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ET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
การกลับมาซื้อสุทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของนักลงทุนต่างชาติ ขณะที่
สถาบันในประเทศก็ยังซื้อต่อ ส่งสัญญาณของภาวะตลาดที่เป็น Liquidity
Driven ชัดเจนขึ้นซึ่งเป็นผลดีในระยะกลาง-ยาว วันนี้ปรับพอร์ตโดยนำเงิน
สด 15% เข้าลงทุนใน VGI 10%,ซื้อ CRC เพิ่ม 2% และเก็งกำไรใน MINTW7 อีก 3% Top Pick เลือก CRC, TISCO และ VGI

ตลาดหุ้นไทย เข้าสู่ช่วง Liquidity Driven ชัดเจนมากขึ้น
SET Index ดีดตัวขึนแรงตอบรับ ปั จจัยบวกคือ ผลการเลือกตัง ปธน. สหรัฐฯ และ วัคซีน
Covid-19 ไปค่อนแรง ซึงในช่วงที SET Index ปรับขึนแรงในรอบนีได้ปรากฎสัญญาณของ
Fund Flow ไหลเข้าทีชัดเจนทังในกลุ่มนักลงทุนต่างชาติ ทีวานนีซือสุทธิกว่า . หมืนล้าน
บาท ขณะทีนักลงทุนสถาบันในประเทศก็ยงั ซือสุทธิต่อเนือง สภาพแวดล้อมดังกล่าวฝ่ าย
วิจยั เห็นว่าตลาดหุน้ ไทย ส่งสัญญาณการเข้าสู่ภาวะทีถูกขับเคลือนด้วยสภาพคล่องทาง
การเงินส่วนเกิน (Liquidity Driven) ชัดเจนมากขึน อันจะเป็ นผลดีต่อทิศทางของตลาดหุน้
ในระยะกลาง-ยาว สําหรับปั จจัยทีเข้ามาในวันนี ราคานํามันยังปรับขึนต่อผลจากการ
ควบคุม supply ทีทําได้ดีต่อเนือง ส่งผลบวกต่อหุน้ ในกลุ่มพลังงาน-ปิ โตรเคมี อีกเรืองเป็ น
การที MSCI มีการเปลียนแปลงหุน้ ทีนําเข้าคํานวนดัชนี โดยในหุน้ Market Cap ใหญ่ มี
STGT และ DELTA เพิมเข้ามา ส่วนหุน้ Market Cap เล็ก มีหลายบริษัททีน่าสนใจเช่น M,
VGI,TISCO, TFG เป็ น ต้น พอร์ตการลงทุน วานนี ลด JMART ลง % แต่น าํ เงิ น ไปซื อ
CRC ได้เพียง % ทําให้เงินสดเช้านีเหลือ % ให้จัดสรรโดย ซือ VGI 10% ซือ CRC
เพิม % อีก % เก็งกําไรใน MINT-W7 หุน้ Top Pick เลือก CRC, VGI และ TISCO
อุณหภูมิที่ใช้สำหรับการเก็บรักษาวัคซีน COVID-19 ของแต่ละบริษัท
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ทีมา: The Wall Street Journal
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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น้ำหนักข่าวเรื่องวัคซีน น่าจะเบาลง
ตลาดหุน้ โลกมีแนวโน้มตอบรับ(Priced in) ประเด็นข่าวความคืบหน้าการพัฒนาวัคซี น
ไวรัส COVID-19 ของบริษัท Pfizer-BioNTech ไปในระดับหนึงแล้ว สังเกตได้จากความ
ร้อนแรงในการปรับขึนเริมลดลง คือ เริมบวกในอัตราทีชะลอลง สะท้อนจากตลาดหุ้น
ยุโรปวานนีบวกเฉลีย % เทียบกับวันจันทร์บวกเฉลีย % ส่วนหุน้ สหรัฐดัชนี NASDAQ ที
ยังปรับลงต่อ สวนทางดัชนี Dow Jones บวกราว . %
หากพิ จ ารณาในรายละเอี ยด ดัง ที ASPS นํา เสนอใน Market talk เมื อวานนี หุ้น Tech
โดยเฉพาะ หุน้ FAANG และ หุน้ ทีเกียวกับ Work From Home นับตังแต่ตน้ ปี ทงั กลุ่ม
ถือว่า Outperform ในตลาดหุน้ สหรัฐ สะท้อนจากผลตอบแทน ตังแต่ตน้ ปี (Ytd) เป็ นบวก
ดังตาราง ล่าสุดเมือวานนี Zoom video ยังปรับลงอีก % รวม วัน - . % เช่นเดียวกับ
Microsoft ลงอีก . % รวม วัน -5.8% ส่วนกลุ่ม FAANG ปรับลงเช่นเดียวกัน ยกเว้น
Netflix ทีพลิกกลับ + . % โดยรวมเป็ นการบ่งชีได้ว่า Flow ยังไหลออกจากหุน้ ทัง กลุ่ม
หรือ Take Profit หลังจากก่อนหน้าปรับขึนมาสูง และเชือว่าหากมี ประเด็ นพัฒนาการ
วัคซีนเข้ามาอีก เชือว่าอาจจะถูกกดดันเพิม
% ผลตอบแทนนับตั้งแต่ต้นปี ytd และ WTD ของ หุ้น Tech
และหุ้น Work From Home ในสหรัฐ
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ทีมา: .ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS

เช่นเดียวกับหุน้ ไทย ดังทีนําเสนอวานนีหุน้ กลุ่มทีปี นี Outperform และได้ประโยชน์จาก
Covid-19 หลังจากมีประเด็นวัคีซีนคืบหน้าดังกล่าว ทังกลุม่ อิเล็กทรอนิกส์, หุน้ ขายมือถือ
ฯลฯ ถูกขายทํากําไร ออกมา เชือว่าวันนีอาจจะยังมี Sentiment เชิงลบกดดันต่อ โดย
กลุ่ม อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส่ ว นใหญ่ ร าคาปรับ ขึ นมาเกิ น มูล ค่ า พื นฐานมาก คํา แนะหุ้น ทุก ตัว
Switch ยังแนะนําชะลอการลงทุนในกลุม่ เหล่านี
ในส่วนของประเด็นวัคซีนแม้จะมีข่าวบวกดังกล่าว แต่เชือว่ายังเผชิญความท้าทายจาก
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 การเก็บ รัก ษา เนืองจากในปั จจุบนั การเก็บรักษา หรือการแจกจ่ายวัคซีนทําได้
ลําบาก อาจส่งผลให้ช่วงเวลาทีทัวโลกจะมีวคั ซีนใช้ในวงกว้างล่าช้าออกไป ซึง
ทําให้การพืนตัวของเศรษฐกิจโลกล่าช้าตามไปด้วย
ทังนี วัคซีนของ Pfizer-BioNTech จํานวน 50 ล้านโดสแรก จะแจกจ่ายแก่เจ้า
หน้าสาธารณสุขเป็ นอันดับแรก ก่อนทีจะแจกจ่ายแก่กลุ่มประชาชนอายุ 65 ปี
ขึนไป ซึงเป็ นกลุ่มอ่อนไหว ในลําดับถัดไป อย่างไรก็ตาม การแจกจ่ายวัคซีนของ
Pfizer-BioNTech อาจเผชิญความท้าทายเล็กน้อย เพราะวัคซีนต้องเก็บรักษา
ในอุณหภูมิ – องศาเซลเซียส และอยู่ได้เพียง 2 วัน หลังละลายจากการแช่แข็ง
อุณหภูมิที่ใช้สำหรับการเก็บรักษาวัคซีน COVID-19 ของแต่ละบริษัท

