาท อยู่ในระดับ
จุด ถือเป็ นอีกหนึงแนวรับทีสําคัญของ SET
Index อีกทังระดับดัชนี ณ ปั จจุบัน ต่างชาติมีกาํ ไรไม่มากนัก แสดงว่า SET
Index ยังมีโอกาสฟื นตัว
ต้นทุนต่างชาติรอบปัจจุบัน 3.9 หมื่นล้านบาท อยู่ในระดับ 1350 จุด

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS
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4. ปริ มาณการซือขายผ่ านออนไลน์ สูงผิ ดปกติจนทํา ให้ ระบบการซื อขาย
บางส่ วนขัดข้ องในช่ วงเช้ าของวานนี แสดงให้เห็นถึงอาการ Panic Sell ได้
เป็ นอย่างดี และหากเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ในอดีตเวลาระบบการซือขาย
ขัดข้อง ตลาดมักจะฟื นตัวหลังจากนันเสมอ
ทัง แรงสนั บสนุ น แสดงให้ เห็นว่ า การปรับตัวลดลงแรงวานนีเป็ นลักษณะของ
Panic Sell ชั ดเจน รวมถึงต่ างชาติยังคงซือสุ ทธิทังตลาดหุ้นและตลาดฟิ วเจอรส์
รวมถึง ณ ดัชนีปัจจุบันอยู่เหนือต้ นทุนต่างชาติทีซือสุทธิสะสมในรอบใหม่ไม่มาก
นัก
ดังนั นกลยุทธ์ยังคงแนะนําหุ้นขนาดใหญ่ พืนฐานแข็งแกร่ ง ได้ รับผลกระทบจาก
ปั จจัย COVID-19 น้ อย น่ าจะเป็ นเป้ าหมายของ Fund Flow ในลําดับต้ นๆ อย่ าง
PTT และ ADVANC เป็ น Toppick ในวันนี

สินเชื่อ พ.ย.63 พลิกกลับมาฟื้น 0.7%MoM
กลุ่มธนาคารทีฝ่ ายวิจยั ศึกษา ( ธนาคาร) นําส่ง ธ.พ. . ณ สิน พ.ย. พบว่าสินเชือ
สุทธิ (หลังหักค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน) เติบโตเกื อบทุกธนาคาร
เฉลีย . % MoM (+ 4.2% YTD) ส่วนใหญ่มาจากความต้องการใช้สินเชือของลูกค้าราย
ใหญ่และสินเชือรายย่อย โดย KKP มีทิศทางการเติบโตของสินเชือมากสุดในกลุ่มฯ ราว
4.9% MoM จากความต้องการใช้สินเชือในกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ ช่วงสัน ซึงอาจเห็นการ
ชําระคืนของสินเชือลูกค้ารายใหญ่ในส่วนนีในระยะถัดไป ในขณะทีกลุ่มลูกค้ารายย่อย
ขยายตัวจากสินเชือบ้านและสินเชือเช่าซือรถยนต์ ตามการฟื นตัวของยอดขายรถยนต์ใน
ประเทศ รวมทังแผนการเติบโตในกลุ่มลูกค้าแบรนด์ใหม่ อย่าง MG, HONDA, ISUZU
และ TOYOTA ส่วน ธ.พ. อย่าง SCB, KTB, KBANK, TMB (รวม TBANK) บวกเฉลียราว
1.1% MoM และ TISCO สินเชือเติบโตครังแรกในรอบ เดือนราว . % จากกลุ่ม
ลูกค้า SME เบิกใช้สินเชือ Floor plan รองรับงาน Motor Expo ในช่วง ธ.ค. ส่วน BBL
และ BAY สินเชือติดลบเล็กน้อยเฉลียราว . % MoM สําหรับแนวโน้มสินเชือ ธ.ค. เชือว่า
ไม่เปลียนแปลงจากช่วง พ.ย. มากนัก โดยคาดหวังแรงส่งจากเบิกใช้สินเชือในกลุ่ม
Working capital ของลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่เพือรองรับยอดขายช่วงปลายปี ตามฤดูกาล
ด้านเงินฝากกลุ่มฯ ณ พ.ย. เพิมในอัตราเร่งกว่าสินเชืออยู่ที . % MoM (+9.3% YTD)
เนืองจากสภาพคล่องในระบบฯ ยังอยู่ในระดับสูง รวมทังตลาดสินทรัพย์เสียงยังผันผวน
ทําให้คาด NIM กลุม่ ฯ ในงวด Q ยังฟื นตัวช้า
ขณะทีแนวโน้มปี
ยัง คงให้น าหนั
ํ ก ไปทีคุณ ภาพสิ น ทรัพ ย์ ช่ ว งรอการฟื นตัว ของ
เศรษฐกิจ โดยฝ่ ายวิจยั เชือว่าภาพเศรษฐกิจไทย ยังมีโมเมนตัมทีดี หากควบคุม COVIDภายใน – สัปดาห์ ทําให้ความเสียงด้าน Asset Quality จากการระบาดระลอกใหม่
ลดลง อย่างไรก็ดีสถานการณ์ยงั มีความไม่แน่นอน ฝ่ ายวิจยั จึงมองว่า ธ.พ. ทีมีการตังผล
ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน (ECL) ในช่วงทีผ่านมาย่อมปลอดภัยกว่า

Research Division

MARKET TALK

Research Division

กลยุทธ์การลงทุน

แนะนําลงทุนเท่าตลาด ชอบ ธ.พ. ทีมีการตัง ECL สูงในช่วงทีผ่านมา ช่วยรองรับ
ความเสี ยงในระหว่ างรอการฟื นตั ว ของเศรษฐกิ จ ไทย เลื อก TISCO (FV@B95)
แข็งแกร่ งในทุกมิติ ทัง Coverage ratio ณ สินงวด Q สูงสุ ดในกลุ่มราว %
ราว %
และแนวโน้ ม ROE สูงสุดในกลุ่มฯ ประกอบกับ Div Yield น่ าสนใจปี
และปี
คาดไว้ % ส่ วน ธ.พ. ขนาดใหญ่ แนะนํ า KBANK(FV@B ) และ
BBL(FV@B154)
ตารางสรุปสินเชื่อกลุ่ม

ทีมา : ธ.พ. .

ตารางสรุปเงินฝากกลุ่ม

ทีมา : ธ.พ. .

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

