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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
Covid-19 ในประเทศเริ่มผ่อนคลาย ดีต่อเศรษฐกิจและตลาดหุ้น ส่วนเรื่องที่
น่าติดตามคือแนวคิดการทำดัชนีแบบ Free float Adjusted Market Cap.
ซึ่งจะส่งผลดีต่อกลุ่ม ธนาคาร, รับเหมาฯ, วัสดุฯ และ ICT แนะนำปรับพอร์ต
เพื่อรองรับแนวคิดดังกล่าว โดยขายทำกำไร ADVANC และ AP ลงทุนใน
INTUCH และ TISCO หุ้น Top Pick เลือก CPF, INTUCH และ TISCO

Free float Adjusted Market Cap ดีต่อหุ้นอะไร
มีแนวคิดทีจะแก้ปัญหาการเก็งกําไรในหุน้ ทีมี Free Float ตําโดยกําหนดวิธีคาํ นวนดัชนี
ใหม่ทีเรียกว่า Free float Adjusted Market Cap ซึงเป็ นการนําตัวเลข Free Float ของแต่
ละบริษัทมาถ่วงนําหนักใน Market Cap ก่อนคํานวนเป็ นดัชนี ฝ่ ายวิจยั ศึกษาข้อมูล Free
float ของตลาดหุน้ ไทยพบว่าทังตลาดมีค่าเฉลียถ่วงนําหนักที % โดยกลุ่มอุตสาหกรรม
ทีมีค่าเฉลียสูงกว่าระดับดังกล่าวก็มีโอกาสทีจะได้รบั การถ่วงนําหนักมากขึน อย่างเช่น
กลุ่มธนาคารพาณิ ชย์, รับเหมาฯ, วัสดุฯ, เกษตรฯ และ ICT ส่วนกลุ่มทีมีค่าเฉลีย Free
Float ตํากว่า % ก็มีโอกาสทีจะถูกลดนําหนักลง เช่น กลุ่มชินส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ยาน
ยนต์, Media, ขนส่ง และ การเงิน หากแนวคิดดังกล่าวเกิดขึนจริง และนักลงทุนสถาบัน
นําดัชนีตามแนวคิดใหม่มาใช้เป็ น Benchmark ก็จะทําให้หนุ้ ทีอยู่ในกลุ่ม Free Float สูง
ได้รบั ประโยชน์ สําหรับพอร์ตจําลองของฝ่ ายวิจยั ถือได้ว่ามีหนุ้ ทีอยู่ในเกณฑ์ทีได้ประโยชน์
หลายตัวเช่น SCC, KBANK, BDMS, PTT และเพือให้ชดั เจนขึนไปอีกได้มีการปรับพอร์ต
โดยขายทํา กํา ไร ADVANC และ AP ซึ งมี น ําหนัก อย่ า งละ % แล้ว นํา เข้า ลงทุ น ใน
INTUCH และ TISCO อย่างละเท่าๆ กัน หุน้ Top Pick เลือก CPF, INTUCH และ TISCO
เปรียบเทียบ Free float แต่ละ Sector เทียบกับ SET Index
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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

MARKET TALK
กลยุทธ์การลงทุน

Jeo Biden เข้าพิธีสาบานตน หนุนนโยบายเศรษฐกิจเดินหน้า
ตลาดหุน้ โลก และเช้านีเอเซียปรับตัวขึนสดใส โดยปั จจัยหนุนมาจากเรืองเดิม คือ นาย
Jeo Biden เข้า พิ ธี ส าบานตนรับ ตํา แหน่ ง ประธานาธิ บ ดี ส หรัฐ อย่ า งเป็ น ทางการ โดย
ภายหลังทีเข้ารับตําแหน่ง นาย Jeo Biden ออกคําสังของฝ่ ายบริหาร (Executive Order)
หลายอย่ า ง อาทิ กลับ เข้า เป็ น สมาชิ ก Paris Agreement ยกเลิ กการก่ อ สร้า งกํา แพง
ชายแดนสหรัฐ-เม็กซิโก ฯลฯ โดยสิงทีตลาดคาดหวังคือ 10 วัน จนถึง100 วันแรกหลังเข้า
รับตําแหน่งจะเห็นรัฐบาลของประธานาธิ บดี Biden ผลักดันนโยบายกระตุน้ เศรษฐกิจ
วงเงิน . ล้านล้านเหรียญ (ราว 9% ของ GDP สหรัฐ) อาทิเช่น จ่ายเงินเยียวยาประชาชน
อีก , เหรียญ, (ดังตาราง)
อย่างไรก็ตาม อีก หนึงปั จ จัยทีต้อ งให้น าหนั
ํ ก ต่อ คือ กระแส Trade war สหรัฐกับ จีน
ยังคงอยู่ รัฐมนตรีคลัง Janet Yellen มีแนวคิดกดดันจีน และฝังจีน ออกกฎหมายควบคุม
การส่งออกแร่ Rare earth ซึงเป็ นวัตถุดิบทีใช้ผลิตแผงวงจร (Semiconductor) ทีปั จจุบนั
จีนมีการผลิตถึง 90% ของความต้องการในตลาดโลก ซึงมีความจําเป็ นมากในการผลิต
สินค้าอิเล้กทรอนิกส์ อืนๆ ฯลฯในสหรัฐ ถือเป็ น Sentiment บวกต่อหุน้ กลุม่ นิคม (AMATA,
WHA) ทีสําคัญ คือราคาสินค้า Soft Commodity ยังคงปรับลงแรงต่อ ราคากากถัวเหลือง
, ถัว วานนี ปรับ ลงต่ อ . % WTd ปรับ ลงรวม . % เป็ น Sentiment ลบช่ ว งสันต่ อ
TVO(FV@ ) แต่เป็ นSentiment บวกต่อ CPF(FV@B42)
นโยบายสำคัญของนาย Jeo Biden ใน 10 วันและ 100 วันแรกหลังเข้ารับตำแหน่ง

