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4 พฤศจิกายน 2563 |

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
ประเมินจากปัจจัยแวดล้อมที่ยังมีแรงกดดันจากทั้งการเมืองในประเทศ และ
สถานการณ์ Covid-19 ขณะที่นักลงทุนต่างชาติยังไม่กลับเข้ามาซื้อ เชื่อว่า
SET Index ยังน่าจะอยู่ในภาวะผันผวน พอร์ตจำลองวานนี้ขายทำกำไร
MTC วันนี้ให้ซื้อ GULF น้ำหนัก 10% และ BDMS เพิ่มอีก 5% ส่วนหุ้น Top
Pick เลือก BDMS, GULF และ PTTGC

ขึ้นแรงอย่างนี้มีโอกาสกลับมา 1200 จุด อีกครั้งมั๊ย ?
SET Index วานนีดีดตัวขึนมาแรงภายใต้แรงขับเคลือนของตลาดหุน้ สําคัญในต่างประเทศ
บนกระแสเก็งกําไรบนผลการเลือกตัง ปธน. สหรัฐฯ ส่วนกลุ่มนักลงทุนทีซือสุทธิในตลาด
หุน้ ไทยคือกลุ่มนักลงทุนสถาบันในประเทศทีซือสุทธิ กว่า . พันล้านบาท ขณะทีนัก
ลงทุนต่างชาติขายสุทธิกว่า . พันล้านบาท จากองค์ประกอบข้างต้นยังเชือว่าการปรับตัว
ขึนของ SET Index ดังกล่าวน่าจะยังถือว่าเป็ นเพียงกระแสเก็งกําไรในระยะสัน ขณะทีส่วน
ปั จจัยแวดล้อมทีอาจสร้างแรงกดดันต่อตลาดหุน้ ไทยในช่วงจากนีไปยังคงเป็ น เรืองหลัก
คือ การเมืองในประเทศ และสถานการณ์การติดเชือ Covid-19 ทีมีความสัมพันธ์โดยตรง
กับโอกาสการฟื นตัวของเศรษฐกิจ โดยสถานการณ์การเมืองล่าสุดเริมเห็นการเคลือนไหว
เพือนัดชุมนุมใหญ่ อีกครัง ส่วน Covid-19 จํานวนผูต้ ิดเชือยังเพิมขึนในอัตราทีน่ากังวล
จากทีกล่าวมาข้างต้นเชือว่า SET Index น่าจะผันผวนและมีโอกาสลงมาทดสอบ
จุดได้ พอร์ตจําลองวานนีขายทํากําไร MTC รับกําไร . % ทําให้ระดับเงินสดเพิมเป็ น
35% แนะนําให้จดั สรรเงินเข้าลงทุนใน GULF 10% และ ซือ BDMS เพิม % ซึงจะทําให้
ระดับเงินสดเหลือ % ส่วนหุน้ Top Pick เลือก BDMS, GULF และ PTTGC
ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสหรัฐ ล่าสุด 8 โมง 30 น.
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ทีมา: Bloomberg
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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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ตลาดหุ้นมักผันผวน ระหว่างรอผลเลือกตั้งสหรัฐ
ตลอดทังวันนีเชือว่าตลาดรอผลการเลือกตังประธานาธิ บดีสหรัฐคนที (นาย Donald
Trump(จากพรรค Republican) และนาย Joe Biden(จากพรรค Democratic)
นําหนักอยู่ทีการนับคะแนนในวันนี คือ คะแนนคณะผูเ้ ลือกตัง(Electoral vote) เนืองจากผู้
เสียงขึน
ทีจะเป็ นประธานาธิบดีจะต้องได้คะแนนเสียงสนับสนุนจากคณะผูเ้ ลือกตัง
ไปจากทังหมด
เสียง โดยตลาดให้นาหนั
ํ กไปทีรัฐ Swing State สําคัญซึงมีจาํ นวน
คณะผูเ้ ลือกตังสูง อาทิ Florida, Pennsylvania, Ohio, North Carolina ฯลฯ
ล่าสุด เวลา . น. คะแนน Electoral vote Joe Biden(พรรค Democrat) Joe Biden(
พรรค Democrat) ยังนํา นาย Donald Trump (พรรค Republican) อยู่ท ี ต่อ
ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสหรัฐ ล่าสุด 8 โมง 30 น.

ทีมา: Bloomberg

ASPS ทําการศึกษาสถิติในอดีตหลังวันเลือกตัง วัน
 %Return ข อ ง แ ต่ ล ะ Asset ข อ ง ต ล าด หุ้ น ส ห รั ฐ , SET index, ร าค า
นํามัน ดิบ และทองคํา หลัง วัน เลือ กตัง วัน (ดังรู ปด้านล่าง) ยกเว้นการ
เลือกตังปี
สินทรัพย์แต่ละประเภทปรับลงแรง เนืองจากเป็ นช่วงทีเกิ ด
ภาวะวิกฤตซัพไพรม์ในสหรัฐ
การเปลี่ยนของราคาปิดหลังการเลือกตั้ง 1 วัน และ %Return หลังการเลือกตั้ง 1 วัน
การเปลียนของราคาปิ ดหลังการเลือกตัง 1 วัน

%Return หลังการเลือกตัง 1 วัน

หลั งวั น
SET INDEX S&P500 Brent Oil ทองคํ า SET INDEX S&P500 Brent Oil
วั น เลื อกตั้ ง
เลื อกตั้ ง 1 วั น
(จุด)
(จุด)
(Barrel) (Troy Ounces)
4-พ.ย.-80 5-พ.ย.-80
6.00
6-พ.ย.-84 7-พ.ย.-84
-1.24
1.50
-0.73%
8-พ.ย.-88 9-พ.ย.-88
3.83
-1.82
-0.02
2.45
0.92%
-0.66%
-0.16%
3-พ.ย.-92 4-พ.ย.-92
14.79
-2.81
-0.35
-1.50
1.57%
-0.67%
-1.79%
5-พ.ย.-96 6-พ.ย.-96
24.26
10.45
-0.04
-0.75
2.64%
1.46%
-0.18%
7-พ.ย.-00 8-พ.ย.-00
7.01
-22.59
-0.36
0.60
2.40%
-1.58% -1.14%
2-พ.ย.-04 3-พ.ย.-04
9.30
12.65
1.01
5.30
1.47%
1.12%
2.17%
4-พ.ย.-08 5-พ.ย.-08
-0.26
-52.98
-4.57
-22.82
-0.06%
-5.27% -6.88%
5-พ.ย.-12 6-พ.ย.-12
-5.86
11.13
3.34
31.03
-0.45%
0.79%
3.10%
8-พ.ย.-16 9-พ.ย.-16
-0.41
23.70
0.32
2.30
-0.03%
1.11%
0.70%
Average
6.58
-2.78
-0.08
2.08
1.06%
-0.46% -0.52%

ทีมา: Bloomberg, ASPS

ทองคํ า
0.93%
0.43%
0.59%
-0.44%
-0.20%
0.23%
1.26%
-2.99%
1.84%
0.18%
0.06%
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 ความผั น ผวนร ะหว่ า งวั น วัด จากแกว่ ง ตัว ในระหว่ า งวัน สูง สุด -จุด ตําสุด
(High-Low) โดยพิจารณาในวันนับคะแนนเลือกตังประธานาธิบดีสหรัฐรอบที
แล้ว 9 พ.ย.2559 พบว่า SET Index แกว่ง ตัวในระหว่างวันสูง สุด-จุดตําสุด
(High-Low) สูงถึง 23.1 จุด สูงกว่าค่าเฉลียย้อนหลัง 5 วันก่อนหน้าที 10.34
จุด(+2.23 เท่า) ทําให้เชือว่าวันนีทังวัน SET Index จะผันผวนมากกว่าปกติ
เหมือนในอดีต หากอิงสัดส่วนการผันผวนที 2.23 เท่าดังรอบทีแล้ว คาด SET
Index จึงมีโอกาสผันผวนสูงราว . จุด
สถิติความผันผวนของ SET Index ช่วงก่อน/หลังเลือกตั้งสหรัฐ
เลือ กตงปี
ั 2559
เลือ กตงปี
ั 2563
ผลตอบแทน จุดสู งสุ ด-จุดตําสุ ด ผลตอบแทน จุดสู งสุ ด-จุดตําสุ ด
4 วันก่อนเลือกตัง
-0.39%
8.51
-0.08%
12.00
3 วันก่อนเลือกตัง
-0.37%
11.79
-0.52%
10.85
2 วันก่อนเลือกตัง
-0.49%
12.54
-0.56%
17.50
1 วันก่อนเลือกตัง
1.12%
9.84
0.60%
11.11
ว ันเลือ กตงั
0.50%
9.03
1.59%
12.88
1 ว ันหลังเลือกตงั
-0.03%
23.11
2 วันหลังเลือกตัง
0.32%
9.63
3 วันหลังเลือกตัง
-1.30%
15.09
4 วันหลังเลือกตัง
-1.69%
15.92
5 วันหลังเลือกตัง
0.49%
15.32
6 วันหลังเลือกตัง
-0.12%
11.90
ค่าเฉลีย 5 ว ันก่อ นเลือกตงั
0.07%
10.34
0.21%
12.87

ทีมา: Bloomberg, ASPS
หมายเหตุ: 1 วันเลือกตังในตาราง เป็ นการอ้างอิงวันตามเวลาไทย โดยเป็ นวันที 9 พ.ย. 2559 สําหรับปี
2559 และวันที 4 พ.ย. 2563 สําหรับปี 2563 ซึงเป็ นช่วงทีสหรัฐปิ ดหีบเลือกตังไปแล้ว

ประเด็น ทีตลาดกังวล คือ : หากเผชิญอุปสรรค อาทิ เนืองจากปี นีเป็ นปี ทีเผชิญ Covid19 ทําให้ประชาชนมีการเลือกตังผ่านไปรษณีมาก ซึงจะทําให้การนับคะแนนล่าช้า และ
หรือกรณี ทีฝ่ ายใดฝ่ ายนึงชนะไม่ขาดลอย และเกิดการฟ้องรองต่อศาลสูงสุด และเกิ ด
ปั ญหายืดเยือ หากเกิดกรณี นีเชือว่าจะทําให้เกิ ดความไม่แน่นอน และอาจจะเป็ นแรง
กดดัน ต่อ สิ น ทรัพ ย์เสียง และ SET index หากกรณี ร าบรืน นับ คะแนนเสร็จ สินไม่ มี
อุปสรรค คณะผูเ้ ลือกตัง(Electoral College)” จะมีการเลือกประธานาธิบดีอีกครังวันที
ธ.ค.
โดยรวมเป็ นประเด็นทีต้องติดตามอย่างใกล้ชิด โดยผลกระทบของนโยบายของผูท้ ีจะเป็ น
ประธานานาธิ บ ดี ต่อ เศรษฐกิ จ สหรัฐ และไทย สามารถอ่า นรายละเอี ย ดเพิ มเติ ม ใน
Invest+ เดือน พ.ย.

ครม. ออกมาตรการช่วยเหลือภาคเกษตร และท่องเที่ยวเพิ่ม หนุน
ท่องเที่ยว, สายการบิน และค้าปลีก
วานนี ทีประชุม ครม. มีมติอนุมตั ิมาตรการช่วยเหลือภาคเกษตร และภาคการท่องเทียว
วงเงินรวมกว่า . แสนล้านบาท แบ่งออกเป็ นมาตรการช่วยเหลือภาคเกษตร วงเงินรวม
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. หมืนล้านบาท และมาตรการช่วยเหลือภาคท่องเทียว วงเงินรวม . หมืนล้านบาท
ดังตาราง
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ
มาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจที ครม.อนุมต
ั แ
ิ ล ้ว ตังแต่ 12 ส.ค.- ปั จจุบัน

• ขยายเวลามาตรการเยี ยวยาเกษตรกร ถึ ง 15 ก.ย.63 คื อ จายเงิ นรอบเดียว 15,000 บาทย รวม 1.55 แสน
คน เป นเงิ น 2.25 พันล านบาท วงเงิ น 1.9 หมื่ นล านบาท
• ยกเว นค าผานทางมอเตอรเวย หมายเลข 7 และ 9 ช วงหยุ ดยาว 4-7 ก.ย
• ส งเสริมการจางงานเด็กจบใหม 2.6 แสนราย : 12 เดือน ตั้งแต ต.ค63 - ต.ค.64รัฐจะช วยจายเงิ นสมทบ
ให กับลู กจางเพื่อช วยนายจางไม เกิ น 50%ของค าจาง
การบริ โภค และลด
•คนละครึ่ง: รัฐช วยจายค าสิ นค า (Copayment) ไม เกิ น 150 บาท/คน/วั น หรือไม เกิ น 3,000 บาท/คน ตลอด
คาใชจายครั วเรื อน
โครงการ ตั้งแต 1 ต.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63
•เพิ่มกํ าลั งซื้อให ผูมีบัตรสวั สดิการ: เพิ่มวงเงิ นบั ตรสวั สดิการแก ผูถือบั ตร 14 ล านคน อีก 500 บาท จาก
200-300 เป น 700-800 บาท
•ช อปดีมีคืน: นํ าค าซื้อสิ นค า-บริการมาลดหย อนภาษี ไดไม เกิ น 30,000 บาท ระยะเวลาตั้งแต 23 ต.ค. - 31 ธ.ค.
63
• เพิ่มวงเงิ น Top up ให แก ผูถือบั ตรสวั สดิการแห งรัฐ อีก 500 บาทเป น 700-800 บาท/คน วงเงิ น 2.1 หมื่ น
ล านบาท:
SMEs
• สิ นเชื่ อ Soft loan ช วยเหลื อ SMEs ในกลุ ม รายย อย , ภาคท องเที่ ยว และ Supply chain วงเงิ น 1.14 แสน
ล านบาท
สายการบิน •สิ นเชื่ อ Soft loan ช วยเหลื อ สายการบิ น วงเงิ น 2.4 หมื่ นล านบาท
•ขยายสิ ทธิ์โครงการเราเที่ ยวดวยกั น : เพิ่มส วนลดค าที่ พัก 40% จํานวน 10 คื น/คน, ให เงิ นคื นค าตั๋วเครื่องบิ น
ทองเที่ยว
•วั นหยุ ดยาว 2 ช วง 19-22 พ.ย.,10-13 ธ.ค. 2563

การจางงาน

•ส งเสริมการจางาน 6 หมื่ นตําแหน ง วงเงิ น 1.63 หมื่ นล านบาท (1 ตําบล 1 มหาวิ ทยาลั ย)
•มาตรการช วยเหลื อผูปลู กขาว และยาง วงเงิ น 6.19 หมื่ นล านบาท
•สิ นเชื่ อชะลอการขายขาวนาป (พ.ย. 63 - ก.พ. 64)
•สิ นเชื่ อเพื่อรวบรวมขาว และสรางมู ลค าเพิ่ม (ต.ค. 63 - ก.ย. 64)

•โครงการชดเชยดอกเบี้ ยให ผูประกอบการในการเก็ บสต็อคขาว (พ.ย. 63 - มี .ค. 64)
•สิ นเชื่ อเงิ นทุ นหมุ นเวี ยนแก ผูประกอบกิ จการไม ยางและผลิ ตภัณฑ
•ขยายเวลาชํ าระเงิ นกู โครงการพัฒนายางของ ธ.ก.ส.
•สิ นเชื่ อผูประกอบการผลิ ตผลิ ตภัณฑ ยาง วงเงิ น 2.5 หมื่ นล านบาท
•สิ นเชื่ อเป นเงิ นทุ นหมุ นเวี ยนแก ผูประกอบกิ จการยาง (ยางแห ง) วงเงิ น 2 หมื่ นล านบาท
•เพิ่มวงเงิ น Soft Loan ท องเที่ ยวของธนาคารออมสิ น จากไม เกิ น 20 ล านบาท/ราย เป นไม เกิ น 100 ล านบาท/
ราย
ผู ประกอบการ •ขยายโครงการ PGS Soft Loan+ วงเงิ น 5.7 หมื่ นล านบาทของ บสย. ให ครอบคลุ มมากขึ้น
ทองเที่ยว และสาย •ขยายเวลาขอ Soft loan ออมสิ นฟนฟูทองเที่ ยวไทย วงเงิ น 5 พันล านบาท จนถึ งวั นที่ 30 มิ .ย. 64
•ขยายเวลาขอสิ นเชื่ อ Extra cash วงเงิ น 1 หมื่ นล านบาท จนถึ งวั นที่ 30 มิ .ย. 64 ของธนาคารพัฒนาวิ สาหกิ จ
การบิน
ขนาดกลางและขนาดย อมประเมิ น
•ลดภาษี สรรพสามิ ตน้ํ ามั นเครื่องบิ นไอพนจาก 4.726 บาท/ลิ ตร เหลื อ 0.20 บาท/ลิ ตร ตั้งแต 3 พ.ย. 63 - 30

เกษตรกร

ทีมา: ASPS รวบรวม

ซึงเมือรวมกับมาตรการกระตุน้ การบริโภคของรัฐทีออกมาเมือกลางเดือน ต.ค.
เช่น
โครงการคนละครึง, โครงการเพิมกําลังซือให้ผมู้ ีบตั รสวัสดิการ และโครงการช้อปดีมีคืน
วงเงิน . ล้านบาทแล้ว จะส่งผลให้เศรษฐกิจไทยในช่วง Q63-1Q มีเม็ดเงินเข้าไป
ในระบบกว่า . แสนล้านบาท หรือคิดเป็ นเกือบ % ของ GDP
ASPS ประเมินว่ามาตรการต่างๆข้างต้นจะช่วยหนุน Sentiment ในหุน้ กลุ่มทีเกี ยวข้อง
ได้แก่ มาตรการช่วยเหลือภาคการท่องเทียวเป็ น Sentiment เชิงบวกต่อหุน้ กลุ่มท่องเทียว
(MINT, CENTEL, ERW) และกลุ่มสายการบิน (AAV, BA) ขณะทีมาตรการช่วยเหลือภาค
เกษตร เป็ น Sentiment เชิงบวกต่อหุน้ กลุ่มค้าปลีก เช่น CPALL, CRC, HMPRO, COM7,
SPVI เป็ นต้น เนืองจากการประกันราคาสินค้าเกษตรช่วยให้เกษตรกรมีรายได้มากขึน
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ต่างชาติยังขาย เชื่อ SET ผันผวน มีโอกาสทดสอบ 1200 จุด
วานนีตลาดหุน้ ไทยปรับตัวขึนมาแรงมาก . จุด หรือ . % (ขึนแรงสุดในรอบ
เดือน) โดยเฉพาะหุน้ ขนาดใหญ่ อย่าง SET50 Outperform ได้ดีปรับตัวเพิมขึนถึง %
อย่ า งไรก็ ต ามหากมาดูแรงผลักดัน หลัก มาจากสถาบัน ฯ ทีซือสุท ธิ ใ นวานนี สูง ถึ ง .
พันล้านบาท (สูงสุดในรอบ เดือน) ขณะทีต่างชาติยงั ขายสุทธิ . พันล้านบาท แสดงว่า
การเร่ งตัวขึนของดัชนี มีโอกาสเป็ นการเก็งกําไรในระยะสั น ตราบทียังขาดแรง
สนั บ สนุ น จากต่ า งชาติ รวมถึ ง ยั ง มี ปั จ จั ย กดดั น อี ก เรื อง คื อ COVID-19 และ
การเมืองในประเทศ ดังนันถ้ าตลาดฯ เป็ นลักษณะแบบนีอาจจะขึนไม่ได้ ไกล และ
มีโอกาสกลับมาทดสอบ
จุด อีกครัง
กลยุทธ์การลงทุน แนะนําเลือกหุ้นขนาดใหญ่ พืนฐานแข็งแกร่ ง ทีราคา Laggard
ซึงน่าจะมี Momentum ไปต่อ และฝ่ าฟั นความผันผวนได้ อย่าง GULF, PTTGC และ
BDMS เป็ น Toppicks
GULF(FV64@B38) คาดกํา ไรปกติ Q63 คาดจะอยู่ ที . พั น ล้ า นบาท เพิ มขึ น
17.4%qoq ทํา ระดับ สู ง สุ ด รายไตรมาสเป็ น ประวัติ ก ารณ์ หลัก หนุ น จากเงิ น ปั น ผล
โดยเฉพาะ INTUCH รวมทังหมดราว . ล้านบาท ภาพระยะยาวถือเป็ นหุน้ ที Backlog
ในมือกว่า 5.1 พัน MW. ในช่วง 7 ปี ขา้ งหน้าสูงสุดในกลุ่มฯ จากปั จจุบนั ทีมี 3.0 พัน MW.
ทําให้แนวโน้มกําไรเติบโตโดดเด่น ซึงสวนทางกับราคาหุน้ ปั จจุบนั ทีมีการปรับฐานลงมา
แรงจน Upside เปิ ดกว้าง นักวิเคราะห์จงึ ปรับเพิมคําแนะนําเป็ น “ซือ” จากเดิม “Switch”
PTTGC(FV64@B44) ราคาหุน้ น่าจะตอบรับประเด็นลบต่างๆมากแล้ว ทังจากการปรับ
พอร์ตเตรียมซือ SCGP จากกองทุน ขณะทีปั จจุบนั มีแรงหนุนจากราคานํามันดิบทีฟื นตัว
แรง น่าจะผลักดันให้ราคาหุน้ เดินหน้าต่อได้ รวมถึงภาพการฟื นตัวของกําไรในปี โดด
เด่นตามการฟื นตัวของเศรษฐกิจ
BDMS(FV64@B20.5) เป็ นหุน้ กลุ่ม ร.พ. ทีฝ่ ายวิจยั ชืนชอบสุดในกลุ่มฯ คาดกําไร Q63
เติบโตขึน QoQ ซึงถื อเป็ นฤดูกาลของกลุ่มฯ ขณะทีช่วงทีเหลือของปี ยังได้แรงหนุนจาก
ผูป้ ่ วยต่างประเทศทีน่าจะทยอยเพิมขึนต่อตามลําดับ
SET vs Sector Return 2019

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

SET vs Sector Return 2020ytd

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส
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หุ้นที่แนะนำใน Market Talk

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

