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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
ความกังวลเรื่อง Covid-19 ในประเทศผลักดั นเม็ ดเงิน ในประเทศไหลเข้ า
สิ น ทรั พ ย์ ป ลอดภั ย แต่ ต ลาดหุ ้ น ไทยยั ง มี แ รงหนุ น จาก Fund Flow
ต่างประเทศ ทำให้ Downside จำกัด เน้นหุ้นปันผล อย่าง DCC หุ้นที่ไ ด้
ประโยชน์ Wfh อย่าง ADVANC และ หุ้นที่มีแรงหนุนจาก Flow ต่างประเทศ
อย่าง GULF เลือกทั้ง 3 เป็น Top Pick ส่วนพอร์ตจำลองไม่มีการปรับ

ดีที่ยังมี Fund Flow ต่างชาติหนุน เชื่อ Downside มีไม่มาก
ภาวะที SET Index ผันผวนรุ นแรงวานนีสะท้อนให้เห็น แรงหลักทีมีนาหนั
ํ กต่อตลาดหุน้
ในช่วงเวลานี ได้แก่ความกังวลเรือง Covid-19 ในประเทศทียังดูน่าเป็ นห่วง จํานวนผูต้ ิด
เชือใหม่สร้างจุดสูงสุดใหม่ และวันนีก็น่าจะยังอยู่ในระดับสูงต่อเนือง ทําให้เห็นการเคลีอน
ย้ายเม็ดเงินลงทุนในประเทศเข้าสินทรัพย์ปลอดภัยกด Bond Yield ปี ทําจุดตําสุดล่าสุด
อยู่ที . % อีกแรงหนึงเป็ นแรงหนุนจาก Fund Flow ต่างประเทศซึงยังมีแนวโน้มไหล
เข้าต่อเฉพาะอย่างยิงในช่วงเวลาทีเห็นความเป็ นไปได้สงู ขึนในการดําเนินนโยบายที ว่าที
ปธน.ไบเดน หาเสียงไว้ แรงหนุนดังกล่าวทําหน้าทีช่วยประคองให้ SET Index ยื นได้ที
บริเวณแนวรับ
–
จุด สําหรับประเด็นทีต้องติดตามจากนีไปจะให้ความสําคัญ
กับ เรืองการควบคุมสถานการณ์ก ารแพร่ระบาดของ Covid-19 ในประเทศว่า จะทําได้
รวดเร็วเพียงใด เพราะยิงใช้เวลานานเท่าใด ก็ยิงทําให้เกิด Downside ต่อประมาณการ
GDP Growth และ กําไรบริษัทจดทะเบียนปี
สําหรับหุน้ ทีน่าสนใจวันนีเน้นหุน้ ปั น
ผลเด่นอย่าง DCC หุน้ ทีได้ประโยชน์จาก Wfh อย่าง ADVANC และ GULF ทีมีแรงหนุน
จาก Fund Flow โดยเลือกทัง บริษัทเป็ น Top Pick ส่วนพอร์ตจําลองไม่มีการปรับ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19 ใหม่กับตลาดหุ้นโลก
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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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การเมืองสหรัฐ หนุน Fund Flow ไหลเข้าเอเซีย
ตลาดหุน้ สหรัฐ ดัชนี S&P500, Dow jones ปรับฐานลงในช่วงสัน หลังจาก All time high
หลักๆ มาจาก 3 เหตุผล คือ
 การ เมื อ งใน สห รั ฐ : ในวัน นี มี ก ารเลื อ กตังวุฒิ ส ภา(Senate) 2 ที นัง ในรัฐ
จอร์เจีย โดย Polls สํารวจล่าสุด ม.ค. คาดพรรค Democrat (Joe Biden) ยัง
นําพรรค Republican หากวันนี Democrat ได้ Senate ไปทัง 2 ทีนังจะทําให้
คะแนนเสียงในวุฒิสภา เท่ากับ 50 : 50 ทําให้เรืองกระแส Blue wave (พรรค
Democrat ครองเสี ยงทัง 2 สภา) ตลาดกลับ มาความกังวลนโยบายของ Joe
Biden ที หาเสี ย งไว้ จะถูก ผลัก ดัน โดยไม่ ส ะดุด อาทิ ปรับ ขึนภาษี นิ ติ บุค คล
(Corporate Tax) เป็ น 28% จาก 21% ปรับเพิมค่าจ้างขันตําเป็ น 15 เหรียญ/
ชม. จากปั จจุบันเฉลีย 7.25 เหรียญ/ชม. ฯลฯ ซึงจะกระทบต่อกําไรบริษัทจด
ทะเบียนสหรัฐ : ASPS ประเมินจะกระทบต่อตลาดหุน้ สหรัฐ หนุนให้ Flow ไหล
ออก แต่อี ก ทางหนึงถื อ เป็ น การเอือประโยชน์ใ ห้เม็ ด เงิ น ลงทุน ไหลเข้า กลุ่ม
ประเทศเอเซีย รวมถึงไทย ทังการลงทุนทางตรงและทางอ้อม
 การกีด การค้าสหรัฐ : หลังจากสหรัฐ (ตามคําสังคณะบริหารของปธน.ทรัมป์ )
ยังเดินหน้าถอดถอนบริษัทสัญชาติจีนออกจากตลาดหุน้ สหรัฐ (ประเด็นเดิมที
เกิ ดขึนในปี 2563) ล่าสุด บริษัทสือสารรายใหญ่ ของจี น แห่ง อาทิ China
telecom , China mobile, China Unicom ถูก ถอดถอน ทํา ให้หุ้น สัญ ชาติ จี น
อืนๆได้รบั Sentiment ลบตาม อาทิ Alibaba ลดลง 2.1% เอือประโยชน์ให้เม็ด
เงินลงทุนไหลกลับเข้าเอเซีย
 สถานการณ์ Covid ทัวโลกทังจํานวนผูต้ ิดเชือสะสมแตะระดับ 86 ล้านราย
และผูต้ ิดเชือรายใหม่ทวโลกเพิ
ั
มขึนสูงกว่าค่าเฉลีย 7 วัน และประเด็นการกลาย
พันธุ์ เชือจุดกํานิดจากในอังกฤษและแอฟริกาใต้ เห็นการแพร่ระบาดในหลาย
ประเทศยุโ รป รวมถึ ง เอเซี ย ทํา ให้ทัวโลกเห็ นการเดิ น หน้า เพิมความเข้มงวด
Lockdown, จํากัดการขนส่งระหว่างคนและสินค้าประเทศทีมีการติดเชือ อาทิ
ญีปุ่ นรัฐบาลเตรียมประกาศภาวะฉุกเฉินกรุงโตเกียว ฯลฯ

