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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
ฝ่ายวิจ ัย ได้ศึก ษาข้อ มูล พบว่า น้ำหนักของปัจ จัย บวกเรื่อ งวั คซีน จะมี
น้ำหนักมากกว่าแรงกดดันจากจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้น โดยในไทยคาด
จะมีการนำเข้ามา Lot แรกเดือน ก.พ.64 และเริ่มฉีดให้กลุ่มเป้าหมาย ซึ่ง
น่าจะทำให้ SET ตอบสนองเชิงบวก พอร์ตจำลอง ให้ลด TASCO ลง 5%
เข้าซื้อ TFG หุ้น Top Pick เลือก BDMS, PTT และ TFG

วัคซีน ความหวังเศรษฐกิจ ความหวังตลาดหุ้น … ก.พ. 64 มาแน่
การตอบสนองข่าว Covid-19 ต่อตลาดหุน้ อาจแยกออกได้เป็ น มิติ โดยมิติแรกเป็ นเรือง
ของจํานวนผูต้ ิดเชือทีปรับเพิมสูงขึนซึงมีนาหนั
ํ กเป็ นแรงกดดัน ส่วนอีกเรืองหนึงเป็ นข่าว
ํ กเป็ นแรงผลักดันให้ราคาหุน้ ปรับตัวขึน
เรืองพัฒนาการและการนําวัคซีนมาใช้ ซึงมีนาหนั
จากการศึกษาของฝ่ ายวิจัยพบว่า ในช่วงเวลานับจากปลายปี
เป็ นต้นมา ซึงมีการ
นําเสนอข่าวเรืองการเริมฉีดวัคซีนของบางประเทศออกมาพบว่า นําหนักของแรงผลักดัน
เรืองวัคซี น จะมี มากกว่า ทํา ให้เห็ น ภาพราคาหุ้น ในประเทศที มี การฉี ดวัค ซี น มี ทิ ศ ทาง
ปรับตัวสูงขึนทังทีมีรายงานจํานวนผูต้ ิดเชือเพิมขึนรุ นแรง ดังจะเห็นในตลาดหุน้ สหรัฐฯ,
อังกฤษ และญี ปุ่ น สําหรับของประเทศไทยพบว่า มี ความคืบหน้าในเรืองวัคซีน เช่ น กัน
เบืองต้นคาดว่าจะเห็นการเข้ามา Lot เดือน ก.พ. (คาดว่าจะอนุมตั ิให้เริมฉีด ก.พ.
) ราว แสนโดส และทยอยเข้ามาจนครบ ล้านโดสในเดือน เม.ย. ส่วน Lot ใหญ่
คาด่าจะเริมฉีดได้ H64 ประเมินว่าในช่วงเวลาดังกล่าวอิทธิพลเชิงลบจากตัวเลขจํานวนผู้
ติดเชือทีมีต่อ SET Index ก็น่าจะเริมเบาลง พอร์ตจําลอง ให้ลดนําหนัก TASCO ลง %
นําเงินเข้าลงทุนใน TFG หุน้ Top Pick เลือก BDMS, PTT และ TFG
เปรียบเทียบตัวเลขผู้ติดเชื้อทัวโลกกับดัชนีหุ้นโลก (หลังมีการฉีดวัคซีนหุ้นขึน้ แรง)

1,536.44
22.66
125,081

(ล้านบาท)

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ
นักลงทุนแต่ละประเภท (ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
นักลงทุนรายย่อย

