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12 มกราคม 2564 |

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
SET Index ที่บริเวณ 1550 จุด ถือเป็นจุดพักเพื่อทบทวนสถานการณ์ว่า
สมมุติฐานต่างๆ ที่กำหนดไว้ไม่ว่าจะเป็น EPS ปี 2564 ของบริษัทจดทะเบียน
, อัตราดอกเบี้ยนโยบาย จะเป็นไปตามคาดหรือไม่ ช่วงนี้ SET Index จึง
น่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1550 +/-20 จุด พอร์ตจำลองไม่มีการปรับ แต่ให้
ยกจุด Stop profit สูงขึ้น Top Pick เลือก BDMS, PTT และ TFG

SET Index ที่ 1550 จุด เป็นจุดพักทบทวนสถานการณ์
SET Index ทีบริเวณ
จุด น่าจะถื อเป็ นจุดพักแรกเพือประเมินสถานการณ์ เพราะ
เป้าหมายบริเวณ
จุด ถูกคํานวณด้วยสมุมติฐานหลัก ประการคือ ) คาดการณ์
EPS Growth ปี
ที % ได้ EPS 65 บาท/หุน้ ) อัตราดอกเบียนโยบายที . % และ
3) Market Earning Yield Gap เป้าหมายที . % ทังนีการกลับมาระบาดรอบใหม่ของ
Covid-19 น่าจะมีส่วนทําให้สมมุติฐานบางประการมีการเปลียนแปลงทังทีอาจจะเกิดเป็ น
Downside และ Upside ให้กบั เป้าหมาย SET Index โดยส่วนทีอาจทําให้เกิด Downside
ได้แก่ประมาณการ EPS ปี
ซึงถูกกดดันจากกิจกรรมเศรษฐกิจทีลดลงช่วงการระบาด
ของ Covid-19 แต่แรงกดดันบางส่วนจะถูกหักล้างจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทีปรับสูงขึน
สําหรับส่วนทีอาจทําให้เกิด Upside ได้แก่ ทิศทางอัตราดอกเบียนโยบายซึงฝ่ ายวิจยั เห็น
ว่ามีความเป็ นไปได้มากขึนที กนง.อาจพิจารณาปรับลดลงอีกครังมาอยู่ที . % โดยการ
ปรับลดอัตราดอกเบียลง . % จะทําให้เป้าหมาย PER ปรับขึนได้ราว . เท่าคิดเป็ น
ดัชนีประมาณ จุด ในช่วงเวลานีจึงคาดว่า SET Index น่าจะเคลือนไหวบริเวณ
+/- จุด พอร์ตการลงทุนไม่มีการปรับ ส่วน Top pick เลือก BDMS, PTT และ TFG
ผลตอบแทนพอร์ตจำลองของฝ่ายวิจัย (ytd)

1,536.49
0.05
93,806

(ล้านบาท)

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ
นักลงทุนแต่ละประเภท (ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
นักลงทุนรายย่อย

-510.60
-318.36
-1,897.20
2,726.16

RESEARCH DIVISION
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 004132

ภราดร เตียรณปราโมทย์

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 075365

ฐกฤต ชาติเชิดศักดิ์

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 087636

วรรณพฤกษ์ โกมลวิทยาธร

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
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ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS

ภวัต ภัทราพงศ์

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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(+) วัคซีน Covid-19 เข็มแรกในประเทศภูมิภาค หนุนตลาดหุ้น !!
ใน Market talk เมือวานนี ASPS นําเสนอปั จจัยบวกซึงเป็ นเหตุผลหนุนตลาดหุน้ คือ 1.
ความคืบหน้าบริษัทพัฒนาวัคซีน Covid-19 ยังมีตอ่ เนือง, 2. ความคืบหน้าจํานวนผูท้ ีได้รบั
การฉีดวัคซีนทัวโลก ล่าสุด 13 ล้านคนทัวโลก คาดสินปี 2564 ทัวโลกจะได้ฉีดวัคซีนราว 6
พันล้านราย (76% ของประชากรโลก) ฯลฯ ล่าสุด ประเทศในภูมิภาค ก็มีข่าว อย. ใน
ประเทศเริมอนุมตั ิวคั ซีนและจะเริมฉีดในช่วงอาทิตย์นี หนุนตลาดหุน้ เหล่านันปรับขึนโดด
เด่น อาทิ
 อิน โดนีเ ซีย : เมือวานนี สํานักงาน อย.(BPOM) อนุมตั ิการใช้วคั ซีนเป็ นการ
ฉุกเฉินของบริษัท SINOVAC(สัญชาติจีน) ซึงต้นปี 64 SINOVAC รายงาน
ประสิทธิผลป้องกัน Covid ได้ 78% และจะเริมฉีดวัคซีนเข็มแรกวันพรุง่ นี โดย
ASPS ตังข้อสังเกตุ คือ แม้ผตู้ ิดเชือ Covid-19 รายใหม่ในอินโดนีเซีย รายวัน ยัง
เพิมขึนอย่างต่อเนือง และยังทําจุดสูง ล่าสุดวานนี เพิม 1 หมืนราย แต่ตลาดหุน้
อินโดนีเซีย (Jarkata) เมือวานนียังปรับขึน ทําจุดสูงสุดในรอบ 10 เดือน หรือ
นับตังแต่ตน้ เดือน – ปั จจุบนั ขึนราว 7%mtd เชือว่าประเด็นการเริมฉีดวัคซีนมี
นําหนักมากกว่าผูต้ ิดเชือ
 สิงคโปร์ : เช่นเดียวกัน คือ สัปดาห์ทีแล้ว อย. อนุมตั ิการใช้วคั ซีนของ Pfizer &
BioNTech หลังจากนัน 8 ม.ค. นายกรัฐมนตรี Lee Hsien Loongเป็ นผูน้ าํ คน
แรกในอาเซียนทีได้ฉีดวัคซีน โดยสถานการณ์ติดเชือ Covid-19 รายใหม่ ถือว่า
ควบคุมได้ดีมาก ล่าสุด ผูต้ ิดเชือ เพิมขึน 20 ราย โดยรวมทังประเด็นการเริมฉีด
วัคซีนมี และผูต้ ิดเชือทีน้อยลง หนุนตลาดหุน้ สิงคโปรค์ ทําจุดสูงสุดในรอบ 10
เดือน และ ขึนราว 4.7%mtd
ผู้ติดเชื้อ Covid-19 รายใหม่ในอินโดนีเซีย VS. ตลาดหุ้นอินโดนีเซีย

ทีมา: Bloomberg , ASPS รวบรวม
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ผู้ติดเชื้อ Covid-19 รายใหม่ในสิงคโปร์ VS. ตลาดหุ้นสิงคโปร์

ทีมา: Bloomberg , ASPS รวบรวม

ในส่วนของไทย ASPS คาดหวังจะคล้ายกับประเทศในภูมิภาค ทัง 1.) จํานวนผูต้ ิดรายใหม่
ในประเทศ แม้ล่าสุด เพิมขึนวัน 200 กว่าราย และเริมทรงตัว 1-2 สัปดาห์ หากหลังจากนี
ควบคุมการติดเชือดีขึน และควบคุมเหลือ หลักสิบ (ตามคาดการณ์ กระทรวงสาธารณะ
สุข) เชือว่าถือเป็ นบวกต่อตลาดหุน้ 2.) ความเร็วในการฉีดวัคซีน ปั จจุบนั ตาม Timeline
รัฐบาลทีตังไว้ คือ จัดหาวัคซีน SINOVAC(จีน) และคาด อย. ไทยจะอนุมตั ิวนั ที 14 ก.พ.
หรืออีก 1 เดือน ถึงจะเริมฉีดให้กบั กลุม่ ทีมีความเสียง อาทิ แพทย์ ผูท้ ีมีโรคประจําตัว
ASPS เชือว่ายิงใกล้วนั ทีจะได้ฉีดวัคซีนเข็มแรก SET Index มีแนวโน้มได้รบั Sentiment
บวก คล้ายกับตลาดหุน้ อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ ดังกล่าวข้างต้น โดยกระแสเรืองการเริม
ฉีดวัคซีน ASPS เชือว่าจะบวกต่อ หุน้ กลุม่ โรงพยาบาล จากกระแส กรณีรพ.เอกชนทีจะนํา
วัคซีนโควิด-19 เข้ามาให้บริการลงทุน แนะนําลงทุน BDMS (FV@B24) และ PR9
(FV@B11) เป็ น Top picks กลุม่ ฯ

