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30 ธันวาคม 2563 |

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
ความกังวลเรื่อง Covid-19 ในประเทศเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง เป็นเหตุให้เงินทุน
ในประเทศไหลเข้าสินทรัพย์ปลอดภัย จน Bond Yield 1 ปี ลงมาต่ำเพียง
0.362% ส่วน Fund Flow ต่างประเทศก็น่าจะบางลงชั่วคราว คาดทำให้
SET Index อยู่ในกรอบ 1450 – 1470 จุด กลยุทธ์การลงทุนวันนี้ ไม่มีการ
ปรับพอร์ต หุ้น Top Pick เลือก ADVANC, AP และ GULF

Covid-19 โลกเริ่มผ่อนคลาย แต่ ไทยเริ่มกังวลมากขึ้น
จํา นวนผู้ติ ด เชื อ Covid-19 ใหม่ ทัวโลกลดลงมาอยู่ที ระดับ . แสนราย เที ย บกั บ
จุดสูงสุดที . แสนราย แม้การติดเชือทีกลายพันธ์ขยายออกไป ประเทศ แต่สาํ หรับ
ประเทศไทย อยู่ในภาวะทีน่ากังวลมากขึน หลังจํานวนผูต้ ิดเชือภายในประเทศเพิมสูงขึน
และพบเป็ น Cluster ขนาดใหญ่กระจายตัวออกไป ขณะทีในช่วงเทศกาลปี ใหม่ถกู คาดว่า
จะมีการเดินทางข้ามจังหวัด และร่วมงานเฉลิมฉลอง อันจะเป็ นความเสียงทีจะเห็นจํานวน
ผูต้ ิดเชือเพิมขึน ทังนีกระทรวงสาธารณสุขได้นาํ เสนอฉากทัศน์ของการพบจํานวนผูต้ ิดเชือ
ใหม่ต่อวันออกเป็ น กรณีคือกรณีทีไม่มีมาตรการควบคุม จํานวนผูต้ ิดเชือใหม่จะอยู่ที พันราย และเพิมเป็ น , ราย , กรณีมีมาตรการควบคุมปานกลางอยู่ที พันราย
และกรณีทีมีมาตรการเข้มงวดจะอยู่ทีน้อยกว่า พันราย หากเป็ นไปดังทีคาดแม้กรณีทีมี
มาตรการเข้มงวด ก็ดเู หมือนจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างมีนยั สําคัญ ภาวะดังกล่าว
เชือว่าทําให้เม็ดเงินลงทุนในประเทศไหลกลับสินทรัพย์ปลอดภัย เห็นได้จาก Bond Yield
ปี ทีลงมาตําเป็ นประวัติการณ์ที . % ส่วน SET Index คาดว่าจะอยู่ในกรอบ
–
จุด วันนีไม่มีการปรับพอร์ต หุน้ Top Pick เลือก ADVANC, AP และ GULF
จำนวนผูต้ ดิ เชื้อ Covid-19 รายใหม่ทวั่ โลก Vs. ไทย สวนทางกัน

1,461.95
9.28
77,720

(ล้านบาท)

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ
นักลงทุนแต่ละประเภท (ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
นักลงทุนรายย่อย

3,911.15
-1,136.46
1,213.96
-3,988.65
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นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
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ภวัต ภัทราพงศ์