ทีมา: The Wall Street Journal

 การแจกจ่ า ยวั ค ซี น ในวงกว้ า ง : ปั จ จุบัน ยัง คงกรอบเดิ มคื อคาดจะเกิ ดขึน
ประมาณช่วง 2H64
เชือว่ามีแนวโน้มอาจจะเห็นความคืบหน้าของการพัฒนาวัคซีนจากบริษัทอืนๆ: เชือว่า
ความคืบหน้าวัคซีนของ Pfizer-BioNTech จะกระตุน้ ให้บริษัทอืนๆ ทีกําลังอยู่ระหว่า ง
พัฒ นาวัคซี น เริมเดิ น หน้า แถลงความคื บ หน้า การพัฒ นาวัคซี น กัน มากขึน โดยล่ า สุด
แหล่งข่าวจาก CNN ระบุว่า บริษัท Moderna (ปั จจุบันอยู่ในเฟสที 3) เตรียมแถลงข่ าว
รายงานความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนเพิมเติม หากออกมาจริงอาจช่วยสร้าง Sentiment
เชิงบวกต่อตลาดหุน้ โลกต่อในอนาคต
ส่วนประเด็นทีตลาดหุน้ ไทยน่าจะให้นาหนั
ํ ก คือ การรายงานผลประกอบการงวด Q63
ของบริษัทจดทะเบียนทีทยอยประกาศในสัปดาห์หน้า(ดังรูป)
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คาดวันประกาศงบของบริษัทจดทะเบียนงวด 3Q63

ทีมา: .ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS

STGT และ STA ลงแรง จากข่าววัคซีน...แต่คาดกำไร 3Q63 จะขึ้น
ทำ New high
ราคาหุน้ STGT และ STA ปรับลดลงถึง % และ % วานนี จากข่าวพัฒนาการของ
วัคซีน COVID-19 อย่างไรก็ ตาม ฝ่ ายวิจัยประเมินว่ากว่าวัคซีนจะผลิตออกมาใช้ในวง
กว้า งคื อ ในช่ ว ง H64 ขณะที คาดความต้อ งการใช้ถุง มื อ ยางยัง คงสูง ต่ อ เนื อง เพราะ
ประชาชนยังต้องระมัดระวังการระบาดของ COVID-19 โดยเฉพาะผูป้ ระกอบการตาม
ร้า นอาหารและสถานที ต่ า งๆ ยัง ต้อ งใช้ถุง มื อ ยางอย่ า งต่ อ เนื อง เช่ น ยาม พนัก งาน
ร้านอาหารและพนักงานร้านสะดวกซือ เป็ นต้น เพือสร้างความมันใจให้ลกู ค้า ทําให้คาดว่า
STGT จะสามารถขายถุงมือยางได้ในราคาสูงต่อเนืองในปี
นอกจากนี ฝ่ ายวิจัยยังประเมินว่าแนวโน้มกําไรสุทธิ งวด Q63 ของ STGT จะอยู่ที .
พันล้านบาท ขึนทํา New high เพิมขึนถึง . % qoq และ 2965.8% yoy ขณะทีคาด
กําไรสุทธิ งวด Q63 ของ STA จะอยู่ที . พันล้านบาท เพิมขึนถึง . % qoq และ
1630.1% yoy จากธุรกิจถุงมือยางเติบโตโดดเด่น ทังนี ฝ่ ายวิจยั ประเมินว่าราคาหุน้ จะผัน
ผวนตามข่าวพัฒนาการของวัคซี น แต่พืนฐานของ STGT และ STA ยังดี โดยราคาหุ้น
เพียง เท่า จึงแนะนํา
STGT มีค่า PER ปี
ที เท่า และ STA มีค่า PER ปี
หาจังหวะเข้าลงทุน สําหรับนักลงทุนทีรับความผันผวนได้

