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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
แม้ SET Index จะปรับตัวขึ้นแรง แต่พบว่าน้ำหนักส่วนใหญ่เกิดจากการเก็ง
กำไรในหุ้นบางตัวอย่าง DELTA, BAY, AEONTS ภาพดังกล่าวมีส่วนทำให้
Valuation ของตลาดฯ แพงกว่าที่ควร อย่างไรก็ตามยังเชื่อว่ายังมีแรงเก็ง
กำไรต่อเนื่องทำให้ SET Index ยืนที่ระดับสูง กลยุทธ์วันนี้ไม่มีการปรั บ
พอร์ต หุ้น Top Pick ให้น้ำหนักกับหุ้นปันผลเลือก AP, STGT และ PTT

การเก็งกำไรกระจุดหนักที่บางตัว หนุน SET Index แพงเกินจริง
ปั จจัยแวดล้อมทางพืนฐานในช่วง วันทําการสุดท้ายของปี
ยังคงให้ความสําคัญ
กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ในประเทศ ซึงพบว่ามีการขายในวงกว้าง
มากถึง จังหวัด และจํานวนผูต้ ิดเชือใหม่ในประเทศยังอยู่ระดับสูง ถือเป็ นปั จจัยทีสร้าง
แรงกดดันต่อการฟื นตัวของเศรษฐกิจ โดยหากไม่สามารถควบคุมได้ในช่วงเดือน ม.ค.
ก็จะทําให้เกิดความเสียงต่อประมาณการกําไรบริษัทจดทะเบียน และ GDP Growth
ปี
ส่วนการเคลือนไหวของ SET Index เริมเห็นพฤติกรรมเสียง โดยมีการเก็งกําไร
กระจุกตัวในบางหุน้ อย่าง DELTA, BAY และ AEONTS ซึงราคาปรับตัวขึนมารุนแรงและ
ขณะเดียวกันก็พบกิจกรรมการซือขายในรู ปแบบของ Blocktrade รวมถึง Future เพิมขึน
โดยที OI เพิมขึน % , 313% และ % ตามลําดับ ภาวะดังกล่าวทําให้ SET Index อยู่
ในระดับทีสูงเกินจริง โดยหากหักหุน้ DELTA ออกไป SET Index จะตํากว่าทีเป็ นอยู่ราว
จุด และค่า PER จะลดลงจาก . เท่า มาที . เท่า Yield Gap จาก . % เพิม
เป็ น . % กลยุทธ์การลงทุนวันนี ไม่มีการปรับพอร์ต ส่วนหุน้ ทีเลือกเป็ น Top Pick จะให้
นําหนักกับเรืองของเงินปั นผลมากขึน โดยวันนีเลือก AP , STGT และ PTT
การกระจายตัวผู้ตดิ เชือ้ Covid-19 ในไทย จนถึงปัจจุบนั
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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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สัปดาห์นี้ ติดตาม Covid-19 และตัวเลขเศรษฐกิจ
ช่วงหยุดสุดสัปดาห์ทีผ่านมาประเด็นต่างประเทศ ทีเกิดขึน คือ .)การแพร่ระบาด Covid19 สายพันธุ์ใหม่(แพร่ระบาดเร็วขึน 70%) ล่าสุด ยังเริมเห็นการแพร่กระจายในหลาย
ประเทศ อาทิ สวิสเซอร์แลนด์, สวีเดน, แคนาดา, ฝรังเศส ในเอเซียพบใน มาเลเซีย,
สิงคโปร์ ญีปุ่ น (สังปิ ดประเทศ ห้ามต่างชาติเข้าประเทศถึง ม.ค. 2564)
2.) จีนรายงานตัวเลขกําไรภาคอุตสาหกรรม เดือน พ.ย. 63 เพิมขึน . %yoy หนุนให้
ytd เพิมขึน 2.4% (จากเดิ ม M63 ขยายตัวเฉลีย . %) ถื อ เป็ น Sentiment บวกต่ อ
ราคานํามันดิบ เนืองจากจีนเป็ นผูบ้ ริโภคนํามันรายใหญ่อันดับ ของโลก ล่าสุด ราคา
นํามันดิบ Brent ยังยืนเหนือ เหรียญ ดีต่อหุน้ นํามัน คือ PTT (FV@B45) และ PTTEP
(FV@105)
ส่ว นสัป ดาห์นี โฟกัสหลักๆ ASPS เชื อว่า ยัง คงเป็ นประเด็ น Covid-19 เหมื อ นเดิ ม และ
รายงานดัชนีชีนําเศรษฐกิจต่างๆ ดังนี 28 ธ.ค. หรือ วันนี (Boxing Day) ตลาดหุน้ New
Zealand, Canada, Australia, United Kingdom ปิ ดทําการ ส่วนตลาดหุน้ อืนๆ เปิ ดทํา
ึ
อน ต.ค.
การ 31 ธ.ค.คือ รายงาน PMI ของจีน เดือน พ.ย. ตลาดคาดดีขนจากเดื
ในส่วนของไทย ในวันนี กระทรวงการท่องเทียวและกีฬา เปิ ดจองสิทธิหอ้ งพัก จํานวน
ล้านสิทธิ โครงการ "เราเทียวด้วยกัน" 29 ธ.ค.
ครม. พิจารณามาตรการ ”เทียวไทย
วัยเก๋า” ASPS ประเมินว่ามาตรการดังกล่าวถื อเป็ น Sentiment ต่อกลุ่มท่องเทียวและ
โรงแรม แต่อย่างไรก็ ตามราคาหุน้ ในกลุ่มฯ ปรับตัวตอบรับปั จจัยบวกเร็วกว่าพืนฐาน
แนะนํา ขาย สํา หรับ ERW (FV@B3) และ SWITCH สํา หรับ CENTEL(FV@B22) ส่ ว น
MINT(FV@B25) ราคาเต็มมูลค่าพืนฐาน และในวันเดียวกันติดตาม ธปท. รายงาน
ภาวะเศรษฐกิจประจําเดือน พ.ย. 2563 ของไทย

