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10 พฤศจิกายน 2563 |

ET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
ความเสี่ยงจากปัจจัยแวดล้อมหลายเรื่องลดระดับลง ทำให้สภาพคล่อง
ส่วนเกินเริ่มไหลกลับเข้าตลาดุห้น ทั้งนี้อยู่บนความคาดหวังว่าจะเห็นการ
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจ คาด SET Index วันนี้น่าจะปรับขึ้นได้ต่อ พอร์ตการ
ลงทุน ให้ขาย JMART (15%) เข้าลงทุนใน BDMS 5% และ CRC 10% ส่วน
เงินสด 10% ให้ซื้อ MINT เลือก BDMS, CRC และ MINT เป็น Top Pick

ปัจจัยเสี่ยงค่อยๆ ลดลง หนุน Fund Flow ไหลเข้า แต่อย่าประมาท
ความเสียงจากหลายปั จจัยทีฝ่ ายวิจยั ได้ประเมินไว้ค่อยๆ คลายตัว (การเมือง Covid-19,
การเลือกตังในสหรัฐฯ, การเข้า SET50 ของ SCGP รวมถึงเกณฑ์ short Sell) โดยล่าสุดมี
ประเด็นเรืองวัคซีน Covid-19 เข้ามาช่วยลดแรงกดดันเรืองอีกส่วนหนึง เมือระดับความ
เสียงลดลงจึงเปิ ดทางให้สภาพคล่องส่วนเกินทีมีอยู่สงู ในระบบไหลเข้าตลาด ทําให้ราคา
หุน้ ปรับขึนแรง อย่างไรก็ตามการปรับตัวขึนไปของราคาหุน้ อยู่บนความคาดหวังว่าจะเห็น
การฟื นตัว ของเศรษฐกิ จ ที ชัด เจนมากขึน ซึงจากนี ไปยัง มี อุป สรรคบางประการที ต้อ ง
ติดตาม เฉพาะอย่างยิงปั จจัยการเมืองในประเทศ SET Index วันนีน่าจะปรับขึนไปต่อ
ส่วนกลยุทธ์การลงทุนปรับเปลียนโดยการลดนําหนักหุน้ ทีเคยได้ประโยชน์ในสถานการณ์
Covid-19 อย่างกลุ่มชินส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ยางพารา-ถุงมือยาง หรือกลุ่มทีได้ประโยชน์
จาก Work from Home ส่วนกลุม่ ทีน่าจะได้ประโยชน์ได้แก่กลุม่ ทีปรับตัวลงแรงในช่วงเวลา
ก่อนหน้าเช่น การแพทย์, ขนส่ง, ท่องเทียว, ค้าปลีก, ธนาคาร ฯลฯ วันนีให้ปรับพอร์ตโดย
ขาย JMART ออก แล้ว นํา เงิ น % ของพอร์ตเข้า BDMS 5%, CRC 10% ส่ว นเงิ น สด
10% ทีมีในพอร์ต เข้าลงทุนใน MINT หุน้ Top Pick วันนีเลือก BDMS, CRC และ MINT
16 หุ้นเด่น Vaccine Play
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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 มา ตลาดหุ้นพ้นจุด Lockdown
กระแสความคาดหวังการพัฒนาวัคซีนไวรัส COVID-19 กลับมาสร้างสีสนั แก่ตลาดการเงิน
โลกอีกครัง ภายหลังวานนี บริษัท Pfizer(ผูผ้ ลิตยารายใหญ่ สัญชาติสหรัฐ) และบริษัท
BioNTech (ผู้ผ ลิ ต ยารายสัญ ชาติ เ ยอรมนี ) ซึงร่ว มกัน พัฒ นาวัค ซี น COVID-19 แถลง
รายงานผลการทดลองว่า วัคซีนทีกําลังพัฒนาอยู่ในเฟสที 3 มีประสิทธิภาพในการป้องกัน
การติดเชือ COVID-19 ได้ถึง 90%
ทังนี Pfizer ระบุว่ า จะเตรี ย มยื นจดทะเบี ย นวัค ซี น ต่ อ สํา นัก งานอาหารและยาสหรัฐ ฯ
(FDA) ในช่วงสัปดาห์หน้า และคาดว่าจะมีการผลิตวัคซีนจํานวน 50 ล้านโดส ภายในปี
2563 และ 1.3 พัน ล้า นโดสในปี 2564 โดยเบื องต้น คาดวัค ซี น จะเริมใช้ใ นสหรัฐ ก่ อ น
(สหรัฐมีประชากรราว 330 ล้านคน) ส่วนการมีวคั ซีนใช้วงกว้างทัวโลก ASPS คาดว่าจะยัง
ต้องรอไปอีกระยะหนึง(ทัวโลกมีประชากรราว 7.5 พันล้านคน) โดยคาดจะเกิดขึนประมาณ
ช่วง 2H64
ความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีน COVID-19

ทีมา: New York Times, 10 พ.ย.

