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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
การดีดตัวกลับของ SET Index วานนี้เป็นอาการปกติหลังเกิด Panic Sell
จากนี้ไปจะเคลื่อนไหวตามพัฒนาการของข่าว โดยวันนี้ให้ความสนใจกับ
การประชุม กนง. ซึ่งส่วนใหญ่คาดคงอัตราดอกเบี้ย แต่กลับเห็น Bond
Yield 1 ปีลดลง พอร์ตจำลอง ให้ลด TFG และ PR9 ลงอย่างละ 5% และเข้า
ซื้อ STGT หุ้น Top Pick เลือก ADVANC และ STGT

Bond Yield 1 ปี ลงมาอยู่ที่ 0.386% รอผลประชุม กนง. บ่ายนี้
การกระจายตัวของผูต้ ิดเชือ Covid-19 ในประเทศไปหลายจังหวัด เป็ นแรงกดดันให้มีการ
ออกมาตรการทีเข้มข้นมากขึนในการควบคุมการติดเชือ ทําให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจถูก
จํากัดอีกครัง โดยเฉพาะอย่างยิงการบริโภคภาคครัวเรือนซึงเป็ น เครืองยนต์หลักทีถูก
คาดหมายว่าจะเป็ นแรงผลักดันให้เศรษฐกิจฟื นตัว ทังนีหากไม่สามารถควบคุมการระบาด
ให้ลดลงได้ภายใน - สัปดาห์ จะกระทบต่อประมาณการ GDP Growth และ กําไรบริษัท
จดทะเบียนในปี
รวมถึงเป้าหมาย SET Index สําหรับปั จจัยทีต้องติดตามวันนีช่วง
เช้าจะมีการประกาศตัวเลขการส่งออก ซึงคาดว่าจะหดตัวราว . % YoY ส่วนช่วงบ่ายจะ
มี การประชุม กนง. ซึงนักเศรษฐศาสตร์คาดหมายว่าจะคงอัตราดอกเบียนโยบายไว้ที
0.5% แต่ฝ่ายวิจัยพบสัญญาณทีขัดแย้งโดยที Bond Yield ปี ซึงปกติจะใกล้เคียงกับ
อัตราดอกเบียนโยบาย ปรับตัวลดลงต่อเนืองล่าสุดอยู่ทีบริเวณ . % จึงต้องระวังว่าจะ
เห็นการปรับลดอัตราดอกเบียอย่างผิดคาดขึนมาได้ ซึงจะสร้างแรงกดดันต่อกลุ่มธนาคาร
พอร์ตจําลอง ให้ลด TFG และ PR9 ลงอย่างละ % และเข้าซือ STGT 10% พร้อมกันนีให้
กลับมาตัง Stop Profit / Cut Loss ตามเดิม Top Pick เลือก ADVANC และ STGT
Bond Yield 1 ปีไทยปรับลงมาที่ 0.386% ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.5%
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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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ต่างประเทศเริ่มขาดปัจจัยหนุน กดดันให้ตลาดยังแกว่งพักฐาน
ปั จจัยในต่างประเทศในช่วงนีไม่มีประเด็นใหม่เท่าใดนัก เนืองจากใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาล
คริสต์มาส ซึงตลาดหุน้ หลายประเทศปิ ดทําการ โดยรวม ASPS ให้นาหนั
ํ กกับประเด็น
 สถานการณ์ COVID-19: ตลาดยังคงกังวลจํานวนผู้ติดเชือ COVID-19 สาย
พันธุใ์ หม่ทีตรวจในพบอังกฤษ ซึงสามารถแพร่ระบาดได้เร็วขึน และล่าสุดกรม
ควบคุมโรคสหรัฐ (CDC) ระบุว่า COVID-19 สายพันธุใ์ หม่อาจมาถึงสหรัฐแล้ว
แต่ยงั ตรวจไม่พบ เนืองจากสหรัฐยังไม่ได้ระงับการเดินทางจากอังกฤษ
 ราคานํามัน ดิบ : ราคานํามันดิบวานนี ลดลงเกือบ % จากความกังวลการแพร่
ระบาดของ COVID-19 สายพั น ธุ์ ใ หม่ กดดั น ให้ห ลายประเทศดํา เนิ น การ
Lockdown อี ก ครัง รวมถึ ง สหรัฐ รายงานดั ช นี ค วามเชื อมั น ผู้บ ริ โ ภคเดื อ น
ธ.ค.
พบว่าหดตัว -4.6%mom สวนกับทีตลาดคาดจะขยายตัว ซึง 2 ปั จจัย
ข้างต้น กดดันให้ความต้องการใช้นามั
ํ น (Demand) อาจชะลอตัวลง โดยราคา
นํามันทีลดลงอาจสร้าง Sentiment ลบต่อราคาหุน้ พลังงาน (PTT, PTTEP)
 ตลาดหุ้น ยุ โ รปฟื นตัว : วานนี ตลาดหุน้ ยุโรปพลิกกลับมาฟื นตัวเฉลีย . %
หลัง มี ค วามเป็ น ไปได้ที สหภาพยุ โ รป (EU) จะขยายช่ ว งเวลาเปลี ยนผ่ า น
(Transition period) ออกไปอีก เพือให้ทงั 2 ฝ่ ายสามารถเจรจาข้อตกลงการค้า
ภายหลัง Brexit ได้ ปั จจุบนั ประเด็นทียังไม่สามารถตกลงกันได้คือ การกําหนด
พื นที ทํา ประมง ซึงยุโ รประบุ ว่ า อัง กฤษจะต้อ งให้สิ ท ธิ ก ารประมงในน่ า นนํา
อังกฤษ เพือแลกกับสิทธิในการเข้าถึงตลาดสินค้าประมงของยุโรป
ในภาพรวม ASPS มองว่าตลาดหุน้ โลกยังขาดปั จจัยหนุน กดดันให้ตลาดยังแกว่งพักฐาน
โดยตลาดหุน้ สหรัฐลดลง 0.7% โดยหุน้ ส่วนใหญ่ทีปรับลงยังเป็ นกลุ่มทีได้รบั ผลกระทบ
จาก COVID-19 เช่น American Airline -3.9%, Delta Airline -3%, United Airline -2.5%,
Royal Caribbean Cruise -0.8%, Hilton -1%, Marriott -0.8% เป็ นต้ น หรื อ แม้ แ ต่ หุ้ น
บริษัทวัคซีน เช่น Moderna -9%, Pfizer -1.7% จะมีเพียงหุน้ ถุงมือยางต่างประเทศทีปรับ
ขึน (ดังรูป)
การเปลี่ยนแปลงหุ้นต่างประเทศเมื่อวาน
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การประชุม กนง. วันนี้ต้องติดตามหลัง Bond Yield ลดลงต่อเนื่อง
วันนีในประเทศประเด็นทีตลาดให้นาหนั
ํ ก ประเด็น


. น. กระทรวงพาณิช ย์ร ายงานยอดส่งออก และนําเข้าของไทยเดือ น
พ.ย.
: ตลาดคาดการส่งออก (X) จะหดตัว 3.1%yoy ดีขนจากเดื
ึ
อน ต.ค.
หดตัว 6.7%yoy ส่วนยอดนําเข้า(M) คาดหดตัว 8.1%yoy จากเดือน ต.ค.
