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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
ตัวเลขการส่งออกเดือน ธ.ค. และปี 2563 ที่ออกมาดีกว่า คาด ถือ เป็ น
สัญญาณบวกต่อประมาณการ GDP Growth และกำไรบริษัทจดทะเบียนปี
2564 สัปดาห์นี้ SET Index น่าจะผันผวนรอฟังถ้อยแถลงของ Fed ส่วน
พอร์ ต จำลอง ได้ Cut Loss หุ ้ น PTT ให้ น ำเงิ น มาลงทุ น ใน INSET และ
BDMS เท่าๆ กัน Top Pick เลือก BDMS, INSET และ SCC

ตัวเลขการส่งออกดีกว่าคาด ลด Downside เศรษฐกิจ
ตัวเลขการส่งออกปี
ออกมาดีกว่าคาดโดยติดลบเพียง % เทียบกับประมาณการที
คาด - % ถือเป็ นสัญญาณเชิงบวก ส่วนแนวโน้มในปี
ประเมินว่าจะเห็นการฟื นตัว
ในอัตรา + . % และน่าจะทําให้ GDP Growth ทีคาดการณ์ไว้ช่วง . – . % ลดความ
เสียงทีจะเกิด Downside ลง ซึงน่าจะส่งผลบวกต่อทิศทางของประมาณการกําไรบริษัทจด
ทะเบียนให้เกิด Downside ทีจํากัด โดยปี
ฝ่ ายวิจยั คาดการณ์กาํ ไรบริษัทจดทะเบียน
ที . แสนล้านบาท EPS 65 บาท/หุน้ ประเด็นทีต้องติดตาม ได้แก่การประชุม Fed ซึงเรา
น่าจะรูผ้ ลในช่วงเช้าของวันที ม.ค. ทังนีเชือว่าจะไม่มีการเปลียนแปลงอัตราดอกเบีย
นโยบาย แต่ให้รอดูถอ้ ยแถลงว่าจะมีสญ
ั ญาณทีจะเริมใช้นโยบายทีตึงตัวขึนเมือใด ซึงหาก
ปรากฎสัญญาณดังกล่าวก็อาจทําให้ตลาดุหน้ ปรับฐานลงมาอีกครังหนึงได้ ส่วนอีกเรือง
เป็ นการประกาสคาดการณ์ GDP Growth ของ IMF ซึงคาดว่าจะปรับลดประมาณการลง
ในทิ ศ ทางเดี ย วกั น กับ World Bank คาด SET Index ยัง อยู่ใ นช่ ว งปรับ ฐานกรอบการ
เคลือนไหว
–
จุด พอร์ตจําลงได้ Cut Loss หุน้ PTT ออกไป ให้จดั สรรเงินเข้า
BDMS และ INSET อย่างละเท่าๆ กัน Top Pick เลือก BDMS, INSET และ SCC
หุ้นการส่งออกของไทยรายสินค้า
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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

