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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
World Bank ปรั บ ลด GDP Growth ปี 2564 เป็ น สั ญ ญาณชี ้ ไ ปที่
Downside ของประมาณการอี ก ครั ้ ง ส่ ว นทิ ศ ทางดอกเบี ้ย ประเมิ นจาก
ปัจจัยแวดล้อมปัจจุบัน มีความเป็นไปได้ที่จะเห็นการปรับลดลง ซึ่งจะส่งผล
ทำให้ เ กิ ด Upside ต่ อ เป้ า หมาย SET Index เพิ ่ ม พอร์ ต จำลอง ให้ ข าย
STGT และเปลี่ยนเป็น TASCO หุ้น Top Pick เลือก AP, DCC และ TASCO

สภาพแวดล้อมเป็นใจสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
เริมเห็นความเสียงทีจะเกิด Downside ต่อประมาณการ GDP ปี
มากขึน หลัง World
Bank ปรับลด GDP Growth ของโลกปี
ลงจาก . % เหลือ % ส่วนของไทยปรับ
ลดจาก . % เหลือ % (ใกล้เคียงประมาณการของฝ่ ายวิจยั ที . %) อีกมุมหนึงทีฝ่ าย
วิจยั ให้ความสําคัญคือทิศทางของอัตราดอกเบียนโยบายจากนีไป โดยหากพิจารณาจาก
ปั จจัยแวดล้อม ทีเงินเฟ้อปี
และเดือน ธ.ค. ยังติดลบ, Bond Yield ปี ทีลงไปตํา
กว่าดอกเบียนโยบายมาก, เงินบาททีแข็งค่า และ เศรษฐกิจทีกําลังได้รบั ผลจาก Covid-19
รอบใหม่ มีความเป็ นไปได้มากทีจะเห็นการปรับลดอัตราดอกเบียนโยบายอีกครังหนึงจาก
0.5% มาอยู่ที . % ซึงหากเป็ นไปในแนวทางดังกล่าว ก็จะส่งผลทําให้ Valuation ของ
ตลาดหุ้น ไทย ซึงถูก กํา หนดด้ว ย Earning Yield Gap มี โ อกาสปรับ ขึนได้อี ก ฝ่ ายวิ จัย
กําหนดเป้าหมาย Earning Yield Gap ไว้ที . % ซึงทีอัตราดอกเบียนโยบาย . % จะ
ให้เป้าหมายที
จุด แต่หากปรับลดลงมาที . % จะให้เป้าหมาย SET Index ปี
ขึนไปได้สงู ถึง
จุด พอร์ตการลงทุนวันนี ให้ปรับโดยขาย STGT (นําหนัก %)
ออก แล้วซือ TASCO เข้ามาแทน หุน้ Top Pick เลือก AP, DCC และ TASCO
Target SET Index กรณีคงดอกเบี้ยและลดดอกเบี้ย

1,506.65
38.41
115,300

(ล้านบาท)

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ
นักลงทุนแต่ละประเภท (ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
นักลงทุนรายย่อย

-58.22
1,198.50
2,980.33
-4,120.61
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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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World Bank ปรับลดคาดการณ์ GDP ปี 2564 ลง
ต้นปี

ประเด็นทีมีนาหนั
ํ กต่อการลงทุนยังคงเป็ น “สถานการณ์การระบาดของ COVID-19
ทังต่างประเทศและในประเทศ” ทียังแพร่ระบาด ทําให้เห็นหลายประเทศในยุโรป, เอเซีย ทํา