รอการประชุม OPEC อีกครั้งวันนี้
ราคานํามันดิบเมือวานนีปรับเพิมขึนแรง และถูก take Profit ในช่วงสัน คือ นํามัน Brent
ปรับลง % แต่ยงั เหนือ เหรียญ , ราคานํามัน WTI ลง % ปั จจัยกดดันหลักๆมาจาก
ความกังวล Demand นํามันชะลอจากประเด็น Covid ข้างต้น ส่วนฝั ง Supply ทีประชุม
OPEC เมือวานนียังไม่สามารถสรุ ปข้อตกลง จะคงหรือเพิมกําลังการผลิต ในเดือน ก.พ.
หรือไม่ อย่างไร ต้องติดตามการประชุมอีกครังวันนี
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อย่างไรก็ตามราคานํามันดิบทียังยืนเหนือ 50 เหรียญฯ ยังอยุ่ในทิศทางขาขึน และสูงกว่า
สมมติฐาน ASPS กําหนดปี 2564 เท่ากับ เหรียญฯ/บาร์เรล ถือเป็ นบวกต่อหุน้ พลังงาน
โดย ฝ่ ายวิ จัย ได้ป ระเมิ น sensitivity analysis ผลกระทบต่ อ การปรับ ตัว ขึ นของราคา
นํามันดิบระยะยาวทุกๆ 5 เหรียญฯ/บาร์เรล พบว่ากระทบ FV ของ PTT และ PTTEP ราว
2-3 บาท/หุ้น และ 10-12 บาท/หุ้น ตามลํา ดับ ช่ ว งสันแนะนํา trading ทัง PTT (Buy:
FV@B45) และ PTTEP (Buy: FV@105) แต่หากเป็ นการลงทุนระยะยาว เน้นให้เข้าลงทุน
เมือราคาอ่อนตัว เพราะภาพใหญ่ ปั จจัยพืนฐานทางเศรษฐกิจยังอ่อนแอ

ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ไทยทำ New High
สถานการณ์ COVID-19 ในไทยตลาดยังให้นาหนั
ํ ก หลังจากจํานวนผูต้ ิดเชือรายใหม่วาน
นี เพิมขึนถึง 745 ราย แตะระดับสูงสุดเป็ นประวัติการณ์ โดยเป็ นการติดเชือในประเทศ
729 ราย (มาจากการคัดกรองเชิงรุกจํานวน 577 ราย ) และจากต่างประเทศ 16 ราย และ
ทีสําคัญ ยังเห็นการจํานวนผูต้ ิดเชือกระจายตัว ล่าสุดใน 54 จังหวัด
โดยในวันนีประเมินว่าจํานวนผูต้ ิดเชือใหม่น่าจะยังอยู่ในระดับสูง เพราะเมือช่วงคําของ
วานนี จังหวัดสมุทรสาครตรวจพบผูต้ ิดเชือใหม่อีก 470 ราย (คนต่างด้าว ราย และคน
ไทย 46 ราย) หนุนให้จาํ นวนผูต้ ิดเชือทีจะรายงานในวันนียังคงสูง
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ของไทย

ทีมา: ศบค.

จากจํานวนผูต้ ิดเชือใหม่ทียังสูง หนุนให้ภาครัฐเดินหน้าเพิมมาตรการควบคุมทีเข้มงวดขึน
ในพืนทีมีการระบาดค่อนข้างรุนแรง โดยวานนี ทีประชุม ศบค.
 ให้ Lockdown ใน 5 จังหวัดทีพบผูต้ ิดเชือจํานวนมาก ได้แก่ สมุทรสาคร, ชลบุรี,
ระยอง, จันทบุรี และตราด
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 กทม. ทเริมออกมาตรการควบคุมเข้มงวดขึน เช่น ปิ ดสถานศึกษาจนถึง 31 ม.ค.
2564 (เดิมปิ ดจนถึง ม.ค. 2564), ให้รา้ นอาหาร -เครืองดืม จําหน่ายเฉพาะ
สังกลับ บ้า นเท่ า นัน ภายหลัง เวลา 21.00, การประชุม -สัม มนา-จัด เลี ยง ที มี
ผูร้ ว่ มงานเกิน 200 คน ต้องยืนแผนจัดงานและมาตรการควบคุมโรค เป็ นต้น

คาดตลาดหุ้นน่าจะคุ้นชิน และปรับตัวกับ COVID-19 ได้เร็วขึ้น
แม้วานนี ตัวเลขผูต้ ิดเชือในประเทศไทยจะเร่งตัวสูงจนทําจุดสูงสุดใหม่ขึนเรือยฯ (ตาม
หัวข้อก่อนหน้า) แต่ฝ่ายวิจยั ฯ คาดว่าน่าจะสร้างความผันผวนให้กบั ตลาดหุน้ ในระยะสันๆ
เท่านัน ตราบทีตัวเลขผูต้ ิดเชือไม่ได้เร่งตัวขึนอย่างก้าวกระโดด ดังนี
นั กลงทุนมีความรู้ และคุ้นชินกับ COVID-19 มากขึนบวกกับวัคซีนทีขยายวงกว้ าง
ขึนเรือยๆ ทําให้ ภาวะการปรับฐานของตลาดอาจมีระยะเวลาทีลดน้ อยลง สะท้อน
ได้จ ากความสัมพัน ธ์ร ะหว่า งตัวเลขผู้ติดเชื อ COVID- ใหม่ กับตลาดหุ้นโลก (MSCI
ACWI Index) ในเฟส - พบว่า เวลาใดมีผตู้ ิดเชือเร่งตัวขึนมักจะกดดันให้ตลาดหุน้ ปรับ
ฐานเสมอ แต่ในเฟสหลังๆ ระยะเวลาในการปรับฐานของตลาดกลับลดน้อยลง ทําให้เชือ
ว่าการปรับฐานของหุน้ ไทยยังมีโอกาสฟื นขึนได้เร็ว ตามพฤติกรรมของนักลงทุนทัวโลก
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19 ใหม่กับตลาดหุ้นโลก
MSCI ACWI Index
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ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19 ใหม่กับตลาดหุ้นไทย
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Fund Flow ยังคงเป็ นส่วนสําคัญในการขับเคลือนทังตลาดหุ้นเอเชีย รวมถึงตลาด
หุ้นไทย เพิมขึน หากการเลือกตังวุฒิสภาสหรัฐครังใหม่ พรรคเดโมแครตเป็ นผูช้ นะและ
ได้ครองทัง สภาฯ (Blue Wave) และวานนียังคงเห็น Fund Flow ไหลเข้าตลาดการเงิน
ไทยต่อเนือง โดยซือสุทธิ ตลาดตราสารหนี . พันล้านบาท และตลาดหุน้ . พันล้าน
บาท ซึงเม็ดเงินไหลเข้ามาพักในตลาดตราสารหนีจนกดดันให้ Bond Yield 1 ปี . %
(ตํากว่าดอกเบียนโยบายที . %) หากประเด็น COVID-19 เริมเบาลง อาจเห็นการเคลีอน
ย้ายเม็ดเงินจากตลาดตราสารหนีมาหนุนตลาดหุน้ อีกแรง
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย และ Bond Yield อายุ 1 ปี ของไทย

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS
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สรุ ปคือ ฝ่ ายวิจัยนคาดว่าตลาดหุ้นน่ าจะคุ้นชิน ตราบทีตัวเลขผู้ติดเชือไม่ได้ เร่งตัว
ขึ นอย่ า งก้ า วกระโดด โดยประเมิ น กรอบการเคลื อนไหวของ SET Index วั น นี ที
–
จุด ส่วนกลยุทธ์การลงทุนแบ่งออกเป็ น ธีม ดังนี
1. หุ้นปั นผลสูง (Dividend Yield > 6% ต่อปี ) แนะนํา DCC, AP
2. หุ้นทีได้ ประโยชน์จาก COVID-19 รวมถึงกระแส Work Form Home แนะนํา
STGT, ADVANC
3. หุ้นทีเป็ นเป้ าหมายของ Fund Flow แนะนํา GULF, PTT
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SET vs Sector Return 2019
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SET vs Sector Return 2020ytd
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หุ้นที่แนะนำใน Market Talk
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