ทีมา: ASPS รวบรวม

อีกปั จจัยหนึง คือการประชุมของธนาคารกลางทัวโลก จะประชุมเสร็จสินแล้วคือ ธนาคาร
กลางแคนาดา และบราซิล ซึงผลประชุมยังคงอัตราดอกเบียนโยบายในระดับตํา ส่วนใน
วันนีให้นาหนั
ํ กการประชุมธนาคารกลางญีปุ่ น (BOJ) และธนาคารกลางยุโรป (ECB) ซึง
ตลาดคาดจะยังคงอัตราดอกเบียนโยบายที - . % และ 0% ต่อไป เพือสนับสนุนการฟื น
ตัวของเศรษฐกิจ และไทย กนง. ประชุมในวันที ก.พ. 2564 ซึงปั จจุบนั Consensus จะ
ยัง ไม่ ค าดว่ า กนง. จะปรับ อัต ราดอกเบี ยนโยบายลงในรอบนี แต่ เ ริ มบางส่ ว น (นัก
เศรษฐศาสตร์4 ท่านจาก 19 ท่าน) มองว่า กนง. จะปรับลดดอกเบีย 0.25% เหลือ 0.25%
ในงวด 1Q64
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อัตราดอกเบี้ยนโยบายในหลายประเทศทั่วโลก

ทีมา: Bloomberg

กทม. พิจารณาผ่อนมาตรการคุม Covid-19 ดีต่อตลาดหุ้น
ปั จจัยในประเทศประเด็นทีตลาดให้นาหนั
ํ ก ประเด็นสําคัญ คือ
 กทม. จะผ่อนคลายกิจกรรมเศรษฐกิจ หรือ พิจารณายกเลิกปิ ดสถานทีเสียง เช่น
สถานประกอบการสุข ภาพ-นวด, สถานที ออกกํา ลัง กาย, ห้อ งจัด เลี ยง (ดัง
ตาราง) และเชือว่าจังหวัดอืนๆ จะทยอยผ่อนคลาย (ปั จจุบนั เชียงใหม่ ยกเลิก
การปิ ดสถานทีเสียง ฯลฯ) : หลังจากสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศดีขึน
มากฯ ล่าสุด วานนีผูต้ ิดเชือรายใหม่ทังประเทศ เพิมขึน 59 ราย(แตะระดับ
ตําสุดในรอบเกือบ 1 เดือน) ค่าเฉลียย้อนหลัง 7 วัน ล่าสุดอยู่ที 251 ราย ลดลง
จากสัปดาห์ก่อนที 267 ราย (ดังรูป)
ความคืบหน้า ผ่อนคลายการเข้มงวดกิจกรรมเศรษฐกิจไทย

ทีมา: ASPS รวบรวม
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จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ของไทย

