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4 มกราคม 2564 |

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
การกลั บ มาระบาดรุ น แรงของ Covid-19 สร้ า งแรงกดดั น ต่ อ ภาพรวม
เศรษฐกิจ และกำไรบริษัทจดทะเบียน เหลือความหวังเดียวที่จะขับเคลื่อน
SET Index คือ Fund Flow แนะนำให้เลือกหุ้นที่ปลอดภัยจากสถานการณ์
ปัจจุบัน พอร์ตจำลองให้ ลดน้ำหนัก BAM และ KBANK ลงอย่างละ 5% และ
ให้เข้าลงทุนใน DCC 10% Top Pick เลือก ADVANC, DCC และ STGT

สถานการณ์ Covid-19 รุนแรง เลือกหุ้นสร้างภูมิคุ้มกันให้พอร์ต
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ในประเทศรอบนีต้องถือว่ารุนแรงกว่ารอบแรก
มาก จํานวนผูต้ ิดเชือใหม่อยู่ในระดับ – คน/วัน และมีโอกาสวิงเข้าใกล้ พันราย/
วัน โดย ณ วันที ม.ค. มีการระบาดขยายวงออกไปมากถึง จังหวัด (รอบแรกขยาย
จังหวัด) ภาวะดังกล่าวทําให้รฐั บาลต้องออกมาตรการในการควบคุมโรค ซึงกระทบ
โดยตรงต่อการเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และมีโอกาสทําให้เกิดการหดตัวของ GDP อีก
ครังในงวด 1Q64 (1Q63 -1.8% YoY) ส่วนมาตการฟื นฟูเศรษฐกิจเชือว่ารัฐบาลยังต้องมี
การขับเคลือนต่อเนืองและต้องเพิมนําหนักรวมถึงวงเงินให้สงู ขึน แต่ก็มีขอ้ จํากัดเรืองการ
ก่อหนีซึงถูกกําหนดเป็ นวินยั การคลังไว้ที % ของ GDP สภาพแวดล้อมทางปั จจัยพืนฐาน
ดังกล่าวเชือว่าจะน่าจะสร้างความกังวลและทําให้เกิดแรงกดดัน ต่อการทํากําไรของบริษัท
จดทะเบียนรวมถึง SET Index อย่างไรก็ตามความหวังเดียวทียังคงมีในฐานะทีเป็ นปั จจัย
ขับเคลือน SET Index คือ Fund Flow กลยุทธ์การลงทุนแนะนําให้เลือกหุน้ ทีมีภูมิคุม้ กัน
ต่อสถานการณ์ปัจจุบนั เข้าพอร์ต โดยให้ลดนําหนัก KBANK และ BAM ลงอย่างละ %
และให้ลงทุนใน DCC 10% Top Pick เลือก ADVANC, DCC และ STGT
หนี้สาธารณะของไทย

1,449.35
-12.60
87,545

(ล้านบาท)

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ
นักลงทุนแต่ละประเภท (ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
นักลงทุนรายย่อย

-510.53
-917.27
911.30
516.50
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เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 004132
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เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 075365

ฐกฤต ชาติเชิดศักดิ์
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เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 087636
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นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 110506

ภวัต ภัทราพงศ์

ทีมา: สบน.