MARKET TALK
กลยุทธ์การลงทุน

ส่งออกเดือน ธ.ค. 63 ดีกว่าคาด ช่วยจำกัด Downside GDP 4Q63
ตามที ASPS เคยนํา เสนอ ผลกระทบจาการการระบาดของ COVID-19 และการ
Lockdown รอบใหม่ในช่วงปลายปี 2563 ต่อเนืองมาถึงต้น 1Q64 ทังในและต่างประเทศ
ทําให้เบืองต้น ASPS ประมินคาดการณ์ GDP ไทยปี 2564 จะขยายตัวราว 2.1-2.7%yoy
(เดิ ม คาด 4.1%yoy) แต่ ปั จจุ บั น ASPS ประเมิ น เห็ น สั ญ ญาณดี ขึ น โดยประเมิ น
เริมลดลง หลังจากเห็นสัญญาณบวก ประเด็น คือ
Downside เศรษฐกิจไทยปี
 ภาคส่ ง อ อ ก (70 % ข อ ง GDP) เห็ น สั ญ ญาณดี ข ึ น ล่ า สุด วัน ศุก ร์ที แล้ว
กระทรวงพาณิ ช ย์ร ายงาน ยอดส่ ง ออกเดื อ น ธ.ค. มูล ค่ า 2.01 หมื นล้า น
เหรียญ พลิกกลับมาขยายตัว 4.7%yoy ดีกว่าที ตลาดคาดหดตัว - . %yoy
เป็ น ผลจาก สิ น ค้า ส่ ง ออกหลายชนิ ด พลิ ก ลับ มาขยายตัว จากแรงหนุน การ
จับจ่ายใช้สอยช่วงสินปี และการขยายตัวของสินค้าบางกลุ่ม โดยเฉพาะสินค้าที
เกียวข้องกับการทํางานทีบ้าน (WFH) และสินค้าเกียวกับการป้องกันการติดเชือ
เช่น คอมพิวเตอร์, เครืองใช้ไฟฟ้า, แผงวงจรไฟฟ้า, ถุงมือยาง, เครืองมือแพทย์
เป็ นต้น และตลาดส่งออกสําคัญทีพลิกกลับมาขยายตัวในเดือน ธ.ค. 2563
ได้แก่ จีน, ฮ่องกง, ไต้หวัน, อินเดีย, เวียดนาม ส่วนตลาดทีขยายตัวต่อเนือง เช่น
สหรัฐ, ญีปุ่ น, เกาหลีใต้, ออสเตรเลีย, มาเลเซีย เป็ นต้น ส่วนภาคนําเข้าเดือน
เดียวกัน มีมูลค่า 1.91 หมืนล้านเหรียญ พลิกขยายตัว 3.6% ผิดจากทีตลาด
คาดหดตัว -1% เช่นกัน โดยรวมทําให้ยอดส่งออก (X) ทังปี 2563 หดตัวเฉลีย
-6%yoy ดีกว่าสมมุติฐานของ ASPS ทีประเมินไว้ -7%yoy ถือว่าดีกว่าทีคาด
ก่อนหน้าไว้มาก เชือว่าจะหักล้างการบริโภคเอกชนทีชะลอตัวลงช่วงปลายปี
2563 หลังจากรัฐบาลมีการ Lockdown ประเทศในช่วงครึงหลังของเดือน ธ..
หนุ น ให้ ป ระมาณการ GDP ไทยปี 2563 ของ ASPS ที คาดไว้ -6.5% มี
Downside ลดน้อยลง
ส่วนปี 2564 ASPS ประเมินว่าการส่งออกและเศรษฐกิจไทยจะกลับมาฟื นตัวที
3.5% โดยมีแรงหนุนจาก การเดินหน้าผลักดันมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของ
นาย Jeo Biden ประธานาธิ บ ดี สหรัฐคนใหม่ วงเงิ น ถึ ง 1.9 ล้า นล้า นเหรียญ
และเศรษฐกิจโลกทีกลับมาฟื นตัว หลังจากหลายประเทศเริมทยอยฉีดวัคซีน
การส่งออกของไทยรายสินค้า

ทีมา: สนค.
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 การบริโ ภคครัว เรือ น (ราว 50 % ของ GDP) เห็น แรงหนุน สําคัญ คือ การ
ผ่อนคลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ หรือ การ Lockdown ในหลายพืนทีทัวประเทศ
เช่น เชียงใหม่, นครราชสีมา, กรุ งเทพฯ เป็ นต้น (ดังตาราง) รวมถึงความคืบ
วัคซีน COVID-19 ทีดีขนอย่
ึ างต่อเนือง (ดูเพิมในย่อหน้าถัดไป)
ความคืบหน้า ผ่อนคลายการเข้มงวดกิจกรรมเศรษฐกิจไทย