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ คล้ายของเดิม แต่ก็หนุนหุ้นค้าปลีก
ประเด็นสําคัญในประเทศวันนีให้นาหนั
ํ กการประชุม ครม. ซึงเป็ นประชุมร่วมกับหน่วยงาน
ต่างๆทีเกียวข้องกับการพิจารณามาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจชุดใหม่ เช่น กระทรวงการคลัง,
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช. หรือ สภาพัฒน์), สํานักงบประมาณ,
ํ กมาตรการชุดใหม่ทีอนุมตั ิน่าจะคล้ายกับ
กระทรวงพลังงาน เป็ นต้น โดย ASPS ให้นาหนั
มาตรการเดิม แต่มีการจํากัดกลุ่มเป้าหมายทีเฉพาะเจาะจงมากกว่า โดยจากกระแสข่าว
พบว่า มาตรการจะมุ่งเน้น 3 ด้าน ได้แก่
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 การจ่ า ยเงิ น เยี ย วยาผู้ไ ด้รับ ผลกระทบจากการะบาดของ COVID-19 (อาศัย
วงเงิ น จาก พ.ร.ก.กู้เ งิ น 1 ล้า นล้า นบาท) ยัง ต้อ งติ ด ตามจะมี ก ารอนุมัติ เ งิ น
เยียวยา 5 พันบาท 2-3 เดือนตามทีตลาดคาดไว้หรือ ???
 การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน ผ่านการลดค่าไฟฟ้า
 การเพิมสภาพคล่อง และช่วยเหลือลูกหนี
ASPS ประเมิ น ว่า มาตรการที จะออกมาในครังนี ในบางส่ว นน่ า จะมี รูป แบบคล้า ยกับ
มาตรการทีเคยออกมาแล้วในปี 2563 (ดังตาราง)
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่กำลังพิจารณา

ทีมา: ASPS รวบรวม

ASPS เชือว่ามาตรการชุดใหม่จะช่วยเพิมกําลังซือ และลดค่าครองชีพของประชาชนลง
หรือหากมีการอัดฉี ดเงิน เชือว่าจะเป็ นบวกต่อหุน้ ในกลุ่มค้าปลีก เช่น CRC (FV@B38),
HMPRO (FV@B15.5) และ CPALL (FV@B74)

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติม แต่ความน่ากังวลไม่เท่ารอบแรก
สําหรับกลุ่มธนาคาร ในช่วงนีนอกจากติดตามงบ Q ทีจะเริมประกาศตังแต่ ม.ค.
64 (TISCO ช่วงเช้า) – ม.ค. โดยฝ่ ายวิจัยคาดกําไรสุทธิ กลุ่มฯ ( ธนาคาร) งวด
4Q อยู่ที . หมืนล้านบาท ลดลง % QoQ จากแนวโน้ม Credit Cost กลุ่มฯสูงขึนมา
ที . % จาก . % ในงวดก่อน ขณะทีคุณภาพสินทรัพย์ ภายใต้สถานการณ์การระบาด
ของ COVID- ระลอกใหม่ มีโอกาสเห็น ธปท. ออกแนวทางช่วยเหลือลูกหนีเพิมเติ ม
หลังธนาคารของรัฐ เริมนําร่องออกมาตรการพักชําระหนีในกลุ่มผูท้ ีได้รบั ผลกระทบจาก
การระบาดของ COVID- ในช่วงทีผ่านมา โดยแนวทางการช่วยเหลือลูกหนีในครังนี ฝ่ าย
วิจยั ประเมินว่ามูลหนีทีจะเข้าร่วมตํากว่าครังก่อน (ณ พ.ย. ทังระบบสถาบันการเงิน
มีมลู หนีเข้ามาตรการช่วยเหลือราว . ล้านล้านบาท ลดลงจากจุดสูงสุดในช่วง ก.ค.
ที . ล้านล้านบาท) เนืองจากมาตรการช่วยเหลือจะเน้นไปทีกลุ่มทีได้รบั ผลกระทบ (ใน
กลุม่ รายย่อยและ SME) และรูปแบบการช่วยเหลือจะปรับให้เหมาะสมกับลูกหนีแต่ละราย
ผ่านการเสริมสภาพคล่อง (Soft Loan) หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี ผ่านการยืดชําระเงินต้น,
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ลดดอกเบีย, ลดภาระการผ่อนชําระต่องวด ให้สอดรับกับกระแสเงินสดของลูกหนี ซึงจะ
แตกต่างจากมาตรการฯ ในครังแรก ทีเป็ นแนวทางทัวไป ซึงให้ความช่วยเหลือลูกหนีทุก
ราย นอกจากนีฝ่ ายวิจยั มองว่ากลุ่มลูกหนีทีจะเข้าร่วมมาตรการในครังนี น่าจะเป็ นกลุ่มที
เคยได้รบั ผลกระทบจากการระบาดรอบแรก ทําให้คาดว่า ธ.พ. จะมีการตังสํารองรองรับ
บางส่วนแล้ว
ขณะทีผลต่อกลุ่มฯ โดยปกติการปรับปรุ งโครงสร้างหนี จะส่งผลลบต่อ NIM กลุ่มฯ จาก
งวดการผ่อนชําระเพิมขึน (ตามหลัก Effective interest Rate TFRS ) แต่คาดผลกระทบ
ส่วนนีไม่มาก ซึงชดเชยได้กบั การที ธ.พ. มีระยะเวลาในการบริหารจัดการความเสียงด้าน
คุณภาพสินทรัพย์มากขึน เพือรอการกระจายตัวของวัคซีน COVID- ในช่วง H64 –
1H ซึงจะช่วยหนุนการฟื นตัวต่อเนืองของเศรษฐกิจไทย ภาพรวมคงประมาณการกําไร
ที . แสนล้านบาท ฟื นตัวจาก . แสนล้านบาท ในปี
สุทธิกลุม่ ฯ ปี
ค ง นํ าห นั ก เ ท่ า ต ล าด สํ า ห รั บ ก ลุ่ ม ฯ แ น ะนํ า TISCO(FV@ B ) ต าม ด้ ว ย
BBL(FV@ B ) และ KBANK (FV@ B ) มองเป็ น ธ.พ. ทีมี ก ารตั งสํา ร องสู ง
ในช่วงทีผ่านมา ช่วยลดความเสียงด้านคุณภาพสิน ทรัพ ย์ใ นอนาคต
ลูกหนี้เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ทั้งระบบสถาบันการเงิน

ทีมา: ธปท.

