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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
ความสนใจวันนี้อยู่ที่การประชุม ศบค. ว่าจะมีมาตรการอะไรที่ออกมาสร้าง
ความเชื่อมั่นว่าจะสามารถควบคุมการระบาดของ Covid-19 ในประเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ส่วนตัวเลขส่งออก และผลประชุม กนง. วานนี้
เป็นไปตามคาด พอร์ตจำลอง ให้ขาย PR9 และ BGRIM แล้วนำเงินลงทุนใน
GULF (10%), ADVANC (5%) และ PTT(5%) พร้อมเลือกเป็น Top Pick

มาตรการคุม Covid-19 ที่ ศบค. จะประกาศ กำหนดทิศทางตลาด
การประกาศตัวเลขส่งออก-นําเข้า และผลการประชุม กนง. วานนีถือว่าออกมาตามความ
คาดหมาย โดยที การส่งออกเดือน พ.ย. หดตัว . % ขณะที กนง. คงอัตราดอกเบีย
นโยบายไว้ที . % อย่างไรก็ตามยังปรากฎสัญญาณทีขัดแย้งกล่าวคือ Bond Yield ปี
ยังปรับตัวลดลงต่อเนืองมาอยู่ที . % สะท้อนถึงโอกาสทีอัตราดอกเบียจะปรับลดลงใน
อนาคตยังมีอยู่ ประเด็นทีอยู่ในความสนใจวันนีน่าจะเป็ นเรีองสถานการณ์การระบาดของ
Covid-19 ในประเทศ ซึงพบว่าขยายวงออกไปมากถึ ง จัง หวัด และมี บ างส่ว นทีไม่
เกียวเนืองกับ สมุทรสาคร เช้านี (9:30 น.) จะมีการประชุม ศบค. หากมีมาตรการทีนัก
ลงทุนเชือว่าจะสามารถใช้ควบคุมการระบาดให้อยู่ในวงจํากัดได้ แม้จะมีความรุ นแรงเช่น
การทํา Lockdown ในพืนทีทีมีความเสียงก็น่าจะทําให้ตลาดหุน้ ตอบสนองในทางบวกได้
ในทางตรงข้ามหากประเมินแล้วเป็ นมาตรการทีไม่เข้มแข็งพอ SET Index ก็จะอยู่ในภาวะ
ผันผวนทิศทางลง พอร์ตจําลองวันนีให้ ขาย PR9 และ BGRIM ทีมีอยู่อย่างละ % ออก
ทําให้ระดับเงินสดเพิมเป็ น % นําไปจัดสรรให้ GULF 10% และซือ ADVANC, PTT เพิม
อย่างละ % พร้อมเลือกทัง บริษัท เป็ น Top Pick
เปรียบเทียบ SET Index กับจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่รายวัน
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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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ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้น น่าจะเป็นผลดีต่อหุ้นในกลุ่มพลังงาน รวมถึง
SET Index
ตลาดหุน้ โลกวานนีฟื นตัวเล็กน้อย ทังตลาดหุน้ สหรัฐ ดัชนี Dow Jones เพิมขึน 0.4%,
S&P เพิมขึน0.1%ส่วน NASDAQ ลดลง . %ปั จจัยสําคัญช่วยหนุนตลาดหุน้ โลกได้แก่
 สถานการณ์ COVID- : จํานวนผูต้ ิดเชือ COVID-19 รายใหม่เริมมีแนวโน้ม
ชะลอตัวลง สังเกตได้จากจํานวนผูต้ ิดเชือรายใหม่โลกล่าสุดเพิมขึน ,044
ราย ตํากว่า ค่าเฉลียย้อ นหลัง 7 วัน 648,712 ราย และบางพืนทีเริมผ่ อ นการ
Lockdown ลงมาบ้าง ภายหลังฝรังเศสอนุญาตให้รถบรรทุกสินค้าจากอังกฤษ
สามารถเดินทางเข้าฝรังเศสได้
 การพิจ ารณางบประมาณกระตุ้น เศรษฐกิจ ของสหรั ฐ : ภายหลังสภาคอง
เกรสผ่านร่างงบประมาณกระตุน้ เศรษฐกิจชุดใหม่ วงเงิน 9 แสนล้านเหรียญ เมือ
ช่วงต้นสัปดาห์ทีผ่านมา และอยู่ระหว่างการลงนามของประธานาธิ บดี ทรัมป์
ล่ า สุด วานนี ประธานาธิ บ ดี ท รัม ป์ ระบุ ว่ า ตนไม่ เ ห็ น ด้ว ยกับ ร่า งงบประมาณ
ดังกล่าว เนืองจากต้องการให้วงเงินช่วยเหลือประชาชนเพิมเป็ น ,000 เหรียญ/
คน จากเดิมที 600 เหรียญ/คน
 ราคานํามัน ดิบ : ราคานํามันดิบ Brent วานนีพลิกลับมาเพิมขึนแรง . % และ
ยื น เหนื อ เหรี ย ญฯได้อี ก ครัง จากแรงหนุ น ของ .) การรายงานสต็ อ ค
นํามันดิบของสหรัฐลดลงต่อเป็ นสัปดาห์ที 2 ที . แสนบาร์เรล และสต็อค
นํามันเบนซินลดลง 1.25 ล้านบาร์เรล สวนทางตลาดคาดจะเพิมขึน 1.21 ล้าน
บาร์เรล 2.) Dollar Index พลิกกลับยืนเหนือ จุด และอ่อนค่า 0.31% หลัง
ค่า เงิ น ปอนด์แ ข็ง ค่า 0.33% จากกระแสข่ า วทีว่า อัง กฤษและยุโ รป (EU) ใกล้
บรรลุขอ้ ตกลงการค้าได้ทนั ภายในปี นี ราคานํามันทีเพิมขึนช่วยหนุน Sentiment
เชิงบวกต่อราคาหุน้ พลังงาน (PTT, PTTEP)
โดยรวม ASPS ประเมิ น การฟื นตัว ของตลาดหุ้น โลก และราคานํามัน ดิ บ จะช่ ว ยหนุน
Sentiment เชิงบวกต่อตลาดหุน้ เอเชีย และ SET Index ในวันนี สะท้อนได้จากตลาดหุน้
เอเชียช่วงเช้านีล้วนปรับตัวเพิมขึน เช่น ตลาดหุน้ ญี ปุ่ นเพิมขึน 0.5%, ตลาดหุน้ เกาหลี
0.7%, ตลาดหุน้ ไต้หวัน 0.5% เป็ นต้น