ประเด็นวัคซีนดังกล่าวสร้าง Sentiment เชิงบวกต่อตลาดการเงินทัวโลก สะท้อนจากราคา
สินทรัพย์เสียงทุกชนิดปรับเพิมขึน ยกเว้นเพียงราคาทองคําปรับฐานแรง . %และดัชนี
NASDAQ ทีปรับลดลง . % วานนี
หากพิ จ ารณาในรายละเอี ย ด ดัช นี NASDAQ ของสหรัฐ เมื อวานนี พบว่ า หุ้น Tech
โดยเฉพาะ หุน้ FAANG คือ Facebook, Amazon , Apple, Netflix และ Google รวมถึง
หุน้ Work From Home ในสหรัฐ อาทิ Zoom Video ผูใ้ ห้บริการแอปพลิเคชัน Zoom ซึง
เป็ นแอปพลิเคชันสําหรับสือสารแบบ VDO Call, Twilio ผูใ้ ห้บริการการสือสารด้วยเสียง
ผ่ า นระบบอิ น เทอร์เ น็ ต (Cloud communication) เป็ น ต้น ซึงทัง กลุ่ม ถื อ เป็ น กลุ่ม ที
Outperform ในตลาดหุน้ สหรัฐนับตังแต่ตน้ ปี ทีผ่านมา จากผลบวกจาก Covid-19 ล่าสุด
เมือวานนี ราคาหุน้ ถูกเทขายทํากําไรหรือปรับฐานแรง จากเรืองวัคซีน
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% ผลตอบแทนนับตั้งแต่ต้นปี ytd ของ หุ้น Tech
และหุ้น Work From Home ในสหรัฐ

ทีมา: .ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS

% ผลตอบแทนเมื่อวานนี้หุ้น Tech และ หุ้น Work From Home ในสหรัฐ ปรับฐาน
แรงจากประเด็น Pfizer ประกาศพัฒนาการของวัคซีน
Google

0.1%

APPLE

‐2.0%

Facebook

‐5.0%

Amazon

‐5.1%

Netflix

‐8.6%

Workday

‐0.7%

Microsoft

‐2.4%

Twilio

‐6.2%

Elastic

‐6.7%

Okta

‐6.8%

Crowdstrike

‐10.7%

Zoom Video ‐17.4%
‐20.0%

‐15.0%

‐10.0%

‐5.0%

0.0%

5.0%

ทีมา: .ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS

ในส่วนของตลาดหุน้ ไทย คาดว่ามี โอกาส หุน้ ทีปี นี Outperform และได้ประโยชน์จาก
Covid-19 อาทิ กลุ่ม อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (KCE, DELTA, HANA,SVI) หุ้น ถื อ มื อ ยาง STA,
STGT หุน้ ขายมือถือ JMART, COM7,SPVI กลุ่มอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน DCC, HMPRO,
DOHOME (ดังรู ป) วันนีมีโอกาสโดนกดดัน หรือ มีโอกาสถูกขายทํากําไรเช่นกัน วันนี
แนะนําชะลอการลงทุนในกลุม่ เหล่านี
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ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีราย Sector

ทีมา: .ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS
ข้อมูลสินสุด ณ พ.ย.

4 เหตุผล ลุ้น Fund Flow เข้าตลาดหุ้นเอเชียมากขึ้น
พัฒนาการของวัคซีนใกล้เข้าสู่เส้นชัย ถือเป็ นข่าวดี ทีตลาดหุน้ เฝ้ารอ โดยเฉพาะตลาดหุน้
เอเชีย รวมถึงตลาดหุน้ ไทย ทีบริษัทส่วนใหญ่ ประกอบด้วยหุน้ cyclical และทีสําคัญคือมี
โอกาสเห็นการเคลือนย้ายเม็ดเงินมาลงทุนในตลาดหุน้ เอเชียมากขึน ดังนี
. เริมเห็นการเคลือนย้ ายเม็ดเงินออกจากสินทรัพย์ปลอดภัยมาสู่สินทรัพย์เสียง
มากขึน สะท้อนได้จากราคาทองทีวานนีปรับตัวลงเกือบ % รวมถึงแรงขายตราสารหนี
จํานวนมาก ฉุดให้ Bond Yiles ปี ของสหรัฐเร่งตัวขึนถึง bps. มาอยู่ที . %
. เริมเห็นการขายหุ้น Tech มาหุ้น Cyclical มากขึน ถือว่าดีต่อตลาดหุ้นไทย วานนี
หุน้ Tech ยักษ์ใหญ่ อย่าง FAANG ส่วนใหญ่ปรับตัวลงแรงสวนทางกับภาพรวมตลาด
ขณะที หุ้น Cyclical อย่ า ง Boeing, Disney, JP Morgan ปรับ ตัว เพิ มขึนในระดับ %
ขณะทีตลาดหุน้ ไทยปรับฐานลงมาแรงเป็ นอันดับต้นๆ ของโลกในปี นี ซึงส่วนใหญ่เป็ นหุน้
Cyclical และมีหนุ้ Tech เพียง % เท่านัน จึงมีโอกาสได้รบั ความสนใจจากต่างชาติมาก
ขึนตามพัฒนาการของวัคซีน
. เริมเห็นต่างชาติกลับมาซือสุทธิตลาดหุ้นเอเชียมากขึน ในเดือน พ.ย. (mtd)
เปิ ดทํา การมาได้ไ ม่ กีวัน ต่า งชาติ สลับ มาซือสุท ธิ หุ้น ในภูมิภ าคอย่ า งมี นัยฯ กว่า 5.28
พันล้านเหรียญ(เดือนทีซือสุทธิสงู สุดในปี นี) ขณะเดียวกันตลาดหุน้ ไทยมีแรงซือสลับเข้า
มาบ้าง อย่างวานนีต่างชาติซือสุทธิ . พันล้านบาท
. ค่ าเงินเอเชี ย และค่ าเงินบาทอยู่ใน Momentum ทีแข็งค่ า ทําให้ต่างชาติเข้า มา
ลงทุนมีโอกาสได้กาํ ไรจาก Fx Gain เพิมเติม
สรุ ป คื อ Sport Light มี โ อกาสฉายมาที ตลาดหุ้ น เอเชี ย และไทยมากขึ น ตาม
พัฒนาการเชิงบวกของวัคซีนทีมีโอกาสสําเร็จเร็วกว่าทีคาด
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กลยุทธ์เลือกหุ้น Vaccine Play ชอบ MINT, BDMS และ CRC
ฝ่ ายวิจยั ทําการคัดกรองหาหุน้ Vaccine Play ด้วยวิธี Top-Down คือ ค้นหาหุน้ ในกลุ่มที
ราคาปรับฐานแรงจากประเด็น Covid-19 แต่ยงั มีพืนฐานแข็งแกร่ง พร้อมทีจะรีบาวน์กลับ
ได้แรงเช่นกัน โดยมีเงือนไขดังนี
1. ค้นหาว่ามีหนุ้ ในอุตสาหกรรมใด ทีสะท้อนประเด็นลบจาก Covid-19 มาในระดับ
หนึงแล้ว โดยมีผลตอบแทน (ytd) Underperform ตลาดมาก อาทิ กลุ่มธ.พ. 39% ytd, กลุ่มอสังหาฯ -29% ytd, กลุ่มท่องเทียว - 9% ytd,กลุ่ม media -27%
ytd, กลุ่ม โรงพยาบาล - % ytd, กลุ่ม ขนส่ง - % ytd และกลุ่มทีมี ธุ รกิ จใน
ยุโรป – % ถึง - %ytd ขณะที SET Index -18%ytd
2. ค้นหาหุน้ พืนฐานแข็งแกร่งมี Upside ในกลุ่มอุตสาหกรรมข้อ ซึงมีโอกาสรีบา
วน์กลับจากประเด็นวัคซีน เพิมเติมด้วยการคัดเฉพาะหุน้ ทีมีปริมาณการ Short
Sales คงค้างในช่วง เดือนทีผ่านมา น่าจะเป็ นตัวเร่งให้ราคาดีดขึนแรง หากมี
การ Cover Short เกิดขึน
ได้ ผลลัพธ์

หุ้น Vaccine Play ดังนี
16 หุ้นเด่น Vaccine Play

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ASPS
ข้อมูลสินสุด ณ พ.ย.

Toppick วันนีเลือก CRC, BDMS และ MINT
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

