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19 มกราคม 2564 |

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
การประชุม ครม. วันนี้น่า จะมีข้อสรุปเรื่องมาตรการพยุงเศรษฐกิจ ซึ่ง
จากขัอมูลในเบื้องต้นพบว่าขนาดของเม็ดเงิน เล็กกว่ามาตรการที่ออกในปี
2563 ซึ่งเพิ่มความน่าจะเป็นที่จะเห็นการใช้มาตรการการเงินผ่าน การปรับ
ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งหากเกิดขึ้นจะเป็น Sentiment บวกต่อตลาด
หุ้น พอร์ตจำลองวันนี้ไม่มีปรับ Top Pick เลือก MCS, OSP และ TVO

มาตราการการคลังอาจไม่พอ ต้องขอมาตรการการเงินเสริม
การประชุม ครม. วันนีน่าจะได้ขอ้ สรุปมาตรการพยุงเศรษฐกิจ ซึงมีองค์ประกอบสําคัญอยู่
ทีการกระตุน้ กําลังซือของภาคครัวเรือน โดยการอัดฉีดเม็ดเงินตามโครงการเราชนะ
บาท/เดือน เป็ นระยะเวลา เดือน คาดครอบคลุมประชากรทีได้รบั ประโยชน์กว่า ล้าน
ราย อีกส่วนหนึงเป็ นการลดภาระค่าครองชีพโดยการปรับลดค่านํา - ไฟฟ้า รวมถึงอินเทอร์
เนต ให้กับภาคครัวเรือน ทังนีหากพิจารณาภาพรวมเทียบเคียงกับมาตรการพยุงในการ
Lockdown ปี
ทีผ่านมา จะเห็นว่าเม็ดเงินทีขับเคลือนออกมาสู่ระบบเศรษฐกิจอยู่ใน
เกณ์ทีตํากว่า ภายใต้สภาพแวดล้อมทีรุ นแรงไม่แพ้กัน สภาพแวดล้อมดังกล่าวทําให้ฝ่าย
วิจยั เริมมองไปทีการใช้มาตรการทางการเงินเข้ามาเสริม ผ่านการปรับลดอัตราดอกเบีย
นโยบายลงอีก . % ซึงในอีกมุมหนึงอาจทําให้กระบวนการในการแก้ปัญหาเรืองหนีสิน
ของภาคธุรกิจและ ภาคครัวเรือนทําได้มีประสิทธิภาพมากยิงขึน นอกจากนียังจะส่งผลดี
ต่อ Sentiment การลงทุนในตลาดหุน้ โดยฝ่ ายวิจยั ประเมินว่าการปรับลดอัตราดอกเบีย
นโยบายลง . % จะช่วยทําให้ SET Index สามารถปรับค่า PER เพิมขึนราว . เท่า
หรือกว่า จุด พอร์ตจําลองวันนีไม่มีการปรับ Top Pick เลือก MCS, OSP และ TVO
มาตรการพยุงเศรษฐกิจที่กำลังพิจารณา
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ทีมา: ASPS รวบรวม

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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วันนี้ ครม. พิจารณา “เราชนะ” คาด กนง.ลดดอกเบี้ยอีก 1 ครั้ง
ในประเทศวันนีให้นาหนั
ํ กการพิจารณามาตรการมาตรการเยียวยาผลกระทบจากCOVID19 รอบใหม่ของรัฐ คือ มาตรการ“เราชนะ” จ่ายเงินเยียวยา , บาท/คน ระยะเวลา
ก.พ.-มี .ค. รวม 31 ล้านคน วงเงินราว 2. แสนล้านบาท หรือ . % ของ GDP
หลัง จากอาทิ ตย์ทีแล้ว ครม.ได้อ นุมัติมาตรการลดค่าครองชี พ อืนๆของประชาชน (ดัง
ตาราง) ASPS ประเมินจะช่วยเพิมการจับจ่ายของประชาชน
เป็ นบวกต่อหุน้ ในกลุม่ ค้าปลีก แนะนําลงทุน CRC (FV@B38.00), HMPRO (FV@B15.50)
และ CPALL (FV@B74.00) รวมถึงหุน้ กลุ่มผูผ้ ลิตสินนค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจําวัน
เ ช่ น OSP (FV@B41.00), TVO (FV@B37.00), TKN (FV@B12.70) แ ะ SAPPE
(FV@B26.00)
มาตรการพยุงเศรษฐกิจที่กำลังพิจารณา

ทีมา: ASPS รวบรวม

อย่างไรก็ตาม เป็ นทีสังเกตว่า วงเงินของมาตรการเศรษฐกิจชุดใหม่ในปี 2564 มีแนวโน้ม
ตํากว่ามาตรการในปี 2563 โดยเฉพาะมาตรการจ่ายเงินเยียวยา ซึงปี 2563 มีวงเงินเกือบ
3 แสนล้า นบาท ส่ว นปี 2564 มี เพี ย งราว 2.17 แสนล้า นบาท สวนทางกับสถานการณ์
COVID-19 ทีปี 2564 รุนแรงกว่าปี 2563 (จํานวนผูต้ ิดเชือเฉลียต่อวันปี 2563 ทีพบราว 35
ราย แต่ปี 2564 พบถึง ราย)
ASPS คาดว่ า มาตรการกระตุ้น เศรษฐกิ จ ที ออกมามโอกาสไม่ เ พี ย งพอ หนุน ภาครัฐ มี
โอกาสใช้นโยบายอืนๆเพิมเติม เช่น นโยบายการเงิน ผ่านการลดดอกเบียนโยบาย ซึง
ประเมินว่ามีความเป็ นไปได้ที กนง. จะลดอัตราดอกเบียนโยบายจาก 0.5% เหลือ 0.25%
ในการประชุมวันที 3 ก.พ. หรือ 24 มี.ค. 2564 จากปั จจัยสนับสนุนดังนี .) เศรษฐกิจไทย
เผชิญความเสียงจาก COVID-19 2.) อัตราดอกเบียแท้จริง (Real Interest Rate) ปั จจุบนั
ยังเป็ นบวก อยู่ทีระดับ . % (อัตราดอกเบียนโยบาย 0.5% ลบด้วย - . %)
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3.)ค่าเงินบาทยังมี แนวโน้มแข็งค่า: ปั จจุบัน ค่าเงินบาทยังทรงตัวราว 29.8-30.2 บาท/
เหรียญ 4.)Bond Yield 1 ปี ทรงตัวตําที 0.399% ตํากว่าอัตราดอกเบียนโยบาย: ที 0.5%
โดย Bond Yield ปี เป็ นหนึ งในดั ช นี ชี นํา (Leading Indicator) ของอั ต ราดอกเบี ย
นโยบาย

ฝ่ายวิจัยฯปรับเพิ่มสมมุติฐานราคาน้ำมันดิบเป็น 50 เหรียญฯ/บาร์เรล
ราคานํามันดิบดูไบล่าสุด ( ม.ค. ) อยู่ที . เหรียญฯต่อบาร์เรล ซึงเป็ นระดับสูงสุด
ในรอบเกื อบ ปี ขณะทีฝ่ ายวิจัยประเมินราคานํามันยังมีโอกาสยืนระดับสูง ทังในมุม
Supply ของกลุ่ม OPEC น่าจะยังคงการปรับลดกําลังการผลิตต่อเนืองอย่างน้อยในช่วง
1H เพือรอให้เศรษฐกิจฟื นตัวจาก COVID- รวมถึงฝัง Demand หรือความต้องการใช้
ทีจะทยอยเพิมขึน ทําให้ทิศทางราคานํามันน่าจะยังคงยืนได้ในระดับสูงต่อเนืองในกรอบ
- เหรียญฯต่อบาร์เรล
ฝ่ ายวิจัยจึงได้ ปรับเพิมสมมติฐานราคานํามันดิบดูไบเป็ น จาก เหรียญฯต่อ
บาร์เรล ตังแต่ปี
ส่ งผลให้ ประมาณการกําไรปี
ของ PTTEP และ PTT
เพิมขึน . % และ . % จากเดิม มาอยู่ที . และ . หมืนล้ านบาท และได้
มูลค่ าทางพืนฐานใหม่ ทีระดับ
บาท(เดิม
บาท) และ . บาท (เดิม
บาท) ตามลําดับ

