กลยุทธ์การลงทุน

14 มกราคม 2564 |

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
ปัจจัยแวดล้อมทางพื้นฐานเช้านี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก ความสนใจยัง
เป็นเรื่อง Covid-19 ซึ่งมุมมองในเรื่องคุณภาพวัคซีน ถูกกล่าวถึงมากขึ้น
และหากมีผลทำให้การฉีดวัคซีนไม่มีการกระจายตัวในวงกว้าง ก็จะมีผล
สุดท้ายไปยังโอกาสการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ พอร์ตจำลองวันนี้ ไม่มีการ
ปรับ ส่วนหุ้น Top Pick เลือก SCC และ PTT

ความเชื่อมั่นเรื่องคุณภาพวัคซีน มีผลต่อการฟื้นตัวเศรษฐกิจ
กระแสความเชือมันในวัคซีน Covid-19 ทีไม่สดู้ ี และทําให้ประชาชนในหลายประเทศไม่ให้
ความสําคัญกับการฉี ดวัคซีน สภาวะดังกล่าวถือเป็ นปั จจัยลบทีอาจส่งผลให้การระบาด
ของ Covid-19 ยังไม่สินสุดลงง่ายๆ และมีผลต่อมายังภาพรวมเศรษฐกิจทําให้การฟื นตัว
อาจ
เกิดขึนได้ชา้ กว่าทีคาด โดยในส่วนของประเทศไทยเป็ นไปได้ที GDP Growth ปี
ลงมาตํากว่า % สําหรับผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนก็เป็ นอีกส่วนหนึงทีต้องติดตาม
โดยหากพิจารณาข้อมูลกําไรสุทธิ ในงวด 2Q63 ซึงมีการ Lockdown พบว่ามีหลายกลุ่ม
อุตสาหกรรมทีกําไรหดตัวรุนแรง เช่น รับเหมาฯ, Media, ท่องเทียว, ขนส่ง เป็ นต้น ซึงอาจ
ทําให้เกิด Downside ต่อประมาณการ แต่ไม่น่าจะมีนยั สําคัญมากนัก สําหรับการที OR
เตรียมเข้าทําการซือขายใน SET คาดว่าน่าจะสามารถเข้าคํานวนใน SET50 Index ตาม
เกณฑ์ Fast Track เนืองจากมีขนาด Market Cap ติด ใน อันดับแรก โดยฝ่ ายวิจยั ฯ
ประเมินหุน้ ทีมีโอกาสหลุด คือ COM7, TTW และหุน้ ทีมีโอกาสออกจาก SET คือ TKN,
BEC,MAJOR, WHAUP วัน นี พอร์ต จํา ลองไม่ มี ก ารปรับ หุ้น Top Pick เลื อ ก PTT และ
SCC
คาดการณ์ผู้พัฒนาวัคซีนเฟสที่ 3 ที่จะได้รับอนุมัติ

1,547.31
7.46
106,700

(ล้านบาท)

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ
นักลงทุนแต่ละประเภท (ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
นักลงทุนรายย่อย

124.47
218.69
725.09
-1,068.24
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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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วัคซีน Covid-19 ยังมีน้ำหนักต่อตลาดหุ้นโลก
ปั จจัยในต่างประเทศในช่วงนี ยังคงให้นาหนั
ํ กเรืองความคืบหน้าของการพัฒนาวัคซีนเป็ น
หลัก ซึงมีทงประเด็
ั
นบวก และประเด็นทีน่ากังวล ดังนี
 ปร ะเด็ น บวก: บริ ษั ท Johnson & Johnson (ผู้พัฒ นาวัค ซี น สัญ ชาติ ส หรัฐ )
รายงานผลการทดลองวัคซีนเฟส 2 วานนี ว่ากระบวนการฉีดวัคซีนของ Johnson
& Johnson จะใช้วคั ซีนเพียง 1 โดส (วัคซีนบริษัทอืนๆใช้ 2 โดส) รวมถึงวัคซีนมี
ความปลอดภัย และสามารถใช้ได้ทงในกลุ
ั
ม่ เด็กและผูส้ งู อายุ ขันถัดไป Johnson
& Johnson จะรายงานเฟส 3 ภายในเดือน ม.ค. 2564 นี และตลาดคาดน่าจะ
ได้รบั การอนุมตั ิจากองค์การอาหารและยาสหรัฐ (FDA) ภายใน 1Q64
ถือว่า สอดคล้องกับที ASPS เคยนําเสนอเมือช่วงปลายปี 2563 แสดงให้เห็นถึง
การพัฒนาวัคซี น สามารถดํา เนิ นการได้ตามแผน และ ASPS เชือว่าผู้พัฒ นา
วัคซีนเฟสที 3 รายอืนๆ จะทยอยเดินหน้ารายงานความคืบหน้าตามมา และ
ได้รบั อนุมตั ิตอ่ ไป (ดังตาราง) ถือเป็ นปั จจัยบวกต่อตลาดหุน้ โลก
คาดการณ์ผู้พัฒนาวัคซีนเฟสที่ 3 ที่จะได้รับอนุมัติ

