กลยุทธ์การลงทุน

8 มกราคม 2564 |

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
การระบาดของ Covid-19 และภาวะเศรษฐกิจที่กลับมาชะลอตัว ถูกลดทอน
ผลกระทบที่มีต่อ SET Index ด้วย Fund Flow ที่ยังไหลเข้ามาต่อเนื่อง กล
ยุทธ์การลงทุนวันนี้ พอร์ตจำลองให้ขาย BAM ออก และเปลี่ยนเป็นหุ้ น
BDMS ซึ่งมีกระแสบวกเรื่องวัคซีน Covid-19 หนุน ด้วยน้ำหนักเท่ากัน ส่วน
หุ้น Top Pick เลือก BDMS, TASCO และ PTT

Fund Flow หนุน SET Index ยืนแกร่งภายใต้แรงกดดัน
กระแสการปรับลดคาดการณ์ GDP Growth ปี
ชัดเจนขึนโดยล่าสุดเป็ น ม.หอการค้า
คาดเศรษฐกิจไทยปี
จะโต - . % ถึง + . % ขึนอยู่กบั ช่วงเวลาและมาตการในการ
ควบคุม Covid-19 อย่างไรก็ ตามตลาดหุน้ ไทยยังอยู่ในช่วงเวลาทีมี Fund Flow เข้ามา
หนุนทําให้ยังสามารถทรงตัวทีระดับสูง หรือปรับตัวขึนไปต่อได้ ประเด็นทีน่าสนใจวันนี
ส่วนใหญ่เป็ นเรืองทีมีนาหนั
ํ กเฉพาะบางกลุม่ อุตสาหกรรม หรือบางตัว เริมจากแนวคิดทีจะ
ให้โรงพยาบาลเอกชนจัดหาวัคซีนเข้ามาให้บริการกับลูกค้าได้เอง ถือเป็ นกระแสเชิงบวก
ชอบ BDMS และ PR9 ถัดมาเป็ นเรืองทีกรมบังคับคดีหยุดพักการจัดขายทรัพย์ทอดตลาด
ในเดือน ม.ค. เพือลดความเสียงจาก Covid-19 ซึงอาจสร้างแรงกดดันต่อหุน้ BAM
สําหรับกลุ่มธนาคาพาณิ ชย์ แม้ระยะสันจะมี ความเสียงจากเรืองผลกระทบ Covid-19
รวมถึ ง โอกาสที จะเห็ น การปรับ ลดอัต ราดอกเบี ยนโยบายลง แต่ นัก วิ เ คราะห์เ ชื อว่ า
ผลกระทบต่อประมาณการกําไรจะมีไม่มาก เนืองจากจัดทําบนสมมุติฐานที Conservative
มาก อีกทังยังมีอีกหลายกลไกทีช่วยลดผลกระทบ พอร์ตการจําลอง ให้ขาย BAM ออก
และเปลียนเป็ น BDMS แทน หุน้ Top Pick เลือก BDMS, PTT และ TASCO
คาดการณ์ GDP ไทย ปี 2564 กรณี Lockdown ยืดเยื้อ 1 -3 เดือน
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ยอดซื้อ-ขายสุทธิ
นักลงทุนแต่ละประเภท (ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
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ผู้ช่วยนักวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS
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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กระแสวัคซีน Covid-19 ยังมีต่อเนื่อง
ประเด็นตลาดยังให้นาหนั
ํ ก คือ “การระบาดของไวรัส COVID-19 ทัวโลก” ล่าสุด พบผูต้ ิด
เชือรายใหม่ 8 แสนราย ยังสูงกว่าค่าเฉลียย้อนหลัง 7 วันทีมีจาํ นวน .5 แสนราย และบาง
ประเทศพบการระบาดซําอีกครัง คือ จีน วานนีพบผูต้ ิดเชือรายใหม่กว่า 200 ราย สูงสุดใน
รอบ 5 เดือน ในมณฑลเหอเป่ ย ทีตังอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงปั กกิง ทําให้รฐั บาลมี
คําสัง Lockdown พืนทีดังกล่าว ในส่วนของการระบาด COVID-19 สายพันธ์ใหม่ ปั จจุบนั
พบใน 24 ประเทศ จากช่วงปลายปี 2563 ทีพบในอังกฤษ และแอฟริกา ในส่วนไทย พบผู้
ติดเชือใหม่ ราย โดยประเด็นทีให้นาหนั
ํ ก คือ การระบาดยังมีแนวโน้มกระจายตัวไป
ทัวประเทศ เห็นได้จาก ล่าสุด พบผูต้ ิดเชือจํานวน 57 จังหวัด จากสัปดาห์ก่อน 53 จังหวัด
(ดังรู ป) ยังมี นาหนั
ํ กและมี ผลต่อการออกมาตการเข้มงวดกิ จกรรมเศรษฐกิ จ และเป็ น
Sentiment ต่อตลาดหุน้ ไทย
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ของไทย

ทีมา: ศบค.

แต่อีกฝั งหนึงคือ การพัฒนาวัคซีนยังเห็นความคืบหน้าเพิมอีก ล่าสุด บริษัท Sinovac
(สัญชาติจีน) รายงานผลการทดลองขันสุดท้าย พบว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันการ
ติดเชือ 78% และกระแสข่าว คือ บริษัท Johnson & Johnson จะเป็ นอีกบริษัททีได้รบั การ
Approve จาก FDA เป็ นรายที 4
เช่นเดียวกับไทย สําหรับ Timeline การกระจายวัคซีนของไทย อิงจากทีประชุมของ ครม.
วัคซีนล็อตแรกจะเข้ามาไทยในเดือน ก.พ. 2564 และล็อตต่อๆไปในเดือน มี.ค. – พ.ค.
2564 ตามลําดับ (ดังตาราง) ทังนี ภาครัฐตังเป้าว่า ในปี 2564 จะฉีดวัคซีนฟรีให้ประชาชน
ไม่นอ้ ยกว่า ล้านโดสในปี
หรือคิดเป็ นราว % ของประชากรทังประเทศ ( คน
ฉีด โดส) น่าจะเป็ นกระแสเชิงบวกได้ในระยะกลาง ยาว
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Timeline วัคซีนที่จะฉีดในไทยปี 2564

ทีมา: ASPS รวบรวม

สําหรับในสัปดาห์หน้า ไม่มีประเด็นสําคัญเท่าใดนัก โดยให้นาหนั
ํ กการรายงานดัชนีชีนํา
เศรษฐกิจของโลก ได้แก่อตั ราเงินเฟ้อของจีน วันที ม.ค.
, อัตราเงินเฟ้อสหรัฐ วันที
ม.ค.
และรายงานภาวะเศรษกิจของ Fed (Fed Beige Book) วันที 14 ม.ค.
ปัจจัยสำคัญที่ในสัปดาห์หน้า

ทีมา: ASPS รวบรวม

กระแสการปรับลด GDP ไทยยังมีต่อ
ผ่านมาไม่ถึงครึงเดือนแรกของเดือน ม.ค. 2564 เห็นการทยอยปรับลด GDP Growth ไทย
ปี 2564 ในหลายสํา นัก เศรษฐกิ จ ซึงเป็ นผลจากการจํา กัด กิ จ กรรมเศรษฐกิ จ Partial
Lockdown ซึงเริมตังแต่ปลายปี 2563 - และมีแนวโน้มยืดเยือเกิน ม.ค. 64 (แตกต่างจาก
ปี 63 รัฐบาล Lockdown ปลายเดือน มีค และงวด 2Q63) อีกฝั งนึงคือทําให้ควบคุมการ
แพร่เชือ
โดยเริมเห็นจาก World bank ปรับลด GDP โลกรวมถึงไทย เหลือ 4%yoy , 4.1%yoy (เดิม
คาด 4.2% , 4.1% ตามลําดับ) ตามมาด้วย กกร. และเมือวานนี ม.หอการค้าไทย ทัง 2
สํานักเศรษฐกิจ ประเมินสถานการณ์ Scenario การ Lockdown ยืดเยือตังแต่ 1-3 เดือน
โดยรวมค่าเฉลีย ปรับลดลดลงมาเหลือราว 2-2.5%yoy (จากเดิมคาด 4%)
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ในส่วนของฝ่ ายวิจยั ASPS (ดังทีนําเสนอใน Market talk เมือวานนี) ในเบืองต้น คาดการ
GDP ปี 2564 ของเดิ ม ที 4.1%yoy คาดจะปรั บ ลงเช่ น กั น แต่ ขึ นกั บ สถานการณ์
Lockdown ของรัฐ บาลจะยื ด เยื อนานเท่ า ไร ประเมิ น ทุ ก ๆ เดื อ น GDP หดตัว ราว
1.2%yoy หรือมูลค่าเศรษฐกิจ Real GDP หายไปราว . แสนล้านบาท โดยในเบืองต้น
ประเมิน GDP ทังปี
ขยายตัวในช่วง . % - 2.7% yoy
ฝ่ ายวิจยั ASPS ยังเชือว่ากระแสสํานักเศรษฐกิจอืนๆ จะทยอยปรับลดตามมาหลังจากนี
ถื อ เป็ น Sentiment ลบต่ อ ตลาดหุ้น อย่ า งไรก็ ต าม SET Index ยัง มี แ รงหนุน หลัก จาก
แนวโน้ม Fund Flow ต่างชาติทีจะเข้าไทยมาทังทางตรง และทางอ้อม อ่านรายละเอียด
เพิมเติมใน Invest+ ล่าสุด ของเดือน ม.ค.64
สำนักวิเคราะห์เศรษฐกิจ ทยอยปรับประมาณการ GDP ไทยปี 2564 ลง

ทีมา: ASPS รวบรวม

กรมบังคับคดีปิดชั่วคราว...กระทบการขาย NPLs
กรมบัง คับ คดี ป ระกาศงดขายทรัพ ย์ท อดตลาดชัวคราวทัวประเทศในเดื อ นม.ค.
ผลกระทบจากการระบาดของ COVID- ฝ่ ายวิจยั ประเมินว่าประเด็นดังกล่าวจะส่งผล
กระทบต่อการขาย NPLs ของ BAM เนืองจากมีสดั ส่วนรายได้จากการขาย NPLs ในงวด
9M ถึง % ของรายได้รวม ทังนี หากประเทศไทยยังควบคุมการระบาดของ COVIDไม่ได้ ก็มีแนวโน้มทีกรมบังคับคดีจะงดขายทรัพย์ทอดตลาดต่อในเดือนก.พ. ซึงเป็ น
ประเด็นทีต้องติดตามอย่างใกล้ชิด และถื อเป็ นความเสียงต่อประมาณการกําไรสุทธิ ปี
2564
ในเบืองต้นฝ่ ายวิจยั ยังคงประมาณการ คาดกําไรสุทธิปี
จะลดลงถึง . % yoy จาก
การระบาดของ COVID- ทําให้กรมบังคับคดีปิดไปราว เดือน และเศรษฐกิจชะลอตัว
กดดันรายได้ดอกเบียรับและการขายสินทรัพย์ลดลง ขณะทีคาดกําไรสุทธิปี
จะฟื น
ตัวถึง . % yoy จากแนวโน้มเศรษฐกิจทยอยฟื นตัว หนุนแนวโน้มรายได้ดอกเบียรับและ
การขายสินทรัพย์ฟืนตัว นอกจากนี ฝ่ ายวิจยั ประเมินว่า BAM จะนําทรัพย์ขนาดกลางและ
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ขนาดใหญ่ออกมาขาย และเน้นการขาย NPAs ผ่านช่องทาง Online ของ BAM มากขึน
เพือลดผลกระทบจากกรมบังคับคดีปิดชัวคราวข้างต้น
กําหนด FV ปี
เท่ากับ บาท อิง NAV ที . หมืนล้ านบาท กําหนดอัตราคิด
ลด % จากราคาประเมิ น ทั งนี ฝ่ ายวิ จั ยให้ นํ าหนั ก ความเสี ยงในการปิ ดกรม
บังคับคดีชัวคราวมากขึน จึงลดคําแนะนําเป็ น Switch (เดิม ซือ)