ทีมา: กรมควบคุมโรค

กระแสการผ่อนคลายกิจกรรมเศรษฐกิจไทย รวมถึงการความคืบหน้าของรัฐบาลทีจะ
นําเข้าวัคซีนป้องกัน Covid-19 มาฉี ดซึงจะเริมเห็นการฉี ดเข็มแรกในช่วง เดือน ก.พ.
ล่าสุด คาด ปรับมาเป็ นฉีด Astrazeneca คาด . แสนโดส ทัง ประเด็นถือว่าดีกว่าที
คาด ASPS เชือว่าจะบรรเทาภาคเศรษฐกิจ ภาคการค้า, การบริโภค, การเดินทางในคาด
มี แ นวโน้ ม ดี ขึ น ประเมิ น เป็ น Sentiment บวกต่ อ หุ้ น เปิ ดเมื อ ง : กลุ่ ม ขนส่ ง
BTS(FV@B12.8), BEM(FV@B10.2), กลุ่มท่องเทียวและโรงแรม ERW, CENTEL , MINT
กลุ่ ม สื อ PLANB(FV@B7.5), เป็ น ต้น และ หุ้น ค้า ปลี ก อาทิ CRC (FV@B38.00),
HMPRO (FV@B15.50) และ CPALL (FV@B74.00) หุน้ กลุม่ ผูผ้ ลิตสินนค้าอุปโภคบริโภค
ในชีวิตประจําวันเช่น OSP (FV@B41.00, TKN (FV@B12.70) และ SAPPE (FV@B26.00)
ยังได้แรงหนุนจากมาตรการรัฐ“เราชนะ” จ่ายเงินเยี ยวยา , บาท/คน ระยะเวลา
ก.พ.-มี.ค. รวม 31 ล้านคน วงเงินรวม 2. แสนล้านบาท
ในส่ ว นของเศรษฐกิ จ GDP Growth ปี
ASPS คาดไม่ น่ า ทํา ให้เ ห็ น Downside
จะยังติด
มากกว่าก่อนหน้าบางสํานักเศรษฐกิจคาดกรณี Worst case GDP ทังปี
ลบเป็ นปี ที หรือขยายตัว . % โดยรวม ASPS คาด GDP ทังปี จะขยายตัวราว . 2.7%yoy (จากเดิมคาด . %yoy) ประเมินบวกต่อหุน้ ในกลุ่ม ธนาคารพาณิชย์ โดยชืน
ชอบ ธ.พ. ทีมีงบแสดงฐานะการเงินแข็งแกร่ง อย่าง TISCO(FV@B95)
Timeline การกระจายวัคซีน COVID-19 ของรัฐบาลไทย

ทีมา: ASPS รวบรวม
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หุ้นได้/เสียประโยชน์ หากตลาดปรับเกณฑ์คำนวณดัชนีเป็น Free
Float Adjusted Market Capitalization
วานนีตลาดหลักทรัพย์ประกาศเตรียมทบทวนเกณฑ์เกียวกับ Free Float รวมถึงการจัดทํา
ดั ช นี โ ดยใช้ เ กณฑ์ Free Float Adjusted Market Capitalization แทน Full Market
Capitalization เพือให้สะท้อนสภาพการณ์ตลาดมากขึน และเป็ นแนวทางเดียวกับสากล
ซึงทัง ส่วน เบืองต้นฝ่ ายวิจยั ฯได้ประเมินผลสิงทีจะตามมาต่อภาพรวมตลาดดังนี
1. หุ้นขนาดใหญ่ทีอยู่ใน SET50 หรือ SET100 ทีมี Free float ตํา ตลาดน่ าจะ
จับตาดูเป็ นพิเศษ คือ เดิมตลาดใช้เกณฑ์ในการคัดกรองหุน้ ใน SET50-100 คือ
มี Free Float > % หากตลาดเพิมเกณฑ์ Free Float ในการคัดกรอง อาจทําให้
หุน้ ทีมี Free Float ตําใกล้เคียงกับเกณฑ์เดิม มีโอกาสสูงถูกคัดออกจากดัชนีได้
อาทิ DELTA GPSC AWC VGI BPP CKP และ ACE น่าจะได้รบั Sentiment เชิง
ลบจากประเด็นนี
7 หุ้นที่อยู่ใน SET50-100 ที่มี Free float ต่ำใกล้เคียงเกณฑ์เดิม (20%)
Symbol Freefloat
DELTA
GPSC
AWC
VGI
BPP
CKP
ACE

22.35
24.74
24.97
24.70
21.24
23.81
21.75

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS

2. หากตลาดฯปรับเกณฑ์คํานวณดัชนี จาก Market Capitalization เป็ น Free
float Adjusted Market Capitalization จะทํา ให้ ห้ ุ น ที มี Free float น้ อ ยมี ผ ล
ต่อตลาดฯน้ อยลงอย่างมีนัยฯ ในทางกลับกันจะมีกลุ่มหุ้นทีได้ ประโยชน์
เช่นกัน โดยฝ่ ายวิจยั ASPS ทําการรวบรวมข้อมูลทังในมุมอุตสาหกรรม และหุน้
ทีมีโอกาสส่งผลต่อตลาดมากขึนหากมีการปรับเกณฑ์ ดังนี
2.1 กลุ่ มอุ ตสาหกรรมทีได้ และเสี ยประโยชน์ โดยเริมจากพิจารณาจาก
Free Float ของ SET Index ล่ า สุ ด อยู่ ที % ซึ ง Sector ที มี Free float
มากกว่ า SET Index คื อ BANK CONS CONMAT AGRI ICT HELTH
PROP TOURISM INSURE และ PF&REIT ซึ งการขยั บ ของราคาหุ้ น มี
โอกาสผลักดันดัชนีมากขึน รวมถึงมีโอกาสได้แรงหนุนจากเม็ดเงินลงทุน
จากกองทุน Passive Fund เพิมเติม ในทางกลับกัน Sector ทีมี Free float
น้อยกว่า SET Index ได้แก่ COMM ENERGY FOOD PETRO FIN TRANS
MEDIA AUTO และ ETRON การเคลือนไหวของราคามีผลต่อดัชนีนอ้ ยลง
และมี โ อกาสถูก กองทุน Passive Fund ลดสัด ส่ ว นเงิ น ลงทุน เช่ น กัน จะ
ส่งผลดังรูปด้านล่าง
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เปรียบเทียบ Free float แต่ละ Sector เทียบกับ SET Index