Partial Lockdown แม้จะมีกระแสเชิงบวกจากการฉี ดวัคซีนป้องกัน Covid-19 ในหลาย
ประเทศ แต่ยงั ไม่ครอบคลุมประชากรส่วนใหญ่ (การกระจายวัคซีนในวงกว้างยังคงเดิม
คือ หลัง 2H64)
โดยรวมประเด็น Covid ยังมีนาหนั
ํ กมากกว่า ทําให้เห็นการปรับลดคาดการณ์การเติบโต
เศรษฐกิจ ล่าสุดเมือคืนนี คือ World Bank ปรับลด World GDP ปี 2564 เหลือ 4%yoy
จากเดิมรอบ มิ.ย. คาด 4.2% ส่วนไทยปรับลดเหลือ 4% (เดิมคาด 4.1%) ดังตาราง
ในส่วนฝ่ ายวิจยั ASPS คาด GDP Growth ปี 2564 ขยายตัว 4.1%yoy (จากปี 2563 คาด
หดตัว 6.4%) ภายใต้ส มมติ ฐ านการ Lockdown ไทยไม่ เ กิ น เดื อ น ม.ค. และไม่ Lock
down เข้มงวดเหมือนงวด 1-2Q63 หากยืดเยือถือเป็ น Downside ต่อคาดการณ์ GDP
ยังเป็ นประเด็นต้องติดตาม
World Bank ปรับลดคาดการณ์ World GDP

ทีมา: World Bank 5 ม.ค.64

ส่วนประเด็นต่างประเทศอืนๆทีมีนาหนั
ํ กในวันนี คือติดตาม การเมือ งในสหรัฐ กระแส
Blue wave คือว่าทีประธานาธิบดีสหรัฐ นาย Joe Biden พรรค Democrat หลังจากครอง
เสียงส่วนใหญ่ในสภาล่าง (House) และวันนีจะได้ทราบผลว่าจะได้ครองเสียงในวุฒิสภา
(Senate) จากการเลือกตังในรัฐจอร์เจียอีก 2 ทีนังหรือไม่ ?? ล่าสุด เวลา 8.30 น นับ
คะแนนไปแล้ว 45% ทัง / ทีนัง พรรค Democrat ได้คะแนนนําห่างกัน พรรค Republican
ราว 10% เป็ นประเด็นต้องติดตามต่อ ??
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อย่างไรก็ตามความเป็ นไปได้สงู ทีจะเกิด Blue wave น่าจะส่งผลตลาดหุน้ สหรัฐกลับมา
ความกังวลนโยบายของ Joe Biden ทีหาเสียงไว้ จะถูกผลักดันโดยไม่สะดุด อาทิ ปรับขึน
ภาษี นิ ติ บุ ค คล (Corporate Tax) เป็ น 28% จาก 21% , นโยบาย Clean Energy ฯลฯ
ASPS ประเมินจะกระทบต่อตลาดหุน้ สหรัฐ หนุนให้ Flow ไหลออก แต่อีกทางหนึงถื อ
เป็ นการเอือประโยชน์ให้เม็ดเงินลงทุนไหลเข้ากลุ่มประเทศเอเซีย รวมถึงไทย บวกต่อหุน้
ขนาดใหญ่ ADVANC และ กลุม่ โรงไฟฟ้า Gulf

ผลประชุม OPEC หนุนราคาน้ำมันพุงแรง ดีตอ่ PTT, PTTEP
ราคานํามันดิบวานนีปรับเพิมขึนแรง โดย WTI 4.9%มาอยู่ที . ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
หลัหเป็ นผลจาก ฝัง Supply คือ มติทีประชุมกลุม่ OPEC+ เมือวานนีสรุป
 “ยังคงการปรับลดการผลิตนํามันดิบที . ล้านบาร์เรล/วัน อีก เดือนไปจนถึง
สินเดือน ก.พ.64”
 ซาอุดิอาระเบียอาสาลดการผลิตเพิมอีก ล้านบาร์เรลในเดือน ก.พ.-มี.ค. และ
ให้รสั เซีย กับ คาซัคสถาน ปรับเพิมขึนรวมกันได้ ,000 บาร์เรลต่อวัน ดังนัน
สุทธิแล้วในเดือน ก.พ. กําลังการผลิตลดลง . ล้านบาร์เรล/วัน มากกว่าใน
เดือนมกราคมทีอยู่ที . ล้านบบาร์เรล/วัน
ปั จจัยหนุนอีกฝั งนึงคือ ความตึงเครียดของอิหร่าน หลังจากอิหร่านยึดเรือสารเคมี ของ
เกาหลีใต้นอกน่านนําของโอมาน โดยกล่าวหาว่าสารเคมีในเรือดังกล่าวได้สร้างมลพิษ
ให้แก่น่านนําอ่าวเปอร์เซีย นอกจากนีอิหร่านยังวางแผนทีจะเพิมสมรรถนะแร่ยเู รเนียมให้มี
ความบริสทุ ธิถึง % ซึงเป็ นระดับก่อนทีอิหร่านจะทําข้อตกลงนิวเคลียร์ในปี
โดยรวมราคานํามันทีขึนแรงถือเป็ น sentiment เชิงบวกต่อหุน้ กลุ่มนํามัน ยังคงคําแนะนํา
ซือ PTT (FV@45B) และ PTTEP (FV@105B)