4,542.48
-1,299.85
-1,365.01
-1,877.62
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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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Covid-19 ในทั่วโลกและในไทย ยังเพิ่มขึ้น
สถานการณ์ การระบาดของไวรัส COVID-19 ทัวโลก ยังให้นาหนั
ํ ก ล่าสุดพบผูต้ ิดเชือราย
ใหม่ 8.33 แสนราย ยังสูงกว่าค่าเฉลียย้อนหลัง 7 วันทีมีจาํ นวน 7.13 แสนราย ส่งผลให้
จํานวนผูต้ ิดเชือสะสมเพิมขึนไปแตะ ล้านรายแล้ว รวมถึงความกังวลเรืองการระบาด
COVID-19 สายพัน ธ์ใ หม่ ที ปั จ จุบัน ตรวจพบใน 24 ประเทศ จากช่ ว งปลายปี 2563 ที
เริมต้นตรวพบในอังกฤษ ทําให้มาตรการควบคุมการระบาดในหลายประเทศยังมีอยู่
ในส่วนของไทย วานนี ไทยพบผูต้ ิดเชือ COVID-19 รายใหม่ 245 ราย จากวันก่อนหน้าที
212 ส่งผลให้จาํ นวนผูต้ ิดเชือสะสมเพิมขึนไปแตะระดับเกิน หมืนรายแล้ว และจํานวนผู้
ติดเชือยังกระจายไปในหลายจังหวัด ล่าสุดพบรวมกัน 58 จังหวัด จากสัปดาห์ก่อนทีพบ
ใน จังหวัด ส่งผลให้หลายจังหวัดมีมาตรากรควบควมทีเข้มงวดขึน สะท้อนจากล่าสุด
จังหวัดสมุทรปราการประกาศให้ผทู้ ีจะเดินทางเข้าออกต้องรายงานตัวกับเจ้าหน้าที
จากมาตรการควบคุมต่างๆทียังมีอยู่ ทําให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทัวโลกชะลอตัว ซึงเป็ น
การเปิ ด Downside ให้ GDP โลก และไทย สะท้อนจากบางสํานักวิเคราะห์เศรษฐกิจเริม
ปรับประมาณการ GDP ลง ASPS ยังเชือว่ากระแสการทยอยปรับลดตามมาหลังจากนี
ถื อ เป็ น Sentiment ลบต่อตลาดหุ้น อย่ า งไรก็ ตามตลาดหุ้น โลกยัง มี แ รงหนุน หลัก จาก
สภาพคล่องส่วนเกินทีล้นระบบ จากภาวะอัตราดอกเบียตําสุดเป็ นประวัติการร์ และช่วง
สัน สัปดาห์นีตลาดหุน้ โลกมี แรงหนุนตากความคาดหวัง ว่าทีปธน. Joe Biden จะออก
Packkage วงเงินอัดฉีดในช่วง Covid 1-3 ล้านล้าน ??? สะท้อนจากตลาดหุน้ เอเซียเช้า
นี อาทิ เกาหลีใต้ เพิมขึน 3% คาด Set Index จะได้ Sentiment บวกเช่นกัน

(+) กระแสวัคซีน Covid-19 คืบหน้าต่อเนื่องแล้วจ้า !!
แม้ผูต้ ิดเชือทัวโลก และไทยยังเป็ นประเด็นทีมีนาหนั
ํ ก แต่ข่าวดีจากความคืบหน้าวัคซีน
Covid-19 มีให้เห็นอย่างต่อเนือง ASPS เชือว่าจะเป็ นหนุนตลาดหุน้ ในสัปดาห์นี เริมจาก
ในต่างประเทศ :
1.) ความสําเร็จวัคซีน : ล่าสุด มีบริษัทีได้รบั การอนุมัติจากองค์การอาหารและยาสหรัฐ
(FDA) และ อย.ของแต่ละประเทศ 3 บริษัท Pfizer และ Moderna, Astrazenega และ
คาดว่าจะได้รบั การอนุมตั ิเพิมมาจากบริษัททีพัฒนาอยู่ในเฟสสุดท้าย (เฟส ) รวมกัน
ราว 20 บริ ษั ท (ดัง รู ป ) ถัด ไปตลาดคาด Sinovac , Johnson & Johnson และใน
วันหยุดรายงานผลวัคซีนของ Pfizer สามารถป้องกัน Covid ครอบคลุมหลายสายพันธ์
อาทิองั กฤษ, แอฟริกา ถือเป็ น Sentiment บวก
2.) จํานวนผูท้ ีได้รบั การฉีดวัคซีน(Pfizer, Moderna ฯลฯ)เพิมขึน : ณ.สินปี
ทัวโลก
ได้รบั การฉีดวัคซีนรวมกันราว 3 ล้านคน ( คน ฉีด โดส) ล่าสุด 10 ม.ค. มีการฉีด
สะสมรวมกัน 12 ล้านคน (หรือ . % ของประชากรโลกทังหมด 7.6 พันล้านคน) โดย
คาดจะมีการฉีดอย่างต่อเนือง อิงวารสารการแพทย์ British Medical Journal (BMJ)
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คาดสินปี 2564 ทัวโลกจะได้ฉีดวัคซีนรวม . พันล้านราย (ราว % ของประชากร
โลก) ดังรูป

พัฒนาการวัคซีนของโลก

ทีมา: ASPS รวบรวม

ความคืบหน้า ของผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนทั่วโลก

ทีมา: ourworldindata.org

ในส่วนของไทย : กระแสข่าวจะได้วคั ซีนมีอย่างต่อเนือง ถือเป็ น Sentiment (+) ต่อตลาด
หุน้ คือ รัฐบาลเผยกรอบเวลา (ดังรู ป) เริมจาก 1.) จัดหาวัคซีน SINOVAC (จีน) และคาด
อย. ไทยจะอนุมตั ิขนทะเบี
ึ
ยน 14 ก.พ. ถึงจะเริมฉีดให้กบั กลุม่ ทีมีความเสียง อาทิ แพทย์ ผู้
ทีมีโรคประจําตัว และรัฐบาลตังเป้าสินปี 2564 จะมีผไู้ ด้ฉีดวัคซีนเกินครึงประเทศ หรือ
50%ของประชากรไทย
โดยรวมกระวัคซีนทีจะยังมีอย่างต่อเนืองหลังจากนี รวมถึง ล่าสุด กรณีรพ.เอกชนทีจะนํา
วัคซีนโควิด-19 เข้ามาให้บริการ สังผ่านตัวแทนจําหน่ายทีแต่งตังในไทยของผูผ้ ลิตวัคซีน
ปั จจุบนั รอให้ตวั แทนขึนทะเบียนขออนุญาตกับ อย. คาดจะมีพฒ
ั นาการ ASPS เชือว่าจะ
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บวกต่ อ หุ้น กลุ่ม โรงพยาบาล ลงทุน “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
Timeline วัคซีนที่จะฉีดในไทยปี 2564

ทีมา: ASPS รวบรวม

ราคาสุกรในไทย เวียดนามและจีนฟื้นตัว บวกต่อ TFG และ CPF
ราคาสุกรหน้าฟาร์มในไทยล่าสุดอยู่ที บาท/กก. สูงสุดในรอบ ปี ปรับเพิมขึนถึง . %
จากวันก่อนหน้า และปรับเพิมขึนถึง . % ในช่วง เดือน จากการเปิ ดด่านชายแดนให้
ส่งออกสุกรไปกัมพูชามากขึน ส่งผลบวกต่อ TFG และ CPF ทีมีสดั ส่วนรายได้จากธุรกิจ
สุกรในไทย % และ % ของรายได้รวม ขณะทีราคาสุกรหน้าฟาร์มในเวียดนามก็ปรับ
เพิมขึนราว . % ในช่วง เดือนทีผ่านมา ล่าสุดอยู่ทีราว . หมืนดอง/กก. ( บาท/
กก.) ส่งผลบวกต่อ CPF และ TFG ทีมีสดั ส่วนรายได้จากธุรกิจสุกรในเวียดนามราว 10%
และ 3% ของรายได้รวม เช่นเดียวกับราคาสุกรหน้าฟาร์มในจีนก็ปรับเพิมขึนถึง . %
ในช่วง เดือน จนล่าสุดอยู่ที . หยวน/กก. ( บาท/กก.) ส่งผลบวกต่อ CPF ทีมี
ธุรกิจฟาร์มสุกรในจีน สาเหตุหลักมาจากปั ญหาสุกรขาดแคลนในภูมิภาคเอเชีย เพราะการ
ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรทีจีนและเวียดนามยังคงมีอยู่ต่อเนือง และยังไม่มี
วัคซีนรักษา หนุนแนวโน้มราคาสุกรจะยืนสูงต่อเนืองในปี
แนะนําซือ TFG (FV@B6.20) จากแนวโน้มกําไรปกติปี
- จะเติบโต . % yoy
และ 3.2% yoy จากธุรกิจสุกรยังดีต่อเนือง และแนะนําซือ CPF (FV@B ) จากแนวโน้ม
กําไรสุทธิปี
- จะเติบโต . % yoy และ . % yoy จากธุรกิจสุกรและส่งออกไก่
ฟื นตัว พร้อม Valuation น่าสนใจ โดย TFG มีค่า PER ราว เท่า และ CPF มีค่า PER
เพียง เท่า และสามารคาดหวัง Div Yields ได้กว่า % ต่อปี
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กลยุทธ์เลือกหุ้นในกลุ่มที่ต่างชาติหมายปอง ในช่วงรอวัคซีน
แม้ปัจจุบนั ตัวเลขผูต้ ิดเชือ COVID-19 ทัวโลกยังเพิมขึน แสนรายต่อวัน และสะสมอยู่ใน
ระดับสูงถึง ล้านคน แต่สงั เกตได้วา่ ตลาดหุน้ โลกกลับไม่ตอบสนองเชิงลบเลย และขยับ
ขึนเรือยๆ โดยเฉพาะหลังจากมีการเริมฉีดวัคซีนครังแรกในประเทศรัสเซีย วันที ธ.ค.
เป็ นต้นมา จนถึงปั จจุบนั (1 เดือนเศษๆ) ตลาดหุน้ โลก (MSCI ACWI Index) กลับปรับขึน
แรงถึง % ตามภาพทางด้านล่าง
เปรียบเทียบตัวเลขผู้ติดเชื้อทัวโลกกับดัชนีหุ้นโลก (หลังมีการฉีดวัคซีนหุ้นขึน้ แรง)

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS
ข้อมูลสินสุด ณ วันที ม.ค.

และหากพิจารณาผลตอบแทนตลาดหุน้ ประเทศอืนๆ ทีเริมมีการฉี ดวัคซีนจนถึงปั จจุบนั
ปรับตัวขึนเช่นกัน อาทิ สหรัฐเริมฉีดวัคซีน ธ.ค. ตลาดหุน้ S&P500 เพิมขึนมาแล้ว
3% และอังกฤษเริมฉีดวัคซีน ธ.ค. ตลาดหุน้ FTSE เพิมขึนมาถึง . %
หุ้น US, หุ้น UK หลังมีการฉีดวัคซีนหุ้นขึน้ แรงเช่นกัน
ประเทศ

ว ันเริม
Index
ฉีดว ัคซ ีน

สหรัฐ
อังกฤษ

19ธ.ค.63 S&P500
20ธ.ค.63 FTSE

ผลตอบแทนตงแต่
ั
มี
การฉีดว ัคซ ีนจนถึง ัจจุบ ัน
3.0%
5.3%

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS
ข้อมูลสินสุด ณ วันที ม.ค.

ขณะทีหากพิจารณาให้ลึกลงไปเป็ นราย Sector พบว่า ส่วนใหญ่ นักลงทุนต่างประเทศ
กลับมาให้นาหนั
ํ กในหุน้ วัฎจักรมากขึน อาทิ กลุม่ พลังงานปรับตัวเพิมขึนมากสุด .1%ytd
ตามมาด้ว ยกลุ่ ม วั ส ดุ . %, กลุ่ ม การเงิ น .0%, กลุ่ ม สิ น ค้า ฟุ่ มเฟื อย . %, กลุ่ ม
อุตสาหกรรม . % และกลุม่ การแพทย์ . % เป็ นต้น
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ผลตอบแทนหุ้นในแต่ละกลุ่มทั่วโลก ในปีนี้หุ้นวัฏจักรมาแรง (ytd)
MSCI ACWI Index
Sector
Weight
Return 2563
(%)Chg.YTD
Energy(พลังงาน+ปิ โตรฯ)
3.23
-30.85%
8.10%
Materials(วัสดุ)
5.21
18.77%
6.51%
Financials(ธพ.+การเงิน)
12.85
-6.39%
3.98%
Consumer Discretionary(สินคาฟุ่
้ มเฟื อย)
11.80
35.90%
3.40%
Industrials(ภาคอุตสาหกรรม)
8.81
9.75%
2.89%
Health Care(การแพทย์)
11.62
12.90%
2.62%
Utilities(พลังงานทดแทน)
2.94
0.79%
2.11%
Information Technology(IT)
22.09
44.55%
1.97%
Communication Service(สือสาร)
9.81
21.55%
1.04%
Consumer Staple(สินค ้าจําเป็ น)
7.90
5.78%
0.00%
Real Estate(อสังหาฯ)
2.51
-9.14%
-1.65%

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS
ข้อมูลสินสุด ณ วันที ม.ค.

ดังนันภายใต้ Fund Flow ยังไหลเข้ าตลาดหุ้นไทย บวกกับใกล้ เข้ าสู่ช่วงฉีดวัคซีนใน
ประเทศ (เดื อ น ก.พ. ) กลยุ ท ธ์ จึ ง เน้ นหุ้ น ขนาดใหญ่ ที อยู่ ใ นกลุ่ ม หุ้ น โลกที
ต่างชาติหมายปองเป็ นพิเศษ
Toppick เลือกหุ้นพลังงานแนะนํา PTT ยัง Laggard หุ้นนํามันโลก และราคานํามัน
อยู่มาก, หุ้นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ เลื อก BDMS และหุ้นขนาดเล็กได้ แรงหนุ น
เฉพาะตัวจากราคาหมูพุ่งสูง % ในช่วง เดือน (สูงสุดในรอบ ปี ) อย่าง TFG

SET vs Sector Return 2020

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

SET vs Sector Return 2021ytd

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส
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หุ้นที่แนะนำใน Market Talk

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