Fund Flow มีสัญญาณไหลเข้าที่ชัดเจนมากขึ้น ดีต่อ SET Index ใน
ระยะกลาง-ยาว
พัฒนาการของวัคซีนใกล้เข้าสู่เส้นชัย ถือเป็ นข่าวดี ทีตลาดหุน้ ไทยเฝ้ารอ และเป็ นปั จจัย
สําคัญทีหนุนให้ต่างชาติซือสุทธิ หุน้ ไทยในวานนีสูงถึง . หมืนล้านบาท (มากสุดเป็ น
อันดับ ตังแต่จดั ตังตลาดฯ) โดยเฉพาะหุน้ ในกลุ่ม Cyclical ทีเป็ นจุดสนใจของเม็ดเงิน
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ลงทุนอย่างเห็นได้ชดั สังเกตได้ NVDR Trading วานนีต่างชาติซือสุทธิหนุ้ ในกลุม่ Cyclical
อย่าง AOT KBANK MINT มากสุด อันดับแรก และขายสุทธิหนุ้ ทีได้ประโยชน์จากการ
แพร่ ร ะบาด COVID-19 และ Outperform มาก่ อ นหน้า นี อย่ า ง STGT STA ดั ง ตาราง
ด้านล่าง
15 อันดันหุ้นที่มกี ารซื้อ-ขายผ่าน NVDR มากทีส่ ุด (ณ 10 พ.ย.63)
Stock

NVDR Trading Buy

Stock

NVDR Trading Sell

AOT

3,552,712,820

CPALL

-694,780,124

KBANK

1,447,014,590

STGT

-432,073,137

MINT

726,630,159

STA

-359,677,032

SCC

700,001,912

IVL

-151,755,270

CPN

460,201,200

DELTA

-101,525,452

BBL

409,443,316

TQM

-71,223,399

PTTGC

333,904,189

CBG

-54,013,753

SCB

320,628,665

SPA

-51,547,490

TOP

283,994,783

TASCO

-38,242,210

PTT

275,795,000

COM7

-37,410,075

INTUCH

270,004,480

PTG

-36,212,720

AWC

255,251,271

JMART

-32,813,676

BDMS

255,029,320

ICHI

-32,206,780

CRC

230,257,580

COL

-31,741,180

221,261,808

KKP

-29,805,920

HMPRO
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โดยสาเหตุมาจากปั จจัยกดดันภายนอกทีผ่อนคลายลงทังเรือง พัฒนาการวัคซีน และการ
เลือกตังสหรัฐฯทีรู ผ้ ลประธานาธิบดีเรียบร้อยแล้ว อีกทัง SET Index ยัง Laggard ตลาด
หุ้น โลกและเพื อนบ้า นอยู่ม าก โดยหากพิ จ ารณาสัด ส่ ว นการถื อ ครองของต่ า งชาติ ทัง
โดยตรงและผ่าน NVDR ถือว่าอยู่ในระดับตํา โดยมีสดั ส่วนล่าสุดอยู่ที . % ขณะทีช่วง
ต้นปี
อยู่ทีระดับสูงถึง . % ดังรูปด้านล่าง
สัดส่วนการถือครองหุ้นไทยของต่างชาติ
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ดังนันจึงเริมเห็นการเคลือนย้ายเม็ดเงินออกจากสินทรัพย์ปลอดภัยมาสู่สินทรัพย์เสียงมาก
ขึนสังเกตได้จาก Bond Yield ปี ของสหรัฐเร่งตัวขึนมาอยู่ที . % บวกกับค่าเงิ น
เอเชีย และค่าเงินบาทอยู่ใน Momentum ทีแข็งค่าต่อเนือง ทําให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนมี
โอกาสได้กาํ ไรจาก Fx Gain เพิมเติม
ดังนั น ตลาดหุ้นไทยถือเป็ นหนึ งใน Spotlight สําคัญ สําหรั บ Fund Flow ไม่ ว่าจะ
เป็ นของต่างชาติหรือสถาบัน บวกกับมีแรงหนุ นอีกแรงจากหุ้นทีถูกคัดเข้ า MSCI
Index ซึงกล่าวไว้ ในหัวข้ อถัดไป แต่บางช่วงเวลานั กลงทุนระวังการ Take Profit ที
อาจเข้ ามาในช่วงสัน โดยประเมินกรอบการเคลือนไหวของ SET Index อยู่ที
จุด