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ASPS

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 โลกเริม่ ผ่อนคลาย แต่ไทยเริ่มกังวล
ช่วงปลายปี ประเด็นสําคัญทียังมีนาหนั
ํ ก คือ Covid-19 แม้จะมีความกังวล Covid-19 สาย
พันธุ์ใหม่เห็นการแพร่กระจายไปราว ประเทศทัวโลก โดยวานนีพบในสหรัฐ ทีรัฐ
โคโลราโดครังแรก แต่ อี ก ทางหนึ งสถานการณ์จ าํ นวนผู้ติ ด เชื อรายใหม่ ร วมทัวโลก
(Worlds New case) เห็นทิศทางดีขึน ล่าสุด เพิมขึนในอัตราทีลดลง อยู่ที . แสนราย
ตํากว่าค่าเฉลียย้อนหลัง 7 วันที 5.6 แสนราย หลักๆ เป็ นผลจากผูต้ ิดเชือใน อินเดีย และ
บราซิลเพิมขึนในอัตราทีลดลงต่อเนือง หนุนตลาดหุน้ อินเดียล่าสุด ทํา All Time High
โดยรวมยังเป็ นประเด็นทีต้องติดตามต่อ
สวนทางกับในสถานการณ์ในไทย (ดังรู ป) รายงานจํานวนผูป้ ่ วยติ ดเชือรายใหม่ (New
case) ต่อวัน ยังเพิมขึนจากวันก่อนหน้ารวมกันติดต่อกัน วันติด วานนีเพิมอีก ราย
และกระจายไปหลายจังหวัดทัวประเทศล่าสุด
จังหวัด(เพิมจากปลายสัปดาห์ก่อน
หน้าพบ จังหวัด) ทําให้รฐั บาลไทยจําเป็ นต้องออกมาตรการเข้มงวด (ต้นอาทิตย์
กทม.สังปิ ด ปิ ด กิจการเสียง, สัง lockdown เข้มงวดจังหวัดทีพืนทีสีแดง , และศบค.ขอ
ความร่วมมือประชาชนอยู่บา้ นหยุดเชือเพือชาติอีกรอบในช่วงปี ใหม่, เลียงการใช้ขนส่ง
สาธารณะ, แนะนํา Work From Home ฯลฯ
จำนวนผูต้ ดิ เชื้อ Covid-19 รายใหม่ทวั่ โลก Vs. ไทย สวนทางกัน

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ASPS

COVID-19 กดดันตลาดหุน้ ไทย Underperform ตลาดหุน้ โลก

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ASPS
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ประเด็นทีตลาดให้นาหนั
ํ กต่อ ในวันนี – ต้นปี
คือ สถานการณ์ผตู้ ิดเชือ และทีสําคัญ
คือ รัฐบาลจะต้องเพิมความเข้มงวดจนถึงขัน Lockdown ทังประเทศหรือไม่ หลังจาก
นายกรัฐ มนตรี ใ ห้ค วามเห็ น ว่ า ต้อ งรอประเมิ น สถานการณ์ต ้น ปี อี ก ครัง หากต้อ งทํา
Lockdown ระยะเวลาจะต้องทําออกไปเกินเดือน ม.ค. หรือไม่???
หากยืดเยือถือว่าเปิ ด Downside ต่อประมาณการ GDP ปี 2564 ที ASPS คาด . %yoy
(ในเบืองต้น ASPS ประเมินกรณี Lockdown ทังประเทศทุกๆ เดือนจะกระทบ GDP ให้
ทีคาดเติบโต %yoy อาจตํากว่า
หายไปราว . %) และกําไรบริษัทจดทะเบียนปี
คาด ดังทีเห็นในปี นีช่ วงต้ นปี คาดการณ์ GDP Growth ไทย ปี
หลายสํานั ก
รวมถึง ASPS คาดขยายตัวเฉลีย % แต่ปัจจบันคาด . %yoy เช่นเดียวกับ EPS
Growth ต้ นปี คาด . % yoy ล่าสุด คาด - . %yoy