ผู้ติดเชื้อในประเทศสูง เสี่ยงกระทบกิจกรรมเศรษฐกิจในช่วงต่อไป
สถานการณ์ก ารติ ด เชื อ Covid- ในไทยยัง น่ า กัง วล โดยติ ด เชื อสะสมปั จ จุบัน รวม
6, คน วานนีผูป้ ่ วยติดเชือรายใหม่(New case)เพิมขึน คน (เพิมในอัตราทีลดลง
จากต้นอาทิตย์ทีแล้วทีพบราว
ราย) แต่ประเด็นสําคัญคือ การกระจายไปหลาย
จังหวัดทัวประเทศ ซึงปั จจุบนั พบทังหมด จังหวัด และเป็ นจังหวัดทีเป็ นฐานการผลิต
อาทิ ระยอง (เพิมจากปลายอาทิตย์ทีแล้วพบ จังหวัด) ทําให้แต่ละจังหวัดเริมประกาศ
ความเข้มงวดจํากัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในช่วงปลายปี และ ประชาชนบางส่วนชะลอ
การออกจาบ้าน และชะลอการจับจ่ายใช้สอย
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การกระจายตัวผู้ตดิ เชือ้ Covid-19 ในไทย จนถึงปัจจุบนั

ทีมา: ASPS รวบรวม

โดยรวม ASPS ประเมิน ว่า ประเด็น COVID- เป็ นปั จ จัย ทีต้อ งตามต่อ และ SET
Index น่ า จ ะอ ยู่ ใ น ช่ ว ง Wait & See ต่ อ ไ ป โด ยป ร ะเ มิ น ว่ า ห าก ไ ท ยควบ คุ 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

STGT อนุมัติขยายการลงทุนถุงมือยาง แตกพาร์และเพิ่มนโยบายปันผล
ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ STGT มีมติอนุมตั ิการลงทุนเพือขยายกําลังการผลิตถุงมือยางในอนาคต
(รวมในประมาณการแล้ว) นอกจากนี ยังมีมติเปลียนแปลงมูลค่าหุน้ ทีตราไว้ (พาร์) เป็ น
. บาท (เดิม บาท) และเปลียนแปลงนโยบายจ่ายปั นผลเป็ นไม่นอ้ ยกว่า % ของ
กําไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ (เดิมไม่ตากว่
ํ า % ของกําไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ)
และ STGT ยังกําหนดแผนการจ่ายปั นผลระหว่างกาลสําหรับปี
ในเดือน มิ.ย. ก.ย.
และ ธ.ค. (รายไตรมาส) ทําให้ STGT จะจ่ายปั นผลทังสิน ครัง สําหรับผลผลการ
ดําเนินการปี
คงประมาณการ คาดกําไรสุทธิปี
- จะเติบโตถึง
. % yoy และ . % yoy
จากการปรับเพิมราคาขายถุงมือยางได้ตอ่ เนือง โดยคาดกําไรสุทธิงวด Q จะเพิมขึนถึง
62% qoq และ เท่าตัว จากงวด Q ทังนี ฝ่ ายวิจยั มองเป็ นบวก จากนโยบายจ่ายปั น
ผลที สูง ขึน หนุน คาดการณ์ Div yield ได้ถึ ง 12% ขณะที ราคาหุ้น ปั จ จุบัน มี ค่ า PER ปี
เท่ากับ
2564 เพียง 4 เท่า จึงมองหุน้ ปั นผลทีน่าสนใจเข้าลงทุน โดยกําหนด FV ปี
บาท อิงวิธี DCF (WACC 10.7%)
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ลักษณะหุ้นที่ปรับตัวขึ้นกระจุกตัว ถือเป็นความเสี่ยงต่อตลาด
วันศุกร์ทีผ่านมา แม้เห็นดัชนีปรับตัวขึนถึง . % หรือ . จุด แต่แรงผลักดันของดัชนี
กว่า จุด ( ใน ส่วน) เกิดจากหุน้ เพียง บริษัทเท่านัน คือ DELTA เพิมขึน . %
ผลักดันดัชนี . จุด และ BAY ปรับตัวเพิมขึน . % ผลักดันดัชนี . จุด ลักษณะหุน้
ทีปรับตัวขึนกระจุกตัว ถือเป็ นความเสียงต่อภาพรวมตลาด
อย่ า งไรก็ ต ามหากพิ จ ารณาจาก Valuation ของ SET Index ที ระดับ
. จุด มี
PER64F ที . เท่ า คิ ด เป็ น Earning Yield Gap. ที . % (ถื อ ว่ า อยู่ใ นระดับ ปกติ
ในช่วงที Fund Flow ไหลเข้า)
แต่ถ้า ตัดหุ้น DELTA ทีปรับ ตัว เพิมขึน
%ytd (ล่า สุดมี Market Cap. ใหญ่ สุดเป็ น
อันดับ ของตลาดฯ) ออก แล้วพิจารณา Valuation ของ SET Index เฉพาะหุน้ อืนๆที
เหลือ จะได้ PER64F ลดลงเหลือ . 3 เท่า คิดเป็ น Earning Yield Gap. ที . % ถือว่า
อยู่ในระดับค่าเฉลียในอดีต และ Valuation ยังถูกอยู่ในยามที Fund Flow ไหลเข้า
SET Index มี Valuation ไม่แพง หลังการ Craft DELTA ออก