ช้อป 11.11 กับ MINT-W7
พัฒนาการของวัคซีน ส่งผลให้หุน้ ท่องเทียวถูก Liquidity Driven ขึนมาแรงหลายบริษัท
หนึงในนันคือ MINT ทีถูกซือสุทธิผ่าน NVDR มากสุดเป็ นอันดับ ของวานนีกว่า ล้าน
บาท แต่หากเปรียบเทียบกับ Warrant อย่าง MINT-W7 กลับถูกละเลย จนราคาปั จจุบนั
ยัง Laggard ราคาทางทฤษฎี และหุน้ แม่อยู่มาก ตามตารางทีฝ่ ายวิจยั คํานวณดังนี
ตารางราคา MINT-W7 ตามทฤษฎี
ราคาหุ้ น MINT
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22.30
22.50
22.70
22.90
23.10
23.30
23.50
23.70
23.90

ราคา MINT-W7
ตามทฤษฎี
9.27
9.41
9.55
9.70
9.84
9.99
10.14
10.28
10.43

เปรียบเทียบราคา MINT และ MINT-W7
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ดังนันแนะนําช้ อป 11.11 กับ MINT-W7 ณ เวลา Promotion คือ ช่วงทีราคาหุ้นยังตํา
กว่ า ราคาทางทฤษฎี ตามตารางข้ า งต้ น และยั ง มี แ นวโน้ ม ขึ นต่ อ ตาม Liquidity
Driven หุ้นแม่

หุ้นเข้า MSCI ในกลุ่ม Small Cap น่าสนใจหลายตัว
เช้า นี MSCI ได้ร ายงานการ Rebalance ดัช นี ซึงรอบนี มี ก ารย้า ยตลาดหุ้น คูเ วต จาก
MSCI Frontier Market มาอยู่ ใ น MSCI Emerging Market ซึ งมี สั ด ส่ ว น . % ของ
ทังหมด
ขณะทีการปรับนําหนักในรอบนี มีหนุ้ ไทยถูกคัดเข้า ออก เช่นกัน โดยมีผลบังคับใช้ในราคา
ปิ ดวันที พ.ย.
โดยมีรายละเอียดดังนี
MSCI Global Standard มีหุน้ ไทยทีถูกคัดเข้า บริษัท คือ STGT, DELTA และหุน้ ทีถูก
คัดออก บริษัท คือ IRPC, TMB
MSCI Global Small Cap มีหนุ้ ไทยถูกคัดเข้า บริษัท คือ BPP, ICHI, JMART, M, RBF,
TFG, TISCO, VGI, IRPC (ย้ายลงมาจาก MSCI Global Standard) และหุน้ ทีถกู คัดออก
บริษัท คือ STPI, THANI
ตารางหุ้นที่หุ้นที่เข้า-ออกดัชนี MSCI Index รอบ Nov-20
MSCI Global Standard
เข้า
ออก
DELTA

IRPC

STGT

TMB

MSCI Global Small Cap
เข้า
ออก
BPP, ICHI, IRPC*

STPI

JMART, M, RBF

THAI

TFG, TISCO, VGI
IRPC ถูก คัดออกจาก Global Standard ลงมาสู่ Global Small Cap

ทีมา: MSCI

“ปกติแล้ วหุ้นทีถูกคั ดเข้ าดัชนี MSCI Global Standard มั กปรั บตัวขึนได้ ดีก่อนวั น
บังคับใช้ % ถึง 5% ขณะเดียวกันหุ้นทีถูกคัดเข้ าดัชนี MSCI Global Small Cap 2%
ถึง %”
การประกาศหุน้ เข้าออกดัชนี MSCI ถือว่ามาได้ถกู ทีถูกเวลา เนืองจากหุน้ ทีถูกคัดเข้าดัชนี
น่าจะมี Momentum ของนักลงทุนต่างชาติหนุนต่อเนือง หลังจากวานนีต่างชาติกลับมