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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
SET Index ดีดขึ้นแรงหลังไม่มีการประกาศ Lockdown จากนี้ไปท่าทีการ
ตอบสนองต่อ Covid-19 จะเป็นลักษณะ Wait & See หัวใจหลักอยู่ที่ว่าจะ
สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ภายในเดือน ม.ค.64 ได้หรือไม่ หากไม่ได้ก็จะ
เกิด Downside ต่อเศรษฐกิจ และกำไรบริษัทจดทะเบียน พอร์ตจำลองให้
ขาย VGI แล้วเข้าลงทุนใน AP หุ้น Top Pick เลือก AP, GULF และ PTT

สำหรับ SET Index .. Covid-19 อยู่ในภาวะ Wait & See
ผลการประชุม ศบค. วานนีได้ผลสรุปในเบืองต้นว่าไม่มีการทํา Lockdown ในวงกว้างเพือ
ควบคุมการติดเชือ Covid-19 ส่งผลทําให้ SET Index ดีดตัวขึนมาอย่างรวดเร็ว ทังนีฝ่ าย
วิจยั ประเมินว่าการตอบสนองของ SET Index ต่อเรือง Covid-19 จะเป็ นลักษณะ Wait &
See โดยยังต้องติดตามเรืองการขยายวงของการติดเชือว่าจะมีมากน้อยเพียงใด เชือทีมี
การกลายพันธ์จะหลุดเข้ามาได้หรือไม่ และการควบคุมจะสามารถทําได้ภายในเดือน ม.ค.
หรือไม่ ซึง ตัวแปรเหล่านีน่าจะเป็ นตัวชีนําทิศทางตลาด อีกประเด็นหนึงฝ่ ายวิจัยได้
ศึกษาผลกระทบจากการเปลียนแปลงราคาหุน้ DELTA ต่อ SET Index พบว่า นับจากช่วง
ต้นปี
เป็ นต้นมา DELTA มีนาหนั
ํ กผลักดันให้ SET Index ปรับขึนถึง จุด เท่ากับ
ว่าหากไม่คาํ นวน DELTA เข้ามาในดัชนี SET Index ควรอยู่บริเวณ
จุดเท่านัน ซึงใน
มุมนีชีให้เห็นว่าแม้ตวั เลข SET Index จะอยู่สงู ในปั จจุบนั แต่ยงั คงมีตวั เลือกการลงทุนที
ราคายังไม่แพงอีกมาก กลยุทธ์การลงทุนวันนี ให้ขาย VGI ออกจากพอร์ตจําลอง และนํา
เงินทีได้ % เข้าลงทุนใน AP ซึงทีราคาหุน้ ปั จจุบนั ให้ Dividend Yield สูงกว่า % และมี
การจ่ายเงินปั นผลปี ละครัง หุน้ Top Pick เลือก AP, GULF และ PTT
SET Index มี Upside จากประมาณการเพิ่มหลังการ Craft DELTA ออก
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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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สำหรับ SET Index สถานการณ์ COVID-19 อยู่ในช่วง Wait & See
ปั จจัยในต่างประเทศไม่มีประเด็นสําคัญเพิมเติมจากวันก่อนหน้า เนืองจากตลาดหุน้
หลายประเทศปิ ด ทํา การในช่ ว งเทศกาลคริ ส ต์ม าสโดยรวม ASPS ยัง ให้น ําหนัก กั บ
สถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ดังนี
 สถานการณ์ COVID- ทัวโลก: จํานวนผูต้ ิดเชือ COVID-19 รายใหม่ยงั สูงอยู่
โดยจํานวนผูต้ ิดเชือรายใหม่โลกล่าสุดเพิมขึน 648,699 ราย กลับมาใกล้เคียง
ค่าเฉลียย้อนหลัง 7 วัน ที 642,123 ราย รวมไปถึงความกังวลจากไวรัส COVID19 สายพันธุ์ใหม่ทีสามารถแพร่ระบาดได้รวดเร็วขึน 70% เริมเพิมสูงขึน โดย
สิงคโปร์ และมาเลซีย รายงานการตรวจพบ COVID-19 สายพันธุใ์ หม่ ตามหลัง
อังกฤษทีตรวจพบเป็ นประเทศแรก
 สถานการณ์ COVID- ในประเทศ : ล่าสุดไทยพบผูต้ ิดเชือรายใหม่อีก
ราย(เพิมขึนจากวันก่อนที ราย) โดยเป็ นการตรวจพบจากในประเทศจํานวน
58 ราย แต่ไม่พบผูต้ ิดเชือในกลุม่ แรงงานต่างด้าวเพิมเติม
ส่วนประเด็นสําคัญทีตลาดให้นาหนั
ํ กเมือวานนนี คือ “การดําเนินมาตรการ
ควบคุมการระบาดของรัฐบาล เมือวานนีทีประชุม ศบค.ไม่มีประกาศให้มีการ
Lockdown” แต่ประกาศแบ่งพืนทีตามความเสียงซึงขึนกับการแพร่ระบาด
หลักๆ ออกเป็ น 4 พืนที โดยให้แต่ละพืนทีดําเนินมาตรการควบคุมตามระดับ
ความเสียง (ดัง ตาราง) ซึงให้อ าํ นาจแต่ล ะจังหวัดสามารถกํา หนดมาตรการ
เข้มงวดกิจกรรททางเศรษฐกิจ ต่างๆเองได้
มาตรการควบคุมการระบาดในแต่ละพื้นที่

ทีมา: ASPS รวบรวม
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ภาพรวม ASPS มองว่า แม้รัฐ บาลไทยจะยัง ไม่ มี Lockdown แต่จากจํา นวนผู้ติดเชื อที
กระจายไปหลายจังหวัดทัวประเทศ (ปั จจุบนั มี จังหวัดพบผูต้ ิดเชือ) และการตรวจพบ
COVID-19 สายพันธุใ์ หม่ ในแถบเอเชีย ส่งผลให้สถานการณ์ COVID- ยังเป็ นปั จจัยทีมี
นําหนัก ต่ อ เศรษฐกิ จ และตลาดหุ้น ไทย โดย ASPS ปร ะเมิ น ว่ า ห ากไท ยควบคุ ม
สถานการณ์ COVID- ได้ภ ายในเดือ น ม.ค. 2564 ผลกระทบต่อ เศรษฐกิจ และ
กําไรของบริษัท จดทะเบีย นน่าจะมีจ าํ กัด แต่ถ ้ายัง ไม่ส ามารถควบคุม สถานการณ์
ได้ อ าจเ ป็ น การ เ ปิ ด Downside ให้ ป ร ะมาณการ GDP ปี 2564 ที ASPS คาด
4.1%yoy ได้ ทําให้ COVID- เป็ นปั จ จัย ทีต้อ งตามต่อ และ SET Index น่าจะอยู่
ในช่วง Wait & See ต่อ ไป
ส่วนปั จจัยสําคัญในสัปดาห์หน้า (Week Ahead) ไม่มีประเด็นอะไรพิเศษ เพราะเป็ นช่วง
ส่งท้ายปี เก่าต้อนรับปี ใหม่ ในต่างประเทศติดตาม 31 ธ.ค.
PMI ของจีน ในประเทศ
ให้นาหนั
ํ ก 29 ธ.ค.
การประชุม ครม. จะพิจารณามาตรการส่งเสริมการท่องเทียวชุด
ใหม่ คือ มาตรการ”เทียวไทยวัยเก๋า” ซึงจะมุ่งเน้นกลุ่มผูส้ งู อายุ และในวันเดียวกันคือ การ
รายงานภาวะเศรษฐกิจประจําเดือน พ.ย. 2563 ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