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 ในไทยขยายวงกว้าง รอดูมาตรการเยียวยาชุดใหม่
เปิ ดต้นปี
ประเด็นทีมีนาหนั
ํ กต่อการลงทุน คือ สถานการณ์ COVID-19 ล่าสุดพบผู้
ติดเชือทัวโลกจํานวน . แสนราย กลับมาสูงกว่าค่าเฉลียย้อนหลัง 7 วัน ที 5.9 แสนราย
ทีสําคัญ คือ ในไทยช่วงวันหยุดทีผ่านมาสถานการณ์การติดเชือในประเทศยังกระจายใน
วงกว้างหลายจังหวัดทัวประเทศรวม 53 จังหวัด โดยผูต้ ิดเชือรายใหม่เพิมขึนติดต่อกันทุก
วัน วานนีเพิมอีก 315 ราย สถานการณ์ดงั กล่าวส่งผลให้ภาครัฐเพิมมาตรการควบคุมที
เข้มงวดขึน เช่นปิ ดสถานทีเสียง (สถานบันเทิง, สถานศึกษา, สนามกีฬา เป็ นต้น)
และในวัน นีให้น ําหนัก การประชุม นายก และ ศบค.ชุด ใหญ่ ประชุม มาตรการ
ควบคุ ม เข้ม จัง หวัด พืนทีสีแ ดงและจะมีก ารพิจ ารณต่ อ อายุ พ.ร.ก. ฉุ ก เฉิ น
รวมถึงการมีก ารประกาศมาตรการควบคุม เพิมเติม หรือ ไม่ นับ ตังแต่วัน ที ม.ค.
2564 ต้อ งติด ตามว่าจะระยะเวลาถึงเมือไหร่
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ช่วงเดือน ธ.ค. 2563 – ม.ค. 2564

ทีมา: ศบค.

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ช่วงเดือน ธ.ค. 2563 – ม.ค. 2564

ทีมา: ศบค.

ASPS ประมินว่าแม้ปัจจุบนั ยังไม่มีการ Lockdown เต็มรู ปแบบ(คล้ายช่วง 1-2Q63) แต่
บรรยากาศทีเกิดขึนค่อนข้างใกล้เคียงการ Lockdown ส่งผลให้มาตรการพยุงเศรษฐกิ จ
เพือเยียวยาผูท้ ีได้รบั ผลกระทบกลับมามีความจําเป็ นอีกครัง
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หากพิจารณามาตรการทางการเงินและการคลังของรัฐบาลทีออกมาในปี
คาดว่ารัฐบาลจะออกมาในปี
 มาตรการคลัง

Vs. และ

ปี
: รัฐมีการอัดฉีดเงินเข้าระบบเศรษฐกิจรวม 6.82 แสนล้านบาท แบ่งเป็ น .) งบ
กลาง 9.6 หมืนล้านบาท 2.) การโยกงบของส่วนราชการตาม พ.ร.ก. โอนงบประมาณ 1
แสนล้านบาท และ .) พ.ร.ก. กูเ้ งิน ล้านล้าน อีก 4.86 แสนล้านบาท (ดังรู ป) เม็ดเงิน
ส่วนใหญ่ ใช้ในมาตรการเยี ยวยาผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจาก Covid-19 อาทิ ให้เงินผูท้ ีได้รบั
ผลกระทบ Covid-19 , เกษตรกร พันบาท/คน เป็ นระยะเวลา เดือน ฯลฯ บัตรสวสัดิ
การผูม้ ีรายได้นอ้ ย ฯลฯ รวมถึง พ.ร.ก. สินเชือดอกเบียตํา (Soft Loan) ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย วงเงิน 5 แสนล้านบาท พบว่าในปี 2563 ทีผ่านมามีการอนุมัติไปแล้ว 1.23
แสนล้า นบาท หรื อ 25% ของวงเงิ น รวม ส่ ง ผลให้ใ นปี 2564 ยัง มี ว งเงิ น Soft Loan ที
สามารถอนุมตั ิได้อีกถึง 3.77 แสนล้านบาท (ดังรูปด้านล่าง)
วงเงินมาตรการทางการคลังที่รัฐนำมาใช้ช่วงปี 2563

ทีมา: สศช., ASPS รวบรวม

ความคืบหน้า พ.ร.ก. กู้เงิน 1 ล้านล้าน

ทีมา: สศช., สินสุด 4 ม.ค. 2564

ปี
: ASPS ประเมินว่ารัฐบาลเหลือเม็ดเงินทีสามารถกูเ้ พือกระตุน้ เศรษฐกิจอีกเพียง
1.7 ล้านล้านบาท เพราะหากกู้เกิ นนีจะส่งผลให้ห นีสาธารณะเกิ นเพดานที 60% ของ
GDP คาดว่ามีโอกาสทีรัฐบาลจะออกมาตรการคล้ายกับปี
หากสถานการณ์ยืดเยือ
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หนี้สาธารณะของไทย

ทีมา: สบน.