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS
ข้อมูลสินสุดวันรที ธ.ค.

สรุ ปคือตลาดหุน้ ไทยหากพิจารณาจาก Market Earning Yield Gap.(ตัด DELTA ออก)
ยังถือว่าไม่แพงมากนัก แต่ในยามทีตลาดยังผันผวน และเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน หนึง
ในกลยุทธ์แนะนําแบ่งเงินบางส่วนมาสะสมหุน้ ปั นผลสูง ซึงถือเป็ นหนึงในเป้าหมายหลัก
ของสภาพคล่องส่วนเกิน โดยฝ่ ายวิจยั ฯทําการคัดกรองหุน้ พืนฐานแข็งแกร่งทีผ่านเงือนไข
ดังนี
1.
2.
3.
4.

มี Dividend Yield21F เกิน 5% ต่อปี
มี Upside เกิน %
เป็ นหุน้ ทีฝ่ ายวิจยั ฯแนะนําซือ
ยิงเป็ นหุน้ จ่ายปั นผลปี ละครัง (Annual) ยิงน่าสนใจ
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บริษัท หุน้ ปั นผลเด่น ดังตารางทางด้านล่าง
Valuation หุน้ ปันผลเด่นในปีหน้า

Company
STGT
STA
MCS
DCC
ORI
LH
AP
SCCC
TU
TTW
EASTW

Sector
PERSON
AGRI
STEEL
CONMAT
PROP
PROP
PROP
CONMAT
FOOD
ENERG
ENERG

Mkt. cap.

Last Price
Div Yield
FairValue Upside PER 21F
(25/12/2020)
21F (%)

102.87
39.55
6.20
18.37
19.75
97.39
23.28
39.93
64.42
48.28
15.64

72.00
25.75
13.00
2.24
8.05
8.15
7.40
134.00
13.50
12.10
9.40

130.00
50.00
21.90
3.15
8.94
9.30
8.35
200.00
20.00
15.10
11.00

80.6%
94.2%
68.5%
40.6%
11.1%
14.1%
12.8%
49.3%
48.1%
24.8%
17.0%

4.1
2.6
5.9
12.5
6.3
13.4
6.2
12.1
10.1
14.8
16.0

Dividend
Frequency

12.05
11.65
8.89
8.00
6.35
6.33
6.13
5.97
5.56
5.16
5.00

Quarter
Semi-Anl
Semi-Anl
Quarter
Semi-Anl
Semi-Anl
Annual
Semi-Anl
Semi-Anl
Semi-Anl
Semi-Anl

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS
ข้อมูลสินสุดวันรที ธ.ค.

Toppick ในวัน นี เลื อ กหุ้น ปั น ผลสูง บริ ษั ท คื อ STGT มี ปั จ จัย เร่ ง จากการปรับ เพิ ม
นโยบายการจ่ายปั นผลจาก % เป็ น %, AP จ่ายปั นผลปี ละครัง และคาดหวัง ปั น
ผลได้สงู ถึง % ต่อปี รวมถึงยังชืนชอบหุน้ Global Play อย่าง PTT

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