ราคาหุ้น DELTA ที่ปรับขึ้นมาถึงปัจจุบัน หนุน SET ขึ้นราว 55 จุด
ในช่วง เดือนทีผ่านมา นักลงทุนอาจรู ส้ ึกได้ว่า SET Index ปรับตัวขึนถึง . % มาถึง
ระดับ
. จุด แต่หนุ้ ส่วนใหญ่กลับให้ผลตอบแทนที Underperform ตลาดฯ ซึงหาก
บริษัท จาก
พิจารณาเป็ นรายบริษัท พบว่า มีหุน้ ทีให้ผลตอบแทนแพ้ SET ทังหมด
บริษัท (คิดเป็ นสัดส่วน . %)
สัดส่วนหุ้นที่ Outperform และ Underperform กว่าตลาดฯ ในช่วง 2 เดือนทีผ่ ่านมา

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS
ข้อมูลสินสุดวันรที ธ.ค.

ส่ว นหนึงเกิ ด จากแรงผลักดัน ของหุ้น DELTA ทีในปี นี ปรับ ตัว ขึนมาแรงสุดในตลาดถึ ง
901%ytd จนปั จจุบนั มี Maket Cap. เท่ากับ . แสนล้านบาท (ใหญ่เป็ นอันดับ ของ
หุน้ ทังหมดในตลาด เป็ นรองเพียง PTT และ AOT เท่านัน)
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เปรียบเทียบผลตอบแทน DELTA และ SET Index(ytd)

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS
ข้อมูลสินสุดวันรที ธ.ค.

ฝ่ ายวิจัยฯ จึงทําการวิเคราะห์ว่าหากตัดผลตอบแทนของ DELTA ในปี นี ออกจาก
ดัชนี จะพบว่า SET Index ณ ปั จจุบัน จะลดลง . จุด จาก
. จุด จะเหลือ
. จุด หรือผลตอบแทน ytd ลดลงเพิมอีก . % จาก - . % เป็ น - . %ytd
SET Index มี Upside จากประมาณการเพิ่มหลังการ Craft DELTA ออก

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS
ข้อมูลสินสุดวันรที ธ.ค.

“สรุ ปง่ายๆ คือ หากตัดผลตอบแทนของ DELTA ออกดัชนี จะทําให้ เป้ าหมายของ
SET Index มี Upside เพิมขึนอีก จุด”
ดังนัน SET Index ทียังมี Upside ส่วนเพิมในการปรับขึนอีก จุด จากดัชนีเป้าหมายปี
จุด กลยุทธ์การลงทุนแนะนําเน้นหุน้ ขนาดใหญ่ พืนฐาน
ทีฝ่ ายวิจัยฯประเมิน
แข็งแกร่ง PTT, GULF และหุน้ ปั นผลสูงอย่าง AP ทีมีรายละเอียดทางพืนฐานดังนี
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AP (FV @ 8.35) Backlog ถึงสิน ต.ค.
รวม 4 หมืนล้านบาท แบ่งเป็ นของบริษัทเอง
1.27 หมืนล้านบาท ซึงมีกาํ หนดส่งมอบ Q63 ราว . พันล้านบาท นับว่ารองรับเป้าโอน
ฯ ของฝ่ ายวิจยั ปี นี % เมือบวกกับส่วนเพิมเติมจากการขายโครงการแนวราบใหม่ทีจะ
เปิ ดขายช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี และสต๊อกคอนโดฯเดิม ทําให้ประมาณการยอดโอนฯ ปี
นีน่าบรรลุได้ไม่ยาก คาดกําไรปกติปี
ทีระดับ . พันล้านบาท ถือเป็ นจุดสูงสุด
อยู่ที . บาทมี
นับตังแต่ตงบริ
ั ษัท และเติบโต % yoy ขณะทีมูลค่าพืนฐานปี
Upside สูงเกิน % พร้อมคาดเงินปั นผลระดับกว่า - % (จ่ายปี ละครัง) 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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หุ้นที่แนะนำใน Market Talk

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