บรรยากาศเป็นใจต่อการปรับลด ดอกเบี้ยนโยบายอีกครั้ง
ASPS คาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบียนโยบายได้
อีกครัง ราว . % เหลือ . % โดยมีปัจจัยสนับสนุน 4 ประเด็นดังนี
 อั ต ราเงิน เฟ้ อ ไทยยั ง ตํา :อัตราเงินเฟ้อไทยเดือน ธ.ค.
วานนีรายงาย
ออกมาหดตั ว 0.27%yoy VS. เดื อ น พ.ย. 2563 หดตั ว 0.41% ตามราคา
นํามันดิบทีฟื นตัว หากพิจารณาอัตราดอกเบียแท้จริง (Real Interest Rate) ที
คํานวณจากอัตราดอกเบียนโยบายลบด้วยอัตราเงินเฟ้อ จะพบว่าปั จจุบนั อัตรา
ดอกเบียแท้จริงของไทยอยู่ทีระดับ . % เปิ ดช่องให้ กนง สามารถลดดอกเบีย
ลงได้อีก (อัตราดอกเบียนโยบาย 0.5% ลบด้วย - . %)
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อัตราดอกเบี้ยนโยบาย, อัตราเงินเฟ้อ และ Real Interest Rate ของโลก

ทีมา: Bloomberg

 เศรษฐกิจ ไทยเผชิญความเสียงจาก COVID-19: การกระจายตัวของผูต้ ิดเชือ
ทําให้รฐั บาลเข้มงวดกิ จกรรมเศรษฐกิ จ partial Lockdown หากยื ดเยือ เป็ น
Down side ต่อการเติบโตเศรษฐกิจ
 ค่าเงินบาทยังมีแนวโน้มแข็งค่า: ปั จจุบนั ค่าเงินบาทยังทรงตัวราว 29.9-30 บาท/
เหรียญ ซึงแข็งค่าสุดในรอบ 1 ปี
 Bond Yield 1 ปี ตากว่
ํ าดอกเบียนโยบาย: Bond Yield ปี ถือเป็ น 1 ในLeading
Indicator ของไทยทรงตัว อยู่ใ นระดับ ตําที 0.349% ซึงตํากว่ า อัต ราดอกเบี ย
นโยบายปั จจุบนั ที . % บ่งบอกว่าตลาดคาดว่าจะมีโอกาสที ธปท.จะปรับลด
อัตราดอกเบียนโยบายลงในอนาคต
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย และ Bond Yield อายุ 1 ปี ของไทย

ทีมา: Bloomberg
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โอกาสลดดอกเบี้ยยังมี หนุนเพิ่ม Upside ตลาดกว่า 100 จุด
โอกาสการลดดอกเบียนโยบาย เป็ นอีกหนึงแรงสําคัญทีจะหนุนเพิม Upside ของตลาด
เปิ ดกว้างขึน โดยฝ่ ายวิจยั ฯ ประเมินเป้าหมายของดัชนีปี
ทีระดับดอกเบียนโยบายที
ระดับ . % ภายใต้ Market Earning Yield Gap ที . % - 3.5% (ถื อว่า Conservative
จุด
ในช่วงเวลาที Fund Flow ไหลเข้า) อยู่ที
“แต่ถ้าลดดอกเบียลงอีก . % จะผลักดันให้ P/E ทีเหมาะสมเพิมขึน . – .
เท่า หรือเปิ ด Upside ให้ เป้ าหมายของดัชนีอีก –
จุด มาอยู่ที
– 1734
จุด”
ตาราง Market Earning Yield Gap กรณีคงดอกเบี้ยและลดดอกเบี้ย
Earning Yield Gap