วัคซีนเอกชน จุดเริ่มต้นการกลับตัวของกลุ่ม รพ.
ความคืบหน้าล่าสุดกรณีรพ.เอกชนทีจะนําวัคซีนโควิด-19 เข้ามาให้บริการ โดยแนวทาง
ปั จจุบันคือ จะต้องสังผ่านตัวแทนจําหน่ายทีแต่งตังในประเทศไทยของผูผ้ ลิตวัคซีน ซึง
ปั จ จุบัน ยัง ต้อ งรอให้ตัว แทนจํา หน่ า ยขึนทะเบี ย นขออนุญ าตกับ อย.ก่ อ น โดยคาดจะ
กระบวนการทังหมดต้องใช้เวลาราว 1 – 3 เดือน
ประเมินเป็ นบวกต่อกลุ่มการแพทย์ แม้ในทางพืนฐาน เชือว่าประโยชน์ของการให้บริการ
ฉีดวัคซีนจะไม่สร้าง Upside ทีมีนยั ฯ ต่อประมาณการ อย่างไรก็ตาม คาดประโยชน์หลักๆ
อยู่ในกลุ่มรพ.เครือข่าย BDMS และ BCH ทีมีจุดให้บริการหลายแห่ง และรพ.ทีจับตลาด
กลาง-บน อย่ า ง BH และ PR9 ที น่ า จะมี ค วามต้อ งการรับ บริก ารเข้า มา รวมถึ ง จะได้
ประโยชน์ในแง่การกลับมาให้บริการรักษากลุ่มผูป้ ่ วยทีได้รบั การฉีดวัคซีนได้ และคาดหนุน
การฟื นตัว ที คาดหวัง ได้จ ากกลุ่ม ผู้ป่ วยไทย มี โ อกาสสู ง กว่ า ที ประเมิ น ในปี 2564 ที
กําหนดให้การฟื นตัวมีนัยฯ หลังเริมมีการกระจายวัคซีนครอบคลุมมากขึนในช่วง 2H64
ขณะทีผลกระทบจากการระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ต่อการเดินทางเข้ามารักษาของ
ผูป้ ่ วยไทย ปั จจุบนั ยังประเมินผลกระทบจะน้อยกว่าเมือเทียบกับช่วงเดือนเม.ย.63 ต่อทัง
กลุ่มผูป้ ่ วยนอก (OPD) และผูป้ ่ วยใน (IPD) สะท้อนจากปั จจุบนั ทีการรักษา ผ่าตัด ทีไม่จดั
อยู่ในกรณี ฉุกเฉิ นยังสามารถทําได้อยู่ เทียบกับช่วงเดือนเม.ย.63 ทีให้พิจารณางดการ
ผ่าตัดส่วนใหญ่
ดัชนีกลุ่มการแพทย์ปี 2563 ปรับตัวลดลงถึง 17.3% เทียบกับตลาดฯทีลดลง 10.4% เชือ
ว่าน่าจะสะท้อนปั จจัยกดดันไปมากแล้ว โดยจากทิศทางระยะถัดไปทีน่าจะคาดหวังการ
ฟื นตัวได้มากขึน จากทังการเริมจัดสรรวัคซีนเอกชนคาดจะเป็ นจุดเริมต้นสําคัญต่อการฟื น
ตั ว ของธุ ร กิ จ นั บ จากนี ยั ง ให้ ล งทุ น เท่ า ตลาด เลื อ ก BDMS (FV@B24) และ PR9
(FV@B11) เป็ น Top picks กลุม่ ฯ และยังแนะนําซือ BCH (FV@B19) จากการปรับตัวได้ดี
หนุนได้อานิสงส์ระยะสัน จากการรับตรวจ COVID-19 ระลอกใหม่ และโอกาสทีจะเกิดขึน
จากการบริการวัคซีน COVID-19 ในระยะถัดไป
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ภาพรวมกลุ่ม ธ.พ.ยังแข็งแกร่ง ... ชอบ KBANK BBL TISCO
ภาพรวม SETBANK ตังแต่ตน้ ปี ปรับตัวขึน 7.6% มากกว่า SET Index ทีปรับเพิมขึน 4.4%
แรงหนุนจากสภาพคล่องในระบบและ ประเด็นเรือง Blue wave สอดคล้องกับมุมมองฝ่ าย
วิ จัย และเชื อ SETBANK ยัง เป็ น แม่ เ หล็กดูด Fund Flow ในปี 2564 แม้ยัง มี ค วาเสียงที
กนง. จะลดอัต ราดอกเบี ยนโยบายลงอี ก ครังจาก 0.5% เป็ น 0.25% ผลจากความไม่
แน่นอนของเศรษฐกิจไทย ต้องติดตามว่า ธปท. จะมีการปรับลด FIDF จากระดับปั จจุบนั ที
0.23% ของเงินฝาก เพือช่วยเหลือกลุ่มฯ หรือไม่ หรือในกรณีทีไม่มีการปรับลด FIDF ฝ่ าย
วิจยั มองประมาณการกําไรกลุม่ ฯ ปี 2564 ที 1.4 แสนล้านบาท เพิมจาก 1.3 แสนล้านบาท
ในปี 2563 มี Downside ค่อนข้างจํากัด เหตุเพราะสมมติฐาน Credit Cost กลุ่มฯ ปี 2564
ที 1.83% (ปี 2563 ที 1.98%) ค่ อ นข้า งอนุ รัก ษ์ นิ ย ม อี ก ทั งกลุ่ม ฯ มี ก ารตังสํา รองสู ง
พอสมควรในปี 2563 ทําให้มีโอกาสปรับลดสมมติฐาน Credit Cost ชดเชย ประกอบกับ
แนวโน้ม SET Index ในปี 2564 มีโอกาสสูงกว่าสินปี 2563 บวกต่อเงินลงทุนในตราสาร
ทุนทีวัดมูลค่าผ่านงบกําไรขาดทุน (FVTPL) โดยเฉพาะ BBL, SCB, KBANK และ KKP
เป็ น Upside ทียังไม่รวมในประมาณการ
แนะนํา เท่าตลาด ราคาหุ้นในกลุ่มฯ มี PBV ซือขายราว 0.6 เท่า ตํากว่าค่าเฉลียราว
2SD มองว่าถูก Discount มากเกินไป เลือก KBANK(FV@B126) แม้ ใกล้ เต็ม FV แต่
เชือยังเป็ นเป้ าหมายหลักของ Fund Flow ตามด้ วย BBL(FV@B154) แนวโน้ มกําไร
สุ ท ธิ 4Q63 ตามประมาณการของฝ่ ายวิ จั ยขยายตั ว QoQ เด่ น สุ ด ในกลุ่ ม ฯ และ
TISCO(FV@B95) ชอบตรงสถานะการเงินแข็งแกร่ งสุดในกลุ่มฯ และ Div yield ปี
2564 ราว 7% ยังน่าสนใจ
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