ทีมา: ASPS รวบรวม

 ประเด็น ตลาดกัง วล: วานนี บริษัท Sinovac (ผูพ้ ัฒนาวัคซีนสัญชาติจีน) ซึง
เป็ นบริษัททีหลายประเทศในเอเชียนําวัคซีนเข้ามาใช้ เช่น อินโดนีเซีย, มาเลเซีย,
สิงคโปร์ รวมถึงไทย รายงานประสิทธิภาพการกระตุน้ ภูมิคมุ้ กันของวัคซีน พบว่า
ประสิ ท ธิ ภ าพข้า งตํา โดยเฉพาะการทดลองในประเทศบราซิ ล ที มี จ ํา นวน
อาสาสมัครสูง (ดังตาราง)
ผลการทดลองวัคซีนของ SINOVAC
ประเทศทีทดลอง จํานวนอาสาสม ัคร ประสิทธิภาพ
ิ
บราซล
13,000
50.4%
ี
อินโดนีเซย
1,620
65.3%
ตุรกี
7,300
91.3%
ทีมา: ASPS รวบรวม
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ผลการทดลองวัคซีนของ Sinovac ข้างต้น ส่งผลให้บางประเทศเริมเกิดความไม่มนใจ
ั เมือ
วานนี เริมจากในเอเซี ย คื อ มาเลเซี ย และสิ ง คโปร์ ชะลอการนํา เข้า วัคซี น Sinovac
ออกไปก่อน จนกว่าจะได้รบั ข้อมูลเพิมเติม ส่วนอินโดนีเซีย และไทย ปั จจุบนั ยังเดินหน้า
นําเข้าวัคซีน Sinovac ตามแผน
ASPS มองว่าความกัง วลด้านประสิท ธิภ าพของวัค ซีน มีโ อกาสเป็ นปั จ จัย ทีหน่ว ง
การฟื นตัว ของเศรษฐกิจ โลก และเศรษฐกิจ ไทยได้ เพราะอาจทําให้ก ระจายวัค ซีน
ทําได้ช ้าลง (ภาครัฐ รอข้อ มูล เพิมเติม และ/หรือ ประชาชนชะลอการฉีด ) ซึงจะทํา
ให้ก ิจ กรรมาทางเศรษฐกิจ ใช้เ วลานานขึนกว่าจะกลับ มาฟื นตัว