กนง. คงดอกเบี้ยตามคาดแต่ Bond Yield 1 ปี ยังลงต่อมาที่ 0.379%
ในประเทศเมือวานนีประเด็นสําคัญทีตลาดให้นาหนั
ํ ก ทัง รายงานยอดส่ ง ออกแ ละ
นํา เข้า ของไทยเดือ น พ.ย. ออกมาใกล้เคียงกับ Consensus คาดคือ ส่งออก (X) 3.65%yoy เฉลีย11M63 ส่งออก -6.9% (เทียบกับสมมติฐาน ASPS คาดทังปี ที 7%) ส่ ว นนํา เข้า - % เฉลี ย 11M63 - 13.7%(เที ย บกับ สมมติ ฐ าน ASPS คาดทังปี 15%) โดยรวมโอกาสสมมติ ฐ านที คาดยั ง เป็ น ไปได้ ASPS ประเมิ น ประเด็ น นี เป็ น
Neutral (0)
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ในส่วนผลการประชุม กนง. เป็ นไปตามทีคาด คือ มีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบียนโยบายที
. % (ตําสุดในประวัติศาสตร์) ในช่วงสันคลายความกังวลต่อหุน้ กลุ่มธนาคารพาณิชย์
โดยเฉพาะธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ KBANK, BBL อย่างไรก็ตามประเด็นสําคัญ คือ
1.) กนง.ยัง เปิ ดทางพร้ อ มใช้ น โยบายการเงิน ผ่ อ นคลายเพิมหากมีค วามจํา เป็ น
อีกทางหนึงโดยเป็ นทีสังเกตว่า Bond Yield ปี ไทยซึงถือเป็ น ใน Leading Indicator
แนวโน้มอัตราดอกเบียนโยบาย ล่าสุด ยังปรับลดลงต่ออยู่ที . 79% ทําจุดตําสุดเป็ น
ประวัติการณ์ ตํากว่าอัตราดอกเบียนโยบาย(ภาวะปกติจะใกล้เคียงกัน) โดยรวมเป็ นการ
บ่งชีได้ว่าตลาดยังมีการคาดว่าในช่วงในอนาคตมีโอกาสที กนง. อาจจะลดดอกเบียได้อีก
ราว . % (ต้นปี กนง.ประชุม ครังแรก ก.พ. , 25 มี.ค. ) โดย ASPS คาดว่า
กนง.จะเก็บกระสุนไว้ใช้กรณีจาํ เป็ น คือ แนวโน้มเศรษฐกิจชะลอตัวแรงกว่าทีคาด
Bond Yield 1 ปีไทยยังปรับลดลงต่อที่ 0.379% ต่ำกว่าดอกเบี้ยนโยบายไทย

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ASPS

2.) กนง.ปรับ ประมาณการ GDP คือ ในปี
ปรับเพิมเหลือ –6.6%yoy จากเดิม 7.8% (ใกล้เคียงกับคาดการณ์ ASPS) แต่ปี 2564 ปรับลดเหลือ 3.2% จากเดิม 3.6% และ
ปี
คาดขยายตัว . %yoy หลักๆมาจากสมมติฐานคาดการณ์นกั ท่องเทียวต่างชาติ
คาด ล้านคน (ยังไม่ถือว่า
ปี
คาดเหลือ . ล้านคน เดิม ล้านคน และปี
ใกล้เคียงกับจุด Peak ในปี
ทีทําจุดสูงสุด ล้านคน)
ประมาณการจำนวนนักท่องเที่ยวล่าสุด

ทีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
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ติดตามผลการประชุม ศบค. ว่าจะมีมาตรการคุม Covid-19 อย่างไร
หนึงสิงสําคัญ นักลงทุน เฝ้ารอในวันนี ตังแต่เวลา . น. คือ ทางนายกรัฐมนตรี เรี ย ก
ประชุม ศบค. ชุดใหญ่ เพือเตรียมการพิจารณามาตรการควบคุม Covid- ถือเป็ น
สิงสําคัญทีนั กลงทุนเฝ้ ารอ สะท้ อนได้ จากตลาดหุ้นไทยยังไม่ ฟืนกลั บมาเหมือน
ประเทศอืนๆ โดยในสัปดาห์นีตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงแรงสุดในเอเชีย - . %
หรือ - จุด และปั จจุบันฟื นกลับขึนมาเพียง . % จากจุดตําสุด (คิดเป็ นสัดส่วน
การฟื นตัวไม่ถึง % ของทีลงไป)
แต่เชือว่าหลังจากนีตลาดหุ้นไทยมีโอกาสฟื นกลับมาได้ จาก ปั จจัย คือ
1. ตลาดหุ้นไทยยัง Laggard และฟื นตัวได้ น้อยกว่า ตลาดหุ้นในประเทศทีมี
การแพร่ระบาดของ COVID-19 แรงๆ มาก อาทิ ตลาดหุน้ อังกฤษในสัปดาห์
นีลงไปลึกสุดที . % แต่ก็มีการฟื นตัวกลับมาจากจุดตําสุดถึง . % (คิดเป็ น
สัดส่วนการฟื นตัวถึง % ของทีลงไป)
ตลาหุ้นไทยฟื้นตัวช้าเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นอังกฤษในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS

2. ตลาดหุ้ น ไทยทยอยฟื นตั ว หลั ง รั ฐ บาลเริ มมี ก ารปิ ดกั นกิ จ กรรมทาง
เศรษฐกิจอย่างจริงจังในตอนทีเกิด COVID- รอบแรก คือ ในวันแรกของ
สัปดาห์ที ในเดือน มี.ค. รัฐบาลมีการปิ ดกันกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างจริงจัง
SET Index ปรับฐานแรงมากถึง . % และผันผวนแรงต่ออี ก – วัน แต่
หลังจากนันตลาดหุน้ ก็ค่อยฟื นตัวขึนตามลําดับ แม้ทางรัฐบาลได้มีการประกาศ
สถานการณ์ฉกุ เฉินในเย็นวันที มี.ค. พร้อมกับเคอร์ฟิวส์ตลอดเดือน เม.ย.
63
3. ตลาดหุ้ น ไทยฟื นตั ว ขึ นตามตั ว เลขผู้ ติ ด เชื อที ลดน้ อยลงในรอบแรก
(Correlation = – 0.6) ดังนันหากมาตราการในรอบนีออกมาแล้ว ตัวเลขผูต้ ิดเชือ
ทยอยลดลง น่าจะเห็น SET Index มีโอกาฟื นขึนได้ตามลําดับ
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เปรียบเทียบ SET Index กับจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่รายวัน

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS

สรุ ป คื อ ตลาดหุ้ น ในวั น นี น่ า จะยั ง ผั น ผวน จากการเฝ้ ารอดู ค วามชั ด เจนของ
มาตการควบคุม COVID-19 จากทางภาครัฐ และหลังจากนี SET Index ยังมีโอกาส
ฟื นตัวจากการ Laggard ตลาดหุ้นในประเทศทีมีการแพร่ ระบาดของ COVID-19
แรง และฟื นต่อเนืองได้ ถ้าตัวเลขผู้ติดเชือลดลงตามมาตรการควบคุมทีออกมา
กลยุทธ์แนะนําสะสมหุ้นใหญ่พืนฐานแข็งแกร่ง เป็ นทีหมายปองจากต่างชาติ อย่าง
PTT, ADVANC และ GULF โดยมีรายละเอียดพืนฐานบริษัทใหม่ดังนี
GULF (FV @ 38.00) แม้แ นวโน้มกํา ไรปกติ Q จะปรับ ตัวลดลงตามการเข้า สู่ช่ ว ง
Low season ของกลุม่ โรงไฟฟ้า IPP และค่าใช้จ่าย SG&A ทีเพิมขึนในช่วงปลายปี อย่างไร
ก็ตาม เห็นแนวโน้มการเติบโตทีชัดเจนในปี หน้า (ปี
) จากโครงการใหม่ๆทีเตรียม
ทยอย COD ตามแผนรวม 1,382 เมกะวัต ต์, การรับ รู ้ก ํา ไรจากโครงการ GCG และ
Borkum เต็มปี และรายได้จากปั นผล INTUCH ทีเพิมขึนตามสัดส่วนการถือหุน้ . % จึง
เติบโตก้าวกระโดดกว่า %YoY (มากกว่าการเติบโตของ
คาดแนวโน้นกําไรสุทธิปี
SET Index) ขณะทีมูลค่าทางพืนฐานอยู่ที บาท มี Upside สูงเกิน % ถือเป็ นโอกาส
สะสม
SET vs Sector Return 2019

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

SET vs Sector Return 2020ytd

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส
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