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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
ปัจจัยพื้นฐานไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนปัจจัยที่ต้องติดตามยัง
เป็นเรื่อง Covid-19 และวัคซีน ซึ่งยังไม่มีน้ำหนักทางบวกเพิ่มเติม ส่วนการ
ที่ OR เข้ามาซื้อขายอาจมีแรงกดดันระยะสั้น พอร์ตจำลองได้ Stop Profit
หุ้น TASCO และวันนี้ให้ลดน้ำหนัก PTT ลง 5% ให้จัดเงินเข้าลงทุนใน TVO
และ MCS อย่างละ 5% หุ้น Top Pick เลือก DCC, MCS และ TVO

SET Index ปรับฐานในระยะสั้น ยังถือเป็นโอกาสสะสมหุ้น
เป็ นไปได้ทีจะเห็นแรงกดดันมาที SET Index ระยะสัน จาก ปั จจัย เริมจากราคานํามันที
ย่อยตัวลงจากความกังวล หลังจากจีนกลับมาทํา Lockdown ในพืนทีเสียงระบาด Covid19 อี ก เรืองเป็ น ผลกระทบทางอ้อ มจากการเข้า มาของ OR ซึงอาจทํา ให้เ กิ ด แรงขาย
บางส่วนเพือเตรียมเงินสําหรับ Weight นําหนักหุน้ หลังเข้า SET50 แบบ Fast Track แต่
ยังเชือ SET Index น่าจะปรับฐานราคาในระยะสัน และเป็ นโอกาสในการสะสมหุน้ เพือการ
ลงทุนระยะยาว แนวรับทีสําคัญอยู่ทีบริเวณ
จุด สําหรับปั จจัยทีต้องติดตามเป็ นเรือง
การประกาศตัวเลข GDP งวด 4Q63 ของจีน ทีคาดว่าจะเติบโตกว่า .1% ส่วนอีกเรือง
หนึงเป็ นการประกาศสิงทีจะทํา วันแรก หลัง Biden เข้ารับตําแหน่ง ซึงโดยภาพรวม
สร้างความหวังว่าจะเห็นการกลับมาของปริมาณกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สําหรับเรืองการ
ระบาดของ Covid-19 กับวัคซีน ดูเหมือนยังไม่มีข่าวดีใหม่ โดยจํานวนผูต้ ิดเชือยังเพิมสูง
ขณะทีวัคซี น ก็ เกิ ด กระแสความไม่ เ ชื อมันเพิ มขึน พอร์ตจํา ลอง วัน ศุกร์ทีผ่ า นมาขาย
TASCO รับกําไร . % วันนีให้ลดนําหนัก PTT 5% นําเงินทีได้ % ลงทุนใน MCS และ
TVO เท่าๆ กัน หุน้ Top Pick เลือกหุน้ ปั นผลสูง DCC, MCS และ TVO
จำนวนผู้ที่ได้จะรับการฉีดวัคซีน Covid-19 ทัว่ โลก และคาดการณ์ถึงสิ้นปี 2564
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ทีมา: ourworldindata, BMJ
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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10 วันแรกหลังประธานาธิบดีไบเดนรับตำแหน่ง จะเดินหน้ากระตุ้น
เศรษฐกิจ หนุน Flow ไหลเข้า
ตลาดหุน้ โลกในสัปดาห์นีเชือว่าจะให้นาหนั
ํ ก “ การเข้ารับตําแหน่งว่าทีประธานาธิ บดี
สหรัฐคนใหม่นาย Jeo Biden ในวันพุธที 20 ม.ค.” โดยประเด็นสําคัญคือการผลักดัน
มาตรการทีเคยหาเสียงไว้ในช่วงก่อนหน้า และดูเหมือนจะเร่งออกมาได้เร็ว หลังจากกลาง
อาทิตย์ – วันหยุดสุดสัปดาห์ทีผ่านมา เผยแผนภายใน
 10 วันแรกหลังรับตําแหน่ง ( ม.ค.- สินเดือน ม.ค.64) : จะเดินหน้ายกเลิก
มาตรการทีประธานาธิบดีทรัมป์ เคยผลักดันออกมาทันที อาทิ .) กลับเข้าเป็ น
สมาชิ ก ข้ อ ตกลง Paris Agreement บวกต่ อ หุ้ น ในกลุ่ ม พลั ง งานทดแทน,
Reopen ภาคธุรกิจและโรงเรียน บวกต่อหุน้ เปิ ดเมือง , 2.) ผ่อนคลาย Travel
Ban และยกเลิ ก การสั งห้า มประชาชนจากประเทศมุ ส ลิ ม เข้า สหรัฐ เป็ น
สัญ ญาณที บ่ ง บอกว่ า สหรัฐ เริมท่ า ที ผ่ อ นคลายลง ความกัง วล Trade war /
Tech war ผ่อนคลายลง, 3.) ออกกฎหมาย(Defense Production Act) บังคับ
ให้ผผู้ ลิตเร่งการวัคซีน และตังเป้าฉีดวัคซีนให้ประชากรสหรัฐ
ล้านคนหรือ
ราว . %ของประชากรสหรัฐ ภายใน เดือน

วัน แรกหลัง รับ ตํา แหน่ ง ( ม.ค.- สิ นเดื อ น เม.ย.64) เตรี ย มผลัก ดัน
มาตรการกระตุน้ การบริโภค และ Covid-19 วงเงินราว 1.9 ล้านล้านเหรียญ
(ราว 9% ของ GDP สหรัฐ ) อาทิ จ่ า ยเงิ น เยี ย วยาประชาชนเพิ มอี ก 1,400
เหรียญ, ปรับขึนค่าแรงขันตําจากระดับ 7.25 เหรียญ/ชัวโมง เป็ น 15 เหรียญ/
ชัวโมง (ตามทีเคยหาเสียงไว้) ฯลฯ
นโยบายสำคัญของ Jeo Biden ใน 10 วันและ 100 วันแรกหลังเข้ารับตำแหน่ง

ทีมา: ASPS รวบรวม
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โดยรวม ASPS ประเมิ นมาตรการ วัน - วัน แรกทีนาย Biden เผยความชัดเจน
ออกมาดังกล่าว ถื อเป็ น Sentiment เชิงบวกเศรษฐกิ จโลก จะช่วยหนุนให้ Fund Flow
ไหลเข้าตลาดหุน้ เอเชีย ในระยะกลาง-ยาวอย่างต่อเนือง
ในส่วนของวัคซีนเห็นพัฒนาการเชิงบวกอย่างตอเนืองทังในต่างประเทศและประเทศ โดย
ปั จจุบัน ทัวโลกมีการฉี ดวัคซีนไปแล้ว ล้านคน อย่างไรก็ตามยังมี ความกังวล จาก
ประเด็นผูเ้ สียชีวิตหลังฉีดวัคซีน Covid-19 อาทิ นอร์เวย์เสียชีวิต 29 คน จาก หมืนราย
หรือราว 0.074% ของซึงส่วนใหญ่ เป็ นผูส้ ูงอายุ หลังจากฉี ดของบริษัท Pfizer (1 ใน
บริ ษั ท ที ได้รับ อนุ มัติ อย. และ FDA) ซึ งมี ห ากเพิ มขึ น และกระทบความเชื อมันต่ อ
ประชาชนอาจจะเป็ นอุปสรรคทําให้การฟื นตัวช้า
จำนวนผู้ที่ได้จะรับการฉีดวัคซีน Covid-19 ทัว่ โลก และคาดการณ์ถึงสิ้นปี 2564

ทีมา: ourworldindata, BMJ

ติดตาม GDP จีน 4Q63, ประชุมธนาคารกลางและงบกลุ่ม Bank
ปั จจัยสําคัญทีต้องติดตามในวันนี คือ 9 โมง GDP Growth งวด 4Q63 ของจีน Consensus
คาดขยายตัว 6.1%yoy ดีขนจาก
ึ
4.9% ในงวด 3Q63 และตลอดสัปดาห์นีนอกเหนือจาก
ประเด็นทีตลาดให้นาหนั
ํ กไปทีการเข้ารับตําแหน่งของนาย Joe Biden และการผลักดัน
มาตรการทีหาเสียง (ดังกล่าวข้างต้น) เชือว่าตลาดให้นาหนั
ํ ก
1.) การประชุมธนาคารกลางทัวโลกระหว่า ง - ม.ค. ทังแคนาดา, บราซิ ล,
เม็กซิโก, ญี ปุ่ น(BOJ), ยุโรป (ECB) ,อินโดนี เซีย, มาเลเซีย Consensus คาด
เกื อ บทุก ธนาคารกลางคงดอกเบี ยฯตําสุดเป็ น ประวัติ การณ์ ส่ว นไทย กนง.
ประชุม 3 ก.พ. ASPS คาดช่วง 1Q64 กนง.มี โอกาสลดดอกเบียฯ จาก 0.5%
เหลือ 0.25%
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2.) อังคาร 19 ม.ค. ประชุม ครม. ให้ขอ้ สรุ ปมาตรการกระตุน้ การบริโภคครัวเรือน
คือ “เราชนะ” ให้เงิน , บาท เดือนคาดว่า ล้านคนทัวประเทศ แต่รอ
ความชัดเจน โดยรวมมาตรการนีเพิมกําลังซือ ซเป็ นบวกต่อหุน้ ในกลุ่มค้าปลีก
แนะนําลงทุน CRC (FV@B38), HMPRO (FV@B15.5) และ CPALL (FV@B74)
3.) รายงานงบงวด Q63 กลุ่ม ธนาคารพาณิ ช ย์ ASPS คาดกํา ไรสุท ธิ ก ลุ่มฯ (
ธนาคาร) อยู่ที . หมืนล้านบาท ลดลง % QoQ ตัวเลือกทางพืนฐานแนะนํา
ธ . พ . ที มี ง บ แ ส ด ง ฐ า น ะ ก า ร เ งิ น แ ข็ งแ กร่ ง อ ย่ า ง TISCO(FV@B9 5 ) ,
BBL(FV@B ) จากพอร์ต โครงสร้า งสิ น เชื อรายใหญ่ (อ่ า น ร ายละเอี ย ด
เพิมเติม ใน Market talk ม.ค. )
Calendar วันประกาศงบของบริษัทจดทะเบียนงวด 4Q63

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ASPS, Update ถึงวันที

ม.ค.

Fund Flow หนุน แต่การเข้ามาของ OR อาจส่งผลให้หุ้นใหญ่ขึ้นช้า
แม้ตลาดหุน้ ไทยยังได้แรงหนุนจาก Fund Flow อย่างต่อเนืองตลอด เดือนติดต่อกัน (
4.1 หมืนล้านบาท) โดยเดือน ม.ค. นี ต่างชาติซือสุทธิอีก 5.9 พันล้านบาท (mtd) หนุน
ให้หุ้น ใหญ่ อ ย่ า ง SET50 Index ปรับ ตัว เพิ มขึ น . % Outperform กว่ า SET Index ที
ปรับตัวเพิมขึน . %
อย่างไรก็ตามการตบเท้าเข้ามาของหุน้ IPO ขนาดใหญ่ อย่าง OR อาจทําให้หนุ้ ใน SET50
ชะลอการปรับตัวขึนบ้าง เนืองจากนักลงทุนจะต้องปรับพอร์ต โดยการขายหุน้ บางส่วน
เพือเตรียมเงินไปจองซือหุน้ OR ทีเปิ ดให้นักลงทุนรายย่อยจองซือ . ล้านหุน้ , นัก
ลงทุนสถาบันทังในและต่างประเทศ , ล้านหุน้ คิดเป็ นสัดส่วน . % รวมถึงผูถ้ ือหุน้
PTT ทีได้สิทธ XB 300 ล้านหุน้
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Timeline การจองซื้อหุ้น OR
ว ันทีจองซือ