ทีมา: ASPS รวบรวม

ได้เวลา Rotation กลับมากลุ่มการแพทย์
ความคื บ หน้า วัค ซี น ล่ า สุด ภาครัฐ อนุญ าตให้ก ลุ่ม รพ. เอกชนสามารถนํา เข้า วัค ซี น
COVID-19 ได้อย่างเป็ นทางการ โดยจะต้องให้บริษัทตัวแทนผูผ้ ลิตเข้าขอขึนทะเบียนกับ
อย. ทังนี หากอิงกรณีการขอขึนทะเบียนของบริษัทแอสตร้าเซนเนก้า ทีได้รบั การอนุญาต
ในกรณี ฉุกเฉิ น โดยใช้เวลาราว 1 เดือน (ยืนเรืองวันที 22 ธ.ค. 63 – อนุมัติ 20 ม.ค.
2564) จึงเชือว่าน่าจะคาดหวังเริมเห็นการอนุญาตบริษัทอืนๆภายใน 1 – 3 เดือน จากนี
ภาพรวม ประเมินเป็ นบวกกับกลุ่มการแพทย์ ต่อความเชือมันในการกลับเข้ามาใช้บริการ
ของผูป้ ่ วยไทยให้คาดหวังการฟื นตัวได้ต่อเนือง และมีโอกาสสูงกว่าประเมินในปี 2564 ที
ให้นาหนั
ํ กการฟื นตัวในช่วง 2H64 เป็ นหลัก ประกอบกับสถานการณ์ระบาด COVID-19
รอบใหม่ในไทยทีตัวเลขผูต้ ิดเชือใหม่เริมทรงตัว และลดลงแล้ว จึงคาดผลกระทบยังจํากัด
กว่าช่วง 2Q63 ขณะทีในประเด็นกลุ่มผูป้ ่ วย Fly-in แม้ปัจจุบนั ผูป้ ่ วยต่างชาติทีฉี ดวัคซีน
แล้ว จะยังต้องมีการกักตัว 14 วัน แต่เชือว่าหากมีการยอมรับวัคซีนแพร่หลายมากขึน ยังมี
โอกาสทีจะเริมเห็นการผ่อนปรนมาตรการดังกล่าว ซึงอาจเป็ น Upside ต่อประมาณการปี
2564 ได้ อย่างไรก็ตาม ยังต้องติดตามความชัดเจนในระยะต่อไป
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ขณะทีดัชนีกลุ่มฯปั จจุบนั ยัง Laggard ตลาดฯค่อนข้างมาก โดยหากนับจากปี 2563 ยัง
ปรับตัวลดลง 13.7% เทียบตลาดฯทีลดลง 5.2% สวนทางกับแนวโน้มระยะถัดไป ทียัง
คาดหวังการฟื นตัวได้ต่อเนือง แนะนําลงทุน เท่าตลาด เลือก BDMS (FV@B24) และ PR9
(FV@B11) เป็ น Top Picks กลุ่มฯ รองมาเป็ น BCH (FV@B19) จากจุดเด่น การปรับ ตัว
รวดเร็ว รับประโยชน์ทงการตรวจ
ั
COVID-19 และโอกาสการให้บริการวัคซีน COVID-19

โรงงานแปรรูปไก่ของ CP Group ที่จีนมีพนักงานติดเชื้อโควิด 38 ราย
สํานักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ามีพนักงานในโรงงานแปรรู ปไก่ของ CP Group ทีเมืองฮาบิน
ประเทศจีน ติดเชือโควิดทังสิน 38 ราย โดย CP Group ได้มีการทําความสะอาดโรงงานและ
เรียกสินค้าคืนจากซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้ว โรงงานดังกล่าวมีกาํ ลังการผลิตไก่ราว 50 ล้านตัว/
สัปดาห์ ทังนี ฝ่ ายวิจัยกําลังอยู่ระหว่างตรวจสอบกับทาง CPF ว่าโรงงานของ CPF ได้รบั
ผลกระทบจากประเด็นดังกล่าวหรือไม่ โดยปั จจุบนั CPF มีสดั ส่วนรายได้จากประเทศจีนราว
7% ของรายได้รวม แบ่งเป็ นธุรกิจฟาร์มไก่ราว 4% ของรายได้รวมของ CPF และมีธุรกิจสุกร
ครบวงจร ซึงถือหุน้ ผ่าน CPP ทีคาดว่าจะมีการบันทึกส่วนแบ่งกําไรจากบ. ร่วมเข้ามาราว 8
พันล้านบาทในปี 2564 หรือราว 30% ของคาดการณ์กาํ ไรสุทธิปี 2564 ของ CPF
ฝ่ ายวิจยั ประเมินประเด็นดังกล่าวเป็ น Sentiment เชิงลบต่อ CPF เพราะมีโรงงานหลายแห่ง
อยู่ในจีน ซึงปั จจุบนั ประเทศจีนมีการระบาดของโควิดมากขึน แต่ประเมินว่า CPF จะบริหาร
จัดการ ป้องกันและควบคุมพนักงานเกียวกับการระบาดของโควิดได้ โดยไม่กระทบต่อการ
ดําเนินการผลิตและส่งมอบสินค้าให้ลกู ค้า โดยในทางพืนฐาน ฝ่ ายวิจยั ยังแนะนําซือ CPF
(FV@B42) จากแนวโน้มกําไรสุท ธิ ปี 2563-64 จะเติ บ โต 32.8% yoy และ 4.7% yoy จาก
ธุรกิจสุกรในไทย เวียดนามและจีนเติบโตชัดเจน