SET อยู ่ ใ นช่ ว งทบทวนสถานการณ์ เพื ่ อ ลั บ คมในการกำหนด
กลยุทธ์
ในปี
ผ่านมาเพียง สัปดาห์เศษๆ ต่างชาติซือสุทธิ หุน้ ไทยแล้วกว่า . พันล้าน
บาท ผลักดัน SET Index ขยับขึนมาเร็วจนไปแตะระดับเป้าหมายดัชนีปี
ทีฝ่ ายวิจยั
จุด (เพิมขึน %ytd)
ประเมิน ที
จุด ก่อนทีจะย่อลงมา ล่าสุดอยู่ที
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ในช่วงทีตลาดพัก สิงหนึงทีน่าทํา คือ การทบทวนสถานการณ์การเปลียนแปลงจาก ตัว
แปรหลัก ทีใช้ใ นการกําหนด Valuation หรือ เป้าหมายดัช นี เพือใช้ในการวางแผนการ
ลงทุนต่อจากนี คือ
1. กําไรบริ ษัทจดทะเบียนปี
มีโอกาสขยั บขึนลงตามสถานการณ์ ได้
โดยปั จจัยกดดันให้มีโอกาสปรับประมาณการลง คือความยืดเยือของการแพร่
ระบาด COVID-19 ในประเทศ แต่อาจจะถูกชดเชยบางส่วนจากราคานํามันดิบ
โลกทียื น ระดับ สูง ราว เหรียญ/บาร์เรล (สูงกว่าสมมุติฐ านทังปี ทีฝ่ ายวิ จัย
ประเมินไว้ เหรียญ/บาร์เรล) ซึงล่าสุดฝ่ ายวิจยั ฯประเมินไว้ที . แสนล้าน
บาท หรือ คิดเป็ น EPS ที . บาท/หุน้
2. หากกนง. ลดดอกเบียนโยบาย จะช่ วยเพิม Upside ให้ กับดัชนี เป้ าหมาย
ซึงตลาดคาดหวังว่ากนง. มีโอกาสลดดอกเบียในช่วงไตรมาสแรกของปี สะท้อน
จาก Bond Yield ปี ล่าสุดอยู่ที . % ตํากว่าดอกเบียนโยบาย รวมถึงเป็ นอีก
หนึงทางในการกระตุน้ เศรษฐกิจ และช่วยชะลอการแข็งค่าของค่าเงินบาทได้
โดยฝ่ ายวิจยั ฯ ประเมินดอกเบียทีลดลงอีก . % หนุนให้ตลาดซือขายบน P/E
ทีสูงขึน . เท่า หรือหนุนให้ดชั นีเป้าหมายขยับขึนได้เกือบ จุด
3. Fund Flow เป็ นตัวแปรสําคัญในการกําหนดให้ Market Earning Yield Gap.
ทีใช้ ในการประเมิน Valuation กว้ างขึนหรือแคบลง คือ ในอดีต Fund Flow
ทีไหลเข้าแรงเคยกดดันให้ Market Earning Yield ลงไปอยู่ทีระดับ . % (ยิง
แคบดั ช นี เ ป้ า หมายยิ งไกล) โดยสมมุ ติ ฐ านของฝ่ ายวิ จั ย ประเมิ น แบบ
Conservative ที . % แต่หาก Fund Flow เริมชะลอมีโอกาสกดดันให้ Market
Earning Yield Gap. กว้างขึนได้ หรือส่งผลให้ดชั นีเป้าหมายลดน้อยลง
สรุ ปคือ หลังจากตลาดหุ้นขึนมาเร็ว อาจจะต้ องมีพักบ้ าง ซึงถือเป็ นช่วงนังทบทวน
สถานการณ์ตาม Valuation ทีเหมาะสมอีกครัง ตามปั จจัยขับเคลือนหลักทีกล่าวมา
ทั ง ข้ อ ถ้ า ข้ อ ใดข้ อ หนึ งเริ มเห็น ความชั ด เจนในการเปลี ยนแปลง อาจส่ ง ผล
โดยตรงต่อเป้ าหมายของดัชนีทันที
ดังนันกลยุทธ์การลงทุนในภาวะทบทวนสถานกาณ์ เน้ นยกการ์ดสูง โดยการเลือน
จุด Stop Profit ให้ กับหุ้นทีมีกําไรสูงใพอร์ตจําลอง อาทิ GULF ขยับจุด Stop Profit
ขึนมาเป็ น 35.5 บาท, TASCO 18.5 บาท และ SCC 370 บาท ส่ วน Toppick ยั งอยู่
กับหุ้นพืนฐานแข็งแกร่งราคา Laggard อย่าง PTT, BDMS และ TFG
SET vs Sector Return 2021ytd
SET vs Sector Return 2020
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หุ้นที่แนะนำใน Market Talk
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