ประเภท
จํานวนหุน
้ (ล้านหุน
้ ) สัดส่วน
หุนสามั
้
ญเพิมทุนทังหมด
3000.0
100%
จัดสรรใหผู้ ถื้ อหุ ้นของ บมจ.ปตท. (PTT)
300.0
25 - 28 ม.ค.64
ิ ธิไดรั้ บการจัดสรรหุน(XB)
เฉพาะกลุ่มทีมีสท
้
87%
24 ม.ค.64-2 ก.พ.64(เทียง)
รายย่ อย
595.7
CI ในประเทศ
1264.3
3 - 5 ก.พ.64
CI ต่างประเทศ
450.0
จัดสรรหุ ้นส่วนเกิน (กรีนชู)
390.0
13%

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS

ฝ่ ายวิจัยประเมินนักลงทุนสถาบัฯฯ ต้องมีการเตรียมเงินซือหุน้ ดังกล่าวจากกองทุนไทย
และต่างประเทศประมาณ . หมืนล้านบาท (คิดทีราคา IPO 18 บาท) โดยแบ่งเป็ น
กองทุนประเภท Active Fund ทีต้องเตรียมเงินจองซือตังแต่วนั นีถึงวันที - 5 ก.พ. กว่า
. หมืนล้านบาท และกองทุน Passive Fund ในประเทศ เตรียมเงินช่วงเวลาใกล้ๆวัน
เข้าซือขายวันแรก ก.พ. ราว . พันล้านบาท
คาดการณ์เม็ดเงินที่จะทยอยหนุนหุ้น OR

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS

และหากเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีต ก่อนมีหนุ้ ขนาดใหญ่ อย่าง AWC, CRC, SCGP ได้
Fast Track เข้า SET50 และ SET100 1 เดือน SET50 ปรับตัวลงแรงเฉลียถึง - . %
หุ้นขนาดใหญ่เข้าตลาด กดดัน SET Index
AWC@ 6 บาท Market Cap 1.86 แสนลานบาท
้
Index
Weight AWC
-1M
SET
1.10% -3.5%
SET 50
1.60% -3.6%
SET 100
1.40% -3.7%
PROP
16% -6.8%
CRC @ 42 บาท Market Cap แสน 2.53 แสนลานบาท
้
Index
Weight CRC
-1M
SET
1.60% -5.3%
SET 50
2.30% -5.9%
SET 100
2.10% -5.5%
COMM
15% -10.6%
SCGP @ 35 บาท Market Cap แสน 1.49 แสนลานบาท
้
Index
Weight SCGP
-1M
SET
1.10% -4.3%
SET 50
1.70% -5.7%
SET 100
1.50% -5.1%
Index
SET
SET 50
SET 100
SECT OR* exclude Packaging

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS

Avg
1.27%
1.87%
1.67%
15.50%

-1M
-4.4%
-5.1%
-4.8%
-8.7%
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สรุ ปคือ แม้ Fund Flow ยังหนุ นหุ้นไทยต่อเนื อง แต่การเข้ ามาของ OR อาจทําให้
หุ้ น ขนาดใหญ่ ช ะลอการปรั บ ตั ว เพิ มขึ นในช่ ว งนี แต่ ใ นอี ก มุ ม หนึ ง แรงกดดั น
ดังกล่าวไม่ได้ ส่งผลต่อ Valuation ของหุ้น ถือเป็ นโอกาสดีในการเข้ าสะสมเพือหวัง
ผลในระยะกลางถึงยาว
ส่วนกลยุทธ์ในวันนี ยามทีตลาดหุ้นโลกส่วนใหญ่ย่อตัว บวกกับแรงกดดันการปรับ
พอร์ตจองซือหุ้น OR ยังกดดันหุ้นขนาดใหญ่ต่อเนือง ระยะสันแนะหลบเข้ าลงทุน
ในหุ้นปั นผลสู ง น่ าจะผั นผวนไม่ มาก และ Outperform ตลาดได้ ดีในช่ วงนี อย่ าง
DCC คาดหวั ง ปั นผลได้ 8% ต่ อ ปี , TVO คาดหวั ง ปั นผลได้ 6% ต่ อ ปี และ MCS
คาดหวังปั นผลได้ 9% ต่อปี

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