การปรั บ ลด GDP ปี 64 ยั ง มี … หนุ น รั ฐ เร่ ง ออกมาตรการพยุ ง
เศรษฐกิจทั้งการเงิน และ การคลัง
ผ่านมา 2 อาทิตย์แรกของปี 2564 ภาพของการทยอยปรับลดคาดการณ์ GDP Growth
ไทยปี
ชัดเจนขึน (ผลการ Partial Lockdown ตังแต่ปลายปี 63 เพือควบคุมการแพร่
ระบาด) ต้นปี นาํ โดย World bank และตามมาด้วย กกร., ม.หอการค้าไทยและตามมา
ด้วยสํานักเศรษฐกิจเอกชน อาทิ ศูนย์วิจัยกรุ งศรี สํานักวิจัย CIMB Thai ฯลฯ โดยรวม
ปรับลด GDP ลงมาเหลือ 2-2.5% (จากเดิมคาดเฉลีย 4-4.5%)
ในมุมมองของฝ่ ายวิจัย ASPS เดิมคาด GDP ปี 2564 ขยายตัว 4.1%yoy จากฐานทีตํา
ภายใต้สมมติฐาน การบริโภคครัวเรือนขยายตัว 2.2% ลงทุนเอกชน 4.5% ลงทุนรัฐ 10%
การบริ โ ภครัฐ 4.1% ส่ ง ออก นํา เข้า 3.5% และ 3% ตามลํา ดับ ประเมิ น ผลกระทบ
Lockdown ในรอบนี โดย Downside ทีจะปรับสมมติฐานลงหลักๆ คือ
 การบริโภคครัวเรือน : ประเมินถูกกดดัน สะท้อนจากหนีครัวเรือน สินปี 63 ที
ปรับ ขึนมาสูง สุดในรอบ 12 ปี ที 88.7% ของ GDP และแนวโน้มจะสูง ขึน คื อ
หอการค้า คาดสิ น 1Q64 คาดแตะ 91% , ภาคท่ อ งเที ยวที ยัง ไม่ ฟื นตัว ทัง
ต่างชาติยงั ไม่สามารถเข้าไทย คาดเร็วสุด 2H64 ขึนกับวัคซีน นักท่องเทียวใน
ประเทศ ยังไม่สามารถ และกล้าออกจากบ้าน
 ลงทุนเอกชน และลงทุนรัฐ : มีแนวโน้มตําคาด หลังจากเศรษฐกิจโลกยังไม่ฟืน
ตัวเต็มที และรัฐบาลชะลอการเร่งลงทุน
อย่างไรก็ตามอยู่ในช่วงประเมินสถานการณ์ โดยผลกระทบหรือ Downside GDP จะมาก
หรื อ น้อ ย ตัว แปรสํา คัญ คื อ ขึ นระยะเวลาการควบคุม Covid-19 จะยาวนานเพี ย งใด
ประเมินกรณี Lockdown ทุกๆ เดือน GDP หดตัวราว . %yoy หรือมูลค่าเศรษฐกิจ
Real GDP หายไปราว . แสนล้านบาท ทําให้ GDP ทังปี
ขยายตัวลดลงอยู่
ในช่วง . % - 2.7%yoy
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คาดการณ์ GDP ไทย ปี 2564 กรณี Lockdown ยืดเยื้อ 1 -3 เดือน

ทีมา: ASPS

โดยรวมเศรษฐกิจไทยยังมี Downside ASPS ประเมินจะทําให้รฐั บาลเร่งออกมาตรการ
พยุงเศรษฐกิจทัง มาตรการคลัง ล่าสุด ครม. จะเริมผลักดันออกมาในช่วง เดือน ก.พ- มีค.
อาทิ จ่ายเงินเยียวยา , บาท (เราชนะ) ลดค่านํา ค่าไฟ ฯลฯ ดังทีนําเสนอใน Market
talk เมื อวาน บวกต่ อ หุ้น ในกลุ่ ม ค้า ปลี ก แนะนํา ลงทุ น CRC (FV@B38), HMPRO
(FV@B15.5) และ CPALL (FV@B74) ส่ ว นมาตรการการเงิ น ASPS ประเมิ น มี ค วาม
เป็ นไปได้ที กนง. จะลดอัตราดอกเบียนโยบายจาก 0.5% เหลือ 0.25% ในการประชุมวันที
ก.พ. หรือ 24 มี.ค. 2564 พิจารณาจากปั จจัยสนับสนุน ทัง 1.Real interest rate ไทยัง
เป็ นบวก 0.7% 2. ค่าเงินบาทยังมีแนวโน้มแข็งค่า 3.) Bond Yield 1 ปี ล่าสุด 0.39% ตํา
กว่าอัตราดอกเบียนโยบาย
ผลของการปรับลดดอกเบียนโยบาย เป็ นอีกหนึงแรงสําคัญทีจะหนุนเพิม Upside ของ
ตลาดเปิ ดกว้างขึน โดยฝ่ ายวิจัยฯ ประเมินเป้าหมายของดัชนีปี
ทีระดับดอกเบีย
นโยบายทีระดับ . % ภายใต้ Market Earning Yield Gap ที . % และ EPS64F 65.04
จุด แต่ถา้ ลดดอกเบียลงอีก . % จะ
บาท/หุน้ ดัชนีเป้าหมายสินปี 2564 จะอยู่ที
ผลักดันให้ P/E ทีเหมาะสมเพิมขึน . เท่า หรือเปิ ด Upside ให้เป้าหมายของดัชนีสินปี
2564 เพิมขึนมาอีก จุด มาอยู่ที
จุด
ตาราง Market Earning Yield Gap กรณีคงดอกเบี้ยและลดดอกเบี้ย
Earning Yield Gap

กรณี คงดอกเบี้ ย
Earning SET
P/E

SET Index Earning SET

กรณี ลดดอกเบี้ ย
P/E
เพิ่ ม Upside SET Index

3.50%

4.0%

25.0

1626

3.8%

26.7

108

1734

3.70%

4.2%

23.8

1550

4.0%

25.3

96

1646
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หาก COVID-19 ยืดเยื้อ อาจเปิด Downside กำไรบริษัทจดทะเบียน
ภาพการปรับลดคาดการณ์ GDP Growth ปี
ของประเทศไทย จากสํานักวิจยั ต่างๆ
เห็นได้ชดั เจนขึนตามลําดับ สะท้อนถึงความเสียงทีเศรษฐกิจไทยเผชิญจากการกระจายตัว
ของผูต้ ิดเชือ COVID-19 ในวงกว้าง ซึงเป็ นการส่งสัญญาณต่อ Downside ประมาณการ
กําไรบริษัทจดทะเบียนในปี นีเช่นกัน
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และหากเปรียบเทียบกําไรบริษัทจดทะเบียนงวด 2Q63 (โดนผลกระทบ COVID-19 รอบ
แรก) อยู่ที . แสนล้านบาท (ลดลง -45.9% yoy) และมีอยู่ Sector ทีขาดทุนทัง QOQ
และ YoY ได้แก่ AUTO(ยานยนต์) TOURISM(การท่องเทียวและสันทนาการ) MEDIA(สือ
และสิงพิมพ์) และ TRANS(ขนส่งและโลจิสติกส์) ดังนันหากการระบาดรอบใหม่นีรุ นแรง
และวัคซีนยังไม่กระจายในวงกว้าง จึงทําให้ Sector ดังกล่าวมีความเสียง และเป็ นการ
เปิ ด Downside กําไรบริษัทจดทะเบียนอีกครัง
Sector ที่กำไรสุทธิงวด 2Q63 ขาดทุนทั้ง QoQ และ YoY
Sector
AUTO
TOURISM
MEDIA
TRANS

2Q63
(1,508)
(3,747)
(1,495)
(11,369)

1Q63
2,951
(77)
(515)
(15,304)

2Q62
725
(287)
1,977
2,731

%QoQ
loss
loss
loss
loss

%YoY
loss
loss
loss
loss

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS

ดั ง นั นกลยุ ท ธ์ เ น้ นหุ้ น พื นฐานแข็ ง แกร่ ง ที ไม่ อ ยู่ ใ น Sector ดั ง กล่ า วและเป็ น
เป้ าหมายหลักจาก Fund Flow อย่าง SCC, PTT, BDMS, KBANK, GULF
หุ้นขนาดใหญ่เป้าหมาย Fund flow และไม่อยู่ใน 4 Sector ข้างต้น
Company
SCC

Sector

Last Price
FairValue Upside PER 21F Div Yield 21F (%)
(13/01/2021)