กลยุทธ์เน้นหุ้นกำไรฟื้น มี Story หนุน ชอบ BDMS SCC INSET
ภาพรวมทิศทางเศรษฐกิจทีดูดีขึน จากตัวเลขส่งออกของไทย เดือน ธ.ค. ทีพลิกกลับมา
เติบโต . % ขณะเดียวยังมีประเด็นวัคซีนทีทางนายกฯ อนุญาติให้โรงพยาบาลเอกชน
นําเข้าวัคซีน ทีผ่านการอนุมตั ิของ อย. ได้ ทําให้เกิดความความหวังเชิงบวก ว่าจะเห็นการ
ฉี ดวัคซี น ฉี ด ในวงกว้า งที เร็ว มากขึน หนุน การฟื นตัว ของเศรษฐกิ จ และกํา ไรบริษั ท จด
ทะเบียนให้ดดู ีมากขึน
ในอีกมุมหนึงอาจได้แรงหนุนเพิมเติมจากทาง ธปท. ทีมีกระสุนพร้อมทีจะกระตุน้ เศรษฐกิจ
คือ โอกาสในการลดดอกเบียอีก ครัง ในช่วงไตรมาสแรกของปี เพือลดผลกระทบจาก
การ Lockdown และยังช่วยชะลอการแข็งค่าของค่าเงินบาท ซึงตามกลไกหากมีการลด
ดอกเบียอีก ครังมาอยู่ที . % จะช่วยผลักดันให้ตลาดหุน้ ไทยซือขายบน P/E ทีสูงขึน
ขยับขึนจาก
จุด เป็ น
จุด
. เท่า และดัชนีเป้าหมายปี
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Target SET Index กรณีคงดอกเบี้ยและลดดอกเบี้ยนโยบาย

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS

ขณะทีวันนีฝ่ ายวิจัยฯ ประเมินกรอบการเคลือนไหวของ SET index ที
–
จุด กลยุทธ์เน้ นหุ้นพืนฐาน กําไรฟื นเด่น มี Story หนุนอย่าง BDMS SCC INSET มี
รายละเอียดทีน่าสนใจดังนี
BDMS (FV @ 24.00) ผลดําเนินงานทีดีขึนของพ.ย. ลดลงเพียง %- % หลักๆจาก
ผูป้ ่ วยไทยทีกลับมาทรงตัว yoy แล้ว และจากนี คาดผูป้ ่ วยต่างชาติจะทยอยกลับมา จากการ
คลายข้อจํากัดเดินทางในอนาคตอันใกล้ ขณะทีความคืบหน้าวัคซีนหลายบริษัททีใกล้ใช้ได้
จริง คาดหนุนสถานการณ์กลับมาใกล้เคียงปกตินบั จาก H ประเมินทําให้การฟื นตัวดีขนึ
กว่าคาดไว้เดิม คาดปี
เติบโตสูง . % จากฐานตําปี
ชอบ BDMS มากสุดใน
กลุม่ ฯ โดยมีมลู ค่าทางพืนฐาน บาท มี Upside สูงเกิน %
SCC (FV @ 450.00) คาดกําไรสุทธิ Q63 ยังเติบโตกว่า % YoY จาก Spread ผลิตภัณฑ์
หลักทีเพิมขึนมาก บวกกับกําไรจากธุรกิ จ Packaging ทีฟื นตัวจากฐานตําในปี ก่อน เห็น
ภาพการเติ บ โตชัด เจนของ ธุ รกิ จ หลัก ในช่ ว งหลายปี ข ้า งหน้า (ปิ โตรเคมี ,ซี เ มนต์แ ละ
ํ า
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง,Packaging) เชือว่า SCC จะสามารถสร้าง EBITDA เฉลียไม่ตากว่
แสนล้านบาท/ปี เทียบกับ EBITDA เฉลียในช่วงปี
ทีทําได้ , ล้านบาท
ขณะทีทิศทางดอกเบียในตลาดทีปรับตัวลดลง ส่งผลบวกต่อต้นทุนการเงินเฉลียของ SCC
ให้ลดลง บวกกับ Fund flow ต่างชาติทีเริมกลับมาซือหุน้ SCC อีกครัง
INSET (FV @ 4.66) คาดกําไรทังปี 2563 เติบโต 12% และเชือว่ายังคาดหวังความต่อเนือง
ได้ จากจุดเด่นเป็ นผูเ้ ล่นหลักรับงานโครงสร้างพืนฐานในอนาคต อาทิ 5G, Data Center ซึง
จากนีมีเชือว่าเม็ดเงินลงทุนจะขยายตัวในอัตราเร่ง โดยคาดกําไรปี 2564-65 จากเพิมปี ละ
10.8% กลายเป็ นโตไม่ตากว่
ํ าปี ละ 15%-20% อีกทังแผนการขยายฐานธุรกิจทีรวดเร็ว โดย
ASPS เชื อว่ า มี โ อกาสที INSET หาแนวทางย้า ยเข้า มาจดทะเบี ย นใน SET เพื อสร้า งข้อ
ได้เปรียบต้นทุนการเงินและความหลากหลายนักลงทุน
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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