 มาตรการการเงิน
ปี
: กนง. ได้ปรับลดอัตราดอกเบียนโยบายรวม ครังๆละ . % ปั จจุบันอยู่ที
0.5%(ตําสุดเป็ นประวัติการณ์)
ปี
: ASPS คาดมีโอกาสที กนง.ปรับลดอัตราดอกเบียนโยบายอีก ครัง . %
หากสถานการณ์ Lockdown ยืดเยือ และหากสังเกตจาก Bond Yield 1 ปี ของไทย(ถือเป็ น
ใน Leading Indicator แนวโน้มอัตราดอกเบียนโยบาย) ล่า สุดยัง ปรับลดลงมาอยู่ที
. % ทํา จุด ตําสุด เป็ น ประวัติ ก ารณ์ ตํากว่ า อัต ราดอกเบียนโยบาย(ภาวะปกติ จ ะ
ใกล้เคียงกัน)

GDP ปี 64 อาจมี Downside เพิ่มขึน้ ถ้าสถานการณ์Covid-19 ยืดเยื้อ
ASPS ประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี
ทีคาด . %yoy (Consensus คาดเฉลีย
3.9%) มี Downside จะตํากว่าทีคาด โดยต้องติดตามว่ารัฐบาลจะจํากัดกิจกรรมเศรฐกิจ
หรือ Partial Lockdown นับตังแต่วนั ที ม.ค.
ระยะเวลาจะถึงเมือไหร่ ??
หากยืดเยือยาวนานจะยิงกระทบต่อการจับจ่ายใช้สอยลดลงกระทบกับการบริโภคภาค
ครัวเรือน (50%ของ GDP), การท่องเทียว (มีสดั ส่วน 20% ของ GDP) คาดจะทําให้การ
เปิ ดรับนักท่องเทียวชะลอ รวมกึงการนําเข้าแรงงานต่างด้าว คาดจะกระทบต่อการลงทุน
ทังจากในและต่างประเทศอาจชะลอตัว (นักลงทุนชะลอดูสถานการณ์), และกระทบต่อ
GDP Growth งวด Q64 คาดจะกลับมาหดตัว %qoq และ %yoy (GDP 1Q63 หดตัว
1.8%yoy) ASPS ประเมินกรณี Lockdown ทังประเทศทุกๆ เดือนจะกระทบ GDP
ให้ หายไปราว . %yoy ถือเป็ น Sentiement ลบต่อ Set Index
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Fund Flow ความหวังเดียวพยุงตลาด
ภาพการแพร่ระบาด CIVID-19 ในประเทศ เพียง วัน พบผูต้ ิดเชือพุ่งขึนเร็วเฉลีย 212
รายต่อวัน (เพิมขึน 5 เท่าของรอบแรก) ถือว่ากระจายวงกว้างและรวดเร็วมากเมือเทียบกับ
รอบแรก ทีมีผตู้ ิดเชือเฉลีย รายต่อวัน (ก.พ. – กลาง พ.ค. ) และหากสถานการณ์ยงั
ยืดเยือ บวกกับแรงสนับสนุนเศรษฐกิจจากภาครัฐทีมีไม่มากเหมือนรอบแรก อาจทําให้เกิด
Downside ต่อตัวเลข GDP และประมาณการกําไรบริษัทจดทะเบียน
อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายวิจยั ฯ ยังเชือว่าความหวังสําคัญทีจะช่วยพยุงตลาดคือ Fund Flow ทียัง
เป็ นตัวแปรสําคัญในการขับเคลือนตลาด ดังนี
1. แม้ ไทยจะมีผ้ ูติดเชือ CIVID-19 ทีเร่งตัวขึน แต่ Fund Flow ยังไหลเข้ าตลาด
หุ้นไทยสูงกว่ าตลาดหุ้นหลายแห่งในภูมิภาค ในเดือน ธ.ค. ต่างชาติยังซือ
สุทธิตลาดหุน้ ไต้หวัน และไทย 2285 ล้านเหรียญ และ 82 ล้านเหรียญ ตามลําดับ
ส่วนตลาดหุน้ อืนๆ เกาหลีใต้, อินโดนีเชีย และฟิ ลิปปิ นส์ยังขายสุทธิ 914 ล้าน
เหรียญ, 279 ล้านเหรียญ และ 171 ล้านเหรียญ
มูลค่าซื้อขายสุทธิตลาดหุ้นในภูมิภาคของนักลงทุนต่างชาติ(รายเดือน)
วั นที่