ตลาดหุ้นมีภูมิคุ้มกัน COVID จากวัคซีน Fund Flow
แม้สถานการณ์ Covid-19 ยังน่ากังวลทังจํานวนผูต้ ิดเชือสะสมทัวโลกแตะ 95 ล้านราย,ผู้
ติดเชือรายใหม่ทวโลก(New
ั
case) ล่าสุด . แสนราย/วัน, การกลายพันธุข์ อง COVID19 เห็นการแพร่กระจายหลายประเทศทัวโลก รวมถึงยังเห็นภาพของบางประเทศเพิมการ
เข้มงวด Lockdown แต่ดูเหมือนว่าตลาดหุน้ จะมีภูมิคุม้ กัน หรือไม่ได้ตอบสนองเชิงลบ
เท่าไหร่ อาทิ ล่าสุด ฝรังเศส : Covid-19 New case เพิมขึน . หมืนราย ล่า สุด
รัฐบาลฝรังเศสกลับมา Lockdown ทัวประเทศไปจนถึงสินเดือน ม.ค. เป็ นต้นไป แต่วานนี
ตลาดหุน้ ฝรังเศส ปิ ดตลาดทรงตัวและนับตังแต่ตน้ ปี (ytd) เพิมขึน 1.2%
ขณะทีความคืบหน้าของการฉีควัคซีนในหลายประเทศในเอเชีย เป็ นปั จจัยหลักทีกระตุน้ ให้
Fund Flow ไหลเข้ า ตลาดหุ้ น ปริ ม าณมากอย่ า งเห็ น ได้ ชั ด อาทิ แม้ ผู้ ติ ด เชื อใน
อินโดนีเซีย (New case) ทําจุดสูงสุดเพิม หมืนราย/วัน แต่นักลงทุนให้ นําหนักการ
ฉี ดวั คซีนในเดือนนี หนุ นให้ Fund Flow ทะลั กเข้ าตลาดหุ้นอินโดนี เซียกว่ า
ล้ านเหรียญ (mtd) สูงสุดในรอบ ปี เดือน และผลักดันให้ ตลาดหุ้นอินโดนีเซีย
ปรั บตั ว เพิมขึ นแรงเกื อ บ % (mtd) เช่ น เดี ย วกับ ตลาดหุ้น สิ งคโปร์ทีปรับ ตัว เพิ มขึ น
5.2% (mtd)
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ขณะทีตลาดหุ้นไทยตาม Timeline รัฐบาลทีตังไว้ คือ จัดหาวัคซีน SINOVAC(จีน)
และคาด อย. ไทยจะอนุ มัติวันที ก.พ. คาดจะเริมฉีดในช่วงปลายเดือน ก.พ.
ดังนั นวั คซีนน่ าจะเป็ นอีกหนึ งตั วแปรสํา คั ญทีจะผลั กดัน ให้ Fund Flow ไหลเข้ า
ตลาดหุ้นไทยต่อเนือง (ปั จจุบันต่างชาติซือสุทธิ . พันล้ านบาท mtd) โดยเฉพาะ
ได้ ฉีดวัคซีนเข็มแรก SET Index มีแนวโน้ มได้ รับ Sentiment บวก คล้ ายกับตลาด
หุ้น อินโดนีเซีย และสิงคโปร์
Timeline การกระจายวัคซีน Covid-19 ของรัฐบาลไทย

ทีมา: ASPS รวบรวม

กลยุทธ์เน้ นหุ้นทีเป็ นเป้ าหมายของ Fund Flow 1. หุ้นขนาดใหญ่พืนฐานเด่น PTT,
SCC, BDMS, KBANK, ADVANC, OSP . หุ้นปั นผลสูงทีมักจะได้ รับความสนใจเป็ น
พิเศษก่อนการจ่ายปั นผล AP, DCC, MCS และ TVO
Toppick วั น นี เลื อ กหุ้ น ในกลุ่ ม ดั งกล่ า ว ทีมี ปัจ จั ย บวกเฉพาะตั ว TVO, OSP และ
MCS

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