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS

. ฝ่ ายวิจยั ฯได้ทาํ การคัดกรองหุน้ ทีได้ป ระโยชน์แ ละเสีป ระโยชน์จากประเด็น
ดังกล่าว เริมจากหุ้นทีมีนําหนั กต่อดัชนีเพิมขึนมากสุด อันดับแรก มีโอกาสได้
เม็ดเงินลงทุนจากกองทุน Passive Fund ในการปรับพอร์ตตามดัชนีเพิมขึนเยอะ
สุด ดังนี
10 หุ้นที่มีน้ำหนักต่อดัชนีเพิ่มขึน้ มากสุด
Stock
BBL
SCC
SCB
KBANK
BDMS
CPALL
INTUCH
PTT
CPN
TISCO

Free Float
98.60
66.11
76.43
74.48
64.86
56.65
78.99
48.88
62.76
82.04

Increase impact
to SET Index
1.7%
1.4%
1.4%
1.1%
1.0%
0.9%
0.9%
0.8%
0.6%
0.4%

กองทุน Passive Fund
ตองเพิ
้
มสัดส่วนเงินลงทุน
125%
51%
75%
70%
48%
30%
81%
12%
43%
88%

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS

อาทิ BBL คื อ หุ้น ที มี น าหนั
ํ ก ต่ อ ดัช นี เ พิมขึนมากสุด โดยส่ ง ผลต่ อ SET Index เพิ มขึน
1.7% (มี น าหนั
ํ กต่อ ดัช นี เ พิมขึนจาก . % เป็ น . %) หรือ ทุกๆ % ทีราคาหุ้น ปรับ
เพิมขึนของ BBL จะส่งผลต่อ SET เพิมขึนเป็ น 0.47 จุด จากเดิม . จุด ในอีกมุมหนึง
คือ กองทุน Passive Fund มีโอกาสเพิมเม็ดเงินลงทุนใน BBL ขึนถึง % จากเม็ดเงิน
เดิมทีลงทุนอยู่แล้ว
ส่วนหุน้ ทีเสีย ประโยชน์จากประเด็นดังกล่าว หรือก็ได้หนุ้ ทีมีนาหนั
ํ กต่อดัชนีลดลงมากสุด
10 อันดับแรก มีโอกาสถูกลดเม็ดเงินลงทุนจากกองทุน Passive Fund เพือปรับพอร์ตตาม
ดัชนีดงั นี
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10 หุ้นที่มีน้ำหนักต่อดัชนีลดลงมากสุด
Stock
DELTA
AOT
MAKRO
GULF
BAY
GPSC
ADVANC
PTTEP
SCGP
AWC
ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS

Free Float
22.35
30.00
6.92
26.71
23.12
24.74
36.23
35.19
29.51
24.97

Decrease impact
กองทุน Passive Fund
to SET Index
ต ้องเพิมหรือลดนําหนัก
-2.2%
-49%
-1.6%
-31%
-0.9%
-84%
-0.9%
-39%
-0.7%
-47%
-0.6%
-43%
-0.5%
-17%
-0.5%
-20%
-0.4%
-33%
-0.4%
-43%

สรุ ปคือ หากเกณฑ์ดังกล่ าวเกิดขึนจริง แม้ อาจทําให้ SET Index ผันผวนในระยะ
สันจากการปรับพอร์ตของกองทุน Passive Fund รวมถึงนั กลงทุนเข้ าไปแสวงหา
กํ า ไรจากประเด็น ดั ง กล่ า ว แต่ ใ นระยะถั ด ไปทํา ให้ SET Index สามารถสะท้ อน
สภาพตลาดได้ ดีมากขึน
Toppick เลื อหุ้ น พืนฐานแข็ ง แกร่ งทีได้ ประโยชน์ จากประเด็นดั ง กล่ า ว INTUCH,
TISCO รวมถึงยังชืนชอบ CPF
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