อินโดนี เซีย ฟิ ลิปปิ นส์

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563(ytd)
ม.ค.63
ก.พ.63
มี. ค.63
เม.ย.63
พ.ค.63
ม .ิ ย.63
ก.ค.63
ส.ค.63
ก .ย.63
ต.ค.63
พ.ย.63
ธ.ค.63

-3,656
3,465
-3,220
1
-340
-375
-560
552
-318
-264
-581
-1,049
-252
245
-279

-1,080
-240
-2,513
-164
-179
-303
-325
-166
-190
-124
-261
-306
-156
-169
-171

เกาหลี ใต้

ไต้หวั น

ไทย

รวม

-5,676
924
-20,082
-165
-3,000
-10,544
-3,964
-3,302
-705
725
-2,295
-990
-434
5,205
-614

-12,182
9,377
-15,605
-751
-4,659
-12,077
818
-5,051
3,269
269
-2,183
-1,425
-609
4,507
2,285

-8,913
-1,496
-8,287
-562
-627
-2,450
-1,439
-984
-737
-323
-887
-738
-701
1,081
82

-31,508
12,030
-49,706
-1,641
-8,804
-25,749
-5,470
-8,950
1,320
283
-6,208
-4,508
-2,152
10,869
1,303

หน่วย : ล ้านเหรียญ

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS
ข้อมูลสินสุดวันที ม.ค.

2. ตลาดหุ้นไทยยัง Laggard มาก เมือเทียบกับตลาดหุ้นในหลายประเทศ ที
มีผ้ ูติดเชือเร่งตัวขึนเช่นกัน อาทิ ตลาดหุน้ ในประเทศทีมีการแพร่ระบาดเร่งตัว
คือ ตลาดหุน้ เกาหลีใต้ เดือนทีผ่านมาปรับตัวเพิมขึน %(ผูต้ ิดเชือเพิมขึน
72% จากค่าเฉลีย วันก่อนหน้า), ตลาดหุน้ เวียดนาม %(ผูต้ ิ ดเชือเพิ มขึน
133% จากค่าเฉลีย วันก่อนหน้า) ฯลฯ ขณะทีตลาดหุน้ ไทยปรับตัวขึนมาเพียง
3.3% เท่านัน(ผูต้ ิดเชือเพิมขึน % จากค่าเฉลีย วันก่อนหน้า)
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ผลตอบแทนรายตลาดหุ้น VS อัตราผู้ติดเชื้อรายวัน COVID-19

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS
ข้อมูลสินสุดวันที ม.ค.

3. Fund Flow ยังมีโอกาสไหลเข้ าตลาดหุ้นในเอเชียเพิม หากการเลือกตัง
วุฒิสภาสหรัฐครังใหม่ในวันที ม.ค. พรรคเดโมแครตเป็ นผู้ชนะและได้
ครองทัง สภาฯ (Blue Wave) ซึงจะทําให้ง่ายต่อการบริหาร รวมถึงมีหลาย
นโยบายทีส่งผลดีกบั ทางฝั งเอเชีย อาทิ การขึนภาษี ในสหรัฐ (กําไรบริษัทลดลง
ในระยะสัน), การ Funding เงินเพือกระตุน้ เศรษฐกิจในประเทศ (ดอลลาร์อ่อน
ค่ า , ความต้อ งการใช้น ํามัน เพิ ม), การให้ค วามสํา คัญ กับ กลุ่ม CPTPP ล้ว น
สนับสนุนให้ Fund Flow มีโอกาสไหลเข้าตลาดหุน้ ในฝังเอเชียเพิมขึน
ทั ง เหตุ ผลสนั บสนุ น ว่ า Fund Flow ยั ง เป็ นตั วแปรสํ า คั ญ ที ช่ ว ยพยุ ง ตลาด แต่
ระยะสันยังมีความกังวลกับตัวเลขผู้ติดเชือทีเร่งตัวขึน ดังนันกลยุทธ์การลงทุนเน้ น
เลือกหุ้นทีมีเกราะป้ องกัน COVID-19 พร้ อมกับเสริมเกราะอีกชันหนึงด้ วยปั นผล
สูง คือ STGT, ADVANC และ DCC
Valuation หุ้น Toppicks
Company

Sector

Last Price
FairValue Upside PER 21F Div Yield 21F (%)
(30/12/2020)

STGT

PERSON

76.00

130.00

71.1%

4.38

11.42

DCC

CONMAT

2.22

3.15

41.9%

12.40

8.07

176.00

220.00

25.0%

19.35

3.62

ADVANC

ICT

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS
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STGT (FV @ 130.00) ทีประชุมมีมติอนุมตั ิการลงทุนเพือขยายกําลังการผลิตถุงมือยาง
รวมมูลค่า . พันล้านบาท ,แตกพาร์เหลือ . บาท(จาก บาท) และเพิมนโยบายจ่าย
ปั นผล หนุน Div Yield ปี
เพิมขึนสู่ระดับ % ต่อปี ขณะทีทิศทางกําไรเติบโตโดด
เด่น คาดกําไรสุทธิปี
- จะเติบโตถึง
. % yoy และ . % yoy จากการปรับ
เพิมราคาขายถุงมือยางได้ต่อเนือง ทังนี คาดกําไรสุทธิงวด Q จะเพิมขึนถึง % qoq
และ เท่าตัว จากงวด Q62
ADVANC (FV @ 220.00) ประเมินกําไร Q คาดทรงตัว qoq โดยค่าอุดหนุน IPhone
5G เชือว่าชดเชยได้จากการเริมนํา G ไปหาประโยชน์ ส่วนด้านต้นทุน ADVANC ทีลดลง
จากค่าเสือมอุปกรณ์ G ทีตัดจ่ายครบ ชดเชยภาระลงทุน G บางส่วน ซึงทังหมดคาด
เชือชดเชยต้นทุนคลืน G ทีจะเข้ามาเพิมในปี
ประเมินกําไร ต่อเนืองในปี
ปี นีมันคงเกินระดับ . หมืนล้านบาท ขณะทีจุดเด่นของบริษัทอยู่ทีความความสามารถใน
การรักษาฐานกําไรและฐานะการเงินแข็งแกร่ง จึงคาดหวังปั นผลสมําเสมอเกิน . %ต่อปี
DCC (FV @ 3.15) ทิศทางผลประกอบการในช่วง 4Q63 อยู่ในเกณฑ์ดี โดยได้แรงหนุน
จากราคาก๊ าซธรรมชาติทีลดลงเกื อบ 13%YoY และค่าขนส่งทีลดลงจากการเจรจากับ
บริษัทขนส่งทีเปลียนมาใช้นามั
ํ นดีเซล B10 แทนนํามันดีเซล B7 คาดกําไรงวด 4Q63 ราว
370-390 ล้านบาท เพิมขึน 55-65%YoY อีกทังปี หน้าบริษัทเน้นไปทีกระเบืองขนาดพิเศษ
ระดับ Medium to High มากขึน ช่วยหนุนอัตรากําไรชดเชยต้นทุนก๊าซธรรมชาติทีมีโอกาส
ปรับตัวขึน ขณะทีให้ปันผลสูงเกือบ % ในปี
หลังการปรับ Dividend Payout Ratio
เพิมเป็ น %

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