CONMAT

386.00

450.00

16.6%

12.64

3.63

BDMS

HELTH

21.30

24.00

12.7%

39.08

1.28

GULF

ENERG

37.00

38.50

4.1%

55.40

1.17

KBANK

BANK

121.50

126.00

3.7%

13.32

1.65

PTT

ENERG

44.50

45.00

1.1%

18.76

2.70

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS

Toppick ในวันนีเลือก SCC และ PTT

การตบเท้าเข้ามาของ OR น่าจะกดดันดัชนีไม่แรงเหมือนหุ้นรุ่นพี่
การเดินหน้าเข้าตลาดฯ ของหุน้ IPO ขนาดใหญ่ ปกติมกั จะกดดันตลาด และหุน้ ในกลุ่ม
เดียวกันปรับตัวลดลงในช่วง เดือนก่อนเข้าตลาด เนืองจากกองทุนทังในและต่างประเทศ
จะต้องเตรียมเงินปรับพอร์ต เพือจองซือหุน้ IPO สะท้อนได้จากหุน้ AWC ก่อนเข้าตลาด
เดือน SETPROP Index ปรับตัวลดลง . % และลงแรงกว่า SET Index ทีลดลง . %
เช่นเดียวกับ CRC ก่อนเข้าตลาด เดือน SETCOM Index ปรับตัวลดลง . % ลงแรง
กว่า SET Index ทีลดลง . %
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AWC กดดัน SETPROP ในช่วง 1 เดือนก่อนเข้าตลาดฯ

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS

CRC กดดัน SETCOM ในช่วง 1 เดือนก่อนเข้าตลาดฯ

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS

ขณะทีหุน้ IPO ขนาดใหญ่อย่าง OR เตรียมตบเท้าเข้ามาในช่วงเดือน ก.พ. เบืองต้นฝ่ าย
วิจัยฯประเมิน ว่า มี สัดส่ว นมูลค่า กิ จการอยู่ราวๆ % ของมูลค่าหุน้ พลังงานทังหมดใน
ตลาด ซึงน้อ ยกว่ า สัด ส่ ว นของ AWC เที ย บกับ กลุ่ม ฯ และ CRC เที ย บกับ กลุ่ม ฯ ซึงมี
สัดส่วนสูงเกิน .9% และ . % ตามลําดับ
ดั ง นั นสั ด ส่ ว นขนาดของหุ้ น OR ทีมี ไ ม่ ม ากเมื อเทีย บกั บ กลุ่ ม หนุ น ให้ ก ารปรั บ
พอร์ตของกองทุนทังไทยและต่ างประเทศ เพือเตรียมเงินในการจองซือหุ้น OR
(IPO) ถือว่ามีความคล่องตัวมากกว่าหุ้นขนาดใหญ่ ทีกล่าวมาข้ างต้ น ทําให้ กดดัน
SETENERG Index ไม่มากตามไปด้ วย
ในอีกมุมหุ้น OR มีโอกาสเข้ า SET50 และ SET100 แบบ Fast Track (เกณฑ์ตลาดฯ
คือใหญ่กว่าหุ้นอันดับที ของหุ้นในตลาดฯ) โดยเบืองต้นประเมินมูลค่ากิจการ OR
ในวันทีเข้าตลาดมีโอกาสสูง – . แสนล้านบาท ซึงถือว่าสูงกว่า มูลค่ากิจการล่าสุดของ
หุน้ ใหญ่อันดับที อย่าง KTC ที . แสนล้านบาท ทําให้ จะต้ องมีห้ ุนบางบริษัทที
ออกจาก SET50 โดยฝ่ ายวิจัยฯประเมินหุ้นทีมีโอกาสหลุ ด คือ COM7, TTW และ
หุ้นทีมีโอกาสออกจาก SET100 คือ TKN, BEC,MAJOR, WHAUP
Market Cap หุ้นใน SET/ SET50/SET100
ด ัชนี

Stock

COM7
TTW
WHAUP
MAJOR
หุ ้นทีมีโอกาสออก SET100
BEC
TKN
หุ ้นทีมีโอกาสออก SET50

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS

Market Cap
(M.Baht)
48,900
48,678
16,142
16,104
16,000
15,318

อันด ับ
49
50
97
98
99
100
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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