หดตัว 14.3%yoy โดยปั จจุบนั 10M63 ส่งออก และนําเข้าเฉลีย -7 %yoy
และ - . %yoy (เทียบกับสมมติฐาน ASPS คาดทังปี -7%, -15% ตามลําดับ)
ยังมีโอกาสเป็ นไปได้ โดยต้องติดตามยอดส่งออกและนําเข้าจะออกมาดีกว่า
หรือแย่กว่าทีตลาดคาด
 บ่ า ย โมง การ ปร ะชุ ม กน ง. ในครังนี Consensus ใน Bloomberg นัก
เศรษฐศาสตร์ % คาด กนง.จะยังคงอัตราดอกเบียนโยบายที 0.5% สอดคล้อง
เช่นเดียวกับ ASPS คาดกนง.จะมีแนวโน้มคงอัตราดอกเบียตําต่อเนืองอย่าง
น้อย 8 ไตรมาส อย่างไรก็ตามเป็ นทีสังเกตว่า Bond Yield ปี ไทย Leading
Indicator ต่ออัอตั ราดอกเบียนโยบาย ปรับลดลงต่อเนืองตังแต่ พ.ย. ล่าสุด
ทําจุดตําสุดเป็ นประวัติการณ์ที . 1% ตํากว่าอัตราดอกเบียนโยบายที . %
(ดัง รู ป ) หากพลิ ก ล็ อ คคาด คื อ กนง.ลดอัต ราดอกเบี ยลง . %มาอยู่ที
0.25% ตําสุด เป็ น ประวัติ ก ารณ์ ถื อ เป็ น Sentiment เชิ ง ลบต่ อ หุ้น ธนาคาร
พาณิชย์ เป็ นประเด็นทีต้องติดตามต่อ

Bond Yield 1 ปีไทยปรับลดลงทำจุดต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 0.386% ต่ำกว่า
อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.5%
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Covid-19 ในประเทศต้องติดตามใกล้ชิด หากคุมไม่ได้ใน 1 เดือน
กระทบเศรษฐกิจ
สถานการณ์ผู้ติ ด เชื อ Covid-19 รายใหม่ เมื อวานนี ยัง เพิ มอี ก 382 ราย (ผู้ติ ด เชื อใน
ประเทศ 14 ราย, แรงงานต่างด้าว ราย (ตรวจเชิงรุก) และมาจากต่างประเทศ ราย)
โดยรวมผูต้ ิดเชือสะสมรวมของไทยอยู่ที , ราย
ประเด็นที ASPS ให้นาหนั
ํ ก คือ .) การแพร่กระจายไปหลายจังหวัด ทัวประเทศ โดย
ล่าสุด พบรวมราว จังหวัด จากทังหมด จังหวัดทัวประเทศ ต้องติดตามต่อว่าจะ
แพร่ระบาดมากน้อยเพียงใด เพราะจะกระทบต่อความรูส้ ึกและบรรยากาศจับจ่ายใช้สอย
ของประชาชน
2.) ความเข้มงวดของรัฐบาลทีจะออกมาตรการจํากัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อาทิ การ
Lockdown แต่ ล ะจัง หวัด ปั จ จุบัน มี ร วม จัง หวัด คื อ สมุท รสาคร, สมุท รสงคราม,
สมุทรปราการ และอีก จังหวัด คือ สุพรรณบุรี กําลังพิจารณา คาดว่าจะกระทบต่อ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
โดยรวม ASPS ประเมินว่าหากการแพร่กระจายและมีการเข้มงวดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
เกิน เดือน จะกระทบประมาณการณ์เศรษฐกิจ และ กําไรของบริษัทจดทะเบียน ถือเป็ น
Sentiment ลบต่อตลาดหุน้

คาด SET ยังผันผวนต่อตามข่าว Covid-19 ชอบ STGT,ADVANC
ตลาดหุน้ ไทยยังเผชิญกับหลากหลายความไม่แน่นอน ทังรอลุน้ การประกาศลดดอกเบีย
ของทาง ธปท. บวกกับการแพร่ระบาด COVID-19 ในหลายจังหวัดมากขึน แต่ยงั ดีทีมีนกั
ลงทุนต่างชาติคอยช่วงพยุงตลาดหุน้ ไทยต่อเนือง โดยวานนียังซือสุทธิอีก พันล้านบาท
และตังแต่วนั ที 10 พ.ย. – ธ.ค. มียอดซือสุทธิรวมสูงถึง . หมืนล้านบาท
แต่หลังจากนีน่ าจะเริมเห็นแรงซือสุทธิและมูลค่าการซือขายหุ้นไทยของนักลงทุน
ต่ า งชาติ ลดน้ อยลง เนื องจากกํ าลั ง เข้ า สู่ ช่วงเทศกาลวั น หยุ ด บวกกั บ ตลาดหุ้น
หลายประเทศจะหยุดทําการตังแต่วันคริสต์มาสอีฟ ( ธ.ค.) ไปจนถึงช่วงปี ใหม่
ทําให้ แรงซือพยุงตลาดอาจลดน้ อยลงตามไปด้ วย
ดังนันกลยุทธ์การลงทุนในวันนีเน้ นรับมือกับความผันผวนจากข่าว Covid- โดย
การเลือกหุ้นถุงมือยาง STGT และหุ้นสือสารผันผวนตํา ADVANC เป็ น Toppick
SET vs Sector Return 2020ytd
SET vs Sector Return 2019
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หุ้นที่แนะนำใน Market Talk
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