กรณี คงดอกเบี้ ย
Earning SET
P/E

SET Index Earning SET

กรณี ลดดอกเบี้ ย
P/E
เพิ่ ม Upside SET Index

3.50%

4.0%

25.0

1626

3.8%

26.7

108

1734

3.70%

4.2%

23.8

1550

4.0%

25.3

96

1646

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS

Target SET Index กรณีคงดอกเบี้ยและลดดอกเบี้ย

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS

สรุ ปคือ ปั จจัยต่างๆ กดดันให้ ดอกเบียทียืนในระดับตํามีโอกาสลดลงอีก และหนุน
ให้ Fund Flow มีโอกาสย้ ายจากสินทรัพย์ปลอดภัยมาลงทุนในสินทรัพย์เสียงมาก
ขึน โดยเฉพาะหุ้นทีจ่ายปั นผลสูง
กลยุทธ์ในวันนี จึงแนะนําหุ้นทีได้ ประโยชน์จากดอกเบียทีอยู่ในระดับตํา อย่าง หุ้น
ปั นผลสูง (> 4.5%) อย่าง DCC ปั นผล %, AP ปั นผล % และ TASCO ปั นผล . %
เป็ น Toppick
Valuation หุ้น Toppicks วันนี้
Company
DCC
AP
TASCO

Sector
CONMAT
PROP
CONMAT

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS

Last Price
FairValue Upside PER 21F Div Yield 21F (%)
(05/01/2021)
2.26

3.15

39.4%

12.62

7.92

7.65

8.35

9.1%

6.41

5.92

17.70

21.00

18.6%

15.41

4.50
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TASCO มองเห็น Upside มากกว่า Downside
หุน้ TASCO น่าจะกลับมาได้รบั ความสนใจอีกครังในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้า จากประเด็น
เก็งกําไรงบ 4Q63 ทีคาดว่าจะออกมาดี สนับสนุนด้วยอัตรากําไรทีดีขึนตามทิศทางราคา
ยางมะตอยที เพิ มขึน และยัง มี ก าํ ไรพิ เ ศษจากค่ า สิ น ไหมประกัน ภัย อี ก 179 ล้า นบาท
ประกอบกับความเป็ นไปได้ทีจะเห็นการจัดหา Crude แหล่งใหม่ ทดแทนแหล่งจากเวเน
ซูเอลาทีถูกสังแบนจากประเทศสหรัฐอเมริกา เพือนํามาผสมกับสต็อกเดิมและทําให้โรง
กลันยางมะตอยสามารถเดินเครืองได้ตลอดทังปี แม้ว่า Crude แหล่งใหม่จะมีตน้ ทุนสูง
กว่าเดิมเกือบ 20% แต่ Supply ยางมะตอยทีตึงตัวในปั จจุบนั เนืองจากโรงกลันในภูมิภาค
เอเชียลดกําลังการผลิตลงจากสถานการณ์โควิด ส่งผลราคายางมะตอยมีโอกาสปรับขึนได้
อีก เมือเข้าสูช่ ่วง High Season ในเดือน เม.ย. ทําให้ TASCO ยังสามารถทํากําไรได้ แม้วา่
จะมีตน้ ทุน Crude ทีสูงขึนก็ตาม ขณะทีราคาหุน้ TASCO ทีปรับตัวลงอย่างรุ นแรงตังแต่
เดือน ก.ย. 63 สะท้อนทุกข่าวร้ายไปหมดแล้ว ฝ่ ายวิจยั มองเห็น Upside ทีจะเปิ ดกว้างขึน
หาก TASCO มีการเปิ ดเผยรายละเอียดเกียวกับ Crude แหล่งใหม่ออกมา หรือนโยบาย
ต่างประเทศของสหรัฐทีต่อเวเนซูเอลาเปลียนแปลงไปในทางทีดีขนึ หลังนายโจ ไบเดน เข้า
ดํารงตําแหน่งประธานาธิบดี ราคาหุน้ ปั จจุบนั มี Upside 19% จาก Fair Value ปี 2564 ที
ฝ่ ายวิจยั ประเมินไว้ที 21 บาท เพิมคําแนะนําเป็ น ซือ

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