ความกังวลข้อพิพาทสำคัญของ TRUE ที่มีกับ TOT ลดลง
TRUE แจ้ ง ข่ า วต่ อ ตลาด เรื อง “ศาลปกครองกลางมี ค ํ า สั งเพิ ก ถอนคํ า ชี ขาด
อนุญาโตตุลาการ ข้อพิพาทสําคัญทีมีกับ TOT กรณีถูกกล่าวหาว่าละเมิดใช้ขอ้ ตกลงใน
สัญญาสัมปทานบริการโทรศัพท์ โดยให้บริการหรือยินยอมให้ผอู้ ืนนําอุปกรณ์ในระบบไป
ให้บริการอินเตอร์เนตความเร็วสูง (ADSL) และเรียกค่าเสียหายจากการขาดรายได้การ
ให้บริการ ADSL ราว 9.4 หมืนล้านบาท
ASPS ประเมินเป็ นบวกในแง่ Sentiment ต่อหุน้ TRUE ผ่อนคลายความกังวลข้อพิพาท
บางส่วน หลังจากประเด็นดังกล่าวมี ส่วนสร้าง Overhang ต่อราคาหุน้ ในช่วงทีผ่ านมา
อย่างไรก็ตาม ประเด็นทีต้องติดตาม คือ ปั จจุบนั กระบวนการพิจารณายังไม่สินสุด และ
เชือว่า TOT จะยืนอุทธรณ์ศาลปกครองสูงสุดตามสิทธิทีมีใน 30 วัน อย่างไรก็ตาม ความ
คืบหน้าข้อพิพาทดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงิน เพราะ TRUE ไม่เคยตังสํารองมา
ก่ อ น จึง คงประมาณการขาดทุน ปกติ ปี 2563 ที 3.6 พัน ล้า นบาท และลดลงเหลื อ 3.0
พัน ล้า นบาท ตามเดิ ม รวมทังยัง คงมูล ค่ า พื นฐานที 3.45 บาท และยัง ให้ Switch ไป
ADVANC INTUCH ทีผลประกอบการมีกาํ ไรสมําเสมอและมีเงินปั นผลให้

Bond Yield 1 ปี ลงต่อเนื่อง สะท้อนนักลงทุนกังวลความเสีย่ งเพิ่ม
ในช่วง เดือนทีผ่านมา SET Index ปรับตัวขึนกว่า . % โดยหุน้ ขนาดใหญ่ได้แรงหนุน
จากนักลงทุนต่างชาติทีกลับมาซือสุทธิ สูงถึง . หมืนล้านบาท (1 พ.ย. – ธ.ค. )
อย่างไรก็ตามในระยะสัน ต่างชาติอาจจะลดปริมาณ หรือความเร็ว ในการซือหุน้ ไทยลง
บ้าง หลังธปท. เริมออกนโยบายควบคุมค่าเงินบาทเข้มงวดขึน บวกกับเดือน ธ.ค. ปริมาณ
การซือขายมักจะเบาบางกว่าปกติ โดยเฉพาะวันสุดท้ายของปี (เฉลียซือขายเพียง .
หมืนล้านบาท/วัน จากปกติสงู ราว หมืนล้านบาท) ดังรูปด้านล่าง
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มูลค่าซือ้ ขายเฉลีย่ ตลาดหุน้ ไทยวันที่ 30 ของทุกเดือน (ย้อนหลัง 5 ปี)

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS

ส่วนประเด็นในประเทศ ยังมีความเสียงเรืองการแพร่ะบาด COVID-19 ในหลายพืนทีของ
ประเทศ ส่ ง ผลให้กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ มี โ อกาสชะลอลงอี ก ครัง อาจเป็ น การเปิ ด
Downside ให้ประมาณการ GDP Growth และกําไรบริษัทจดทะเบียนในปี หน้า จึงทําให้
เม็ดเงินไหลกลับเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัยมากขึน หากสังเกตจาก Bond Yield 1 ปี ของไทย
(ถือเป็ น ใน Leading Indicator แนวโน้มอัตราดอกเบียนโยบาย) ลดลงมาอยู่ที . %
ทําจุดตําสุดเป็ นประวัติการณ์ ตํากว่าอัตราดอกเบียนโยบาย(ภาวะปกติจะใกล้เคียงกัน)
โดยรวมเป็ นการบ่งชีได้ว่าในอนาคตมีโอกาสที กนง. อาจจะลดดอกเบียได้อีกราว . %(
ต้นปี กนง.ประชุม ครังแรก ก.พ. , 25 มี.ค. ) ซึงถือเป็ น Sentiment เชิงลบต่อหุน้
ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ โดยฝ่ ายวิจยั ฯ ชืนชอบ TISCO ทีสุดในกลุ่มฯจาก Coverage
ratio ณ สิ นงวด 3Q63 สู ง สุ ด ในกลุ่ ม ราว 196% และแนวโน้ ม ROE สู ง สุ ด ในกลุ่ ม ฯ
ประกอบกับ Div Yield ปี 2563 ราว 4% และปี 2564 ในกรณีที ธปท. ไม่มีขอ้ จํากัดด้าน
เงินปั นผล คาด Div Yield สูงราว 7.7%
Bond Yield 1 ปีของไทยต่ำกว่าดอกเบีย้ นโยบายมาก

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS

โดยสรุ ป SET Index ขาดปั จจัยขับเคลือนในระยะสันทังจาก Fund flow ต่างชาติที
ชะลอลงช่ วงท้ ายปี บวกกับเม็ดเงินในประเทศทีไหลเข้ าสินทรัพย์ปลอดภัยอย่ าง
เห็นได้ ชัดคาดทําให้ SET Index แกว่งผันผวนในกรอบ
จุด
สําหรับ Toppicks ในวันนี เลือก GULF ADVANC และ AP
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พอร์ตจำลอง ASPS ทำผลตอบแทน 28.6% VS. SET -7.4%(ytd)
นับ จากต้น ปี จ นถึ ง ธ.ค.
SET ให้ผ ลตอบแทนเป็ นลดลงราว . % แต่พ อร์ต
กระดาษที บริ ห ารโดยที ม วิ จัย ฯ ให้ผ ลตอบแทนสุท ธิ สูง ถึ ง . % และมี Alpha หรื อ
ผลตอบแทนทีชนะดัชนีตลาดสูงถึง % นอกจากนีหากเปรียบเทียบกับผลตอบแทนของ
กองทุนประเภทตราสารทุนทีลงทุนภายในประเทศ พบว่า พอร์ตกระดาษของ ASPS มี
ผลตอบแทนสู ง สุ ด เป็ นอั น ดั บ เมื อเที ย บกั บ กองทุ น ประเภทตราสารทุ น ที ลงทุ น
ภายในประเทศทังหมด กองทุน (ข้อมูล ณ วันที ธ.ค.
ดังภาพด้านล่างนี) ถือ
ว่าเป็ นผลตอบแทนทีสูงและเป็ นทีน่าพอใจอย่างยิง
10 อันดับผลตอบแทน (YTD) สูงสุดของกองทุนประเภทตราสารทุนทีล่ งทุน
ภายในประเทศ

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS

เปรียบเทียบผลตอบแทนสะสม Portfolio ASPS กับ SET Index (ytd)

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS
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โดยมีหนุ้ ทีทําผลตอบแทนโดดเด่นสุด ลําดับแรก คือ TISCO, BAM,NOBLE, GULF และ
BDMS มี ร ายละเอี ย ดผลตอบแทนหนุ น พอร์ต (Contribution Return) ตามภาพทาง
ด้านล่าง
ผลตอบแทนสะสมตามน้ำหนักตัง้ แต่ตน้ ปีของหุน้ ทุกตัวทีเ่ คยอยูใ่ นพอร์ตจำลอง ASPS

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS

*Contribution Return คือ ผลตอบแทนของหุ้นรายตัวทีช่ วยหนุนพอร์ ต เช่ น หุ้น NOBLE มี
Contribution Return ผลตอบแทนทีช่วยหนุนพอร์ตราว . % แต่จริงๆ NOBLE ให้ผลตอบแทน
ในปี นีสูงถึง . % (มีนาหนั
ํ กในพอร์ต %) ซึงนําหนักจะมีการเปลียนแปลงเล็กน้อยตามการ
ปรับผลตอบแทนของหุน้ อืนๆ ระหว่างทีอยู่ในพอร์ต

ดังนันหากท่านเป็ นลูกค้ าของ ASPS และมีการติดตามบทวิเคราะห์ รวมถึงกลยุทธ์
การลงทุนอย่างใกล้ ชิด เชือว่าท่านจะได้ รับผลตอบแทนทีน่ าพอใจ และหวังว่าท่าน
จะได้ รับผลตอบแทนทีดียิงๆขึน ในปี
อีกทังลูกค่าท่านใดทีต้ องการกลยุทธ์
การลงทุ น ประจํ า เดื อ น ม.ค. สามารถติ ด ตามได้ ในบทวิ เ คราะห์ Invest +
ประจําเดือน ม.ค. สามารถติดตามได้ ภายในวันนี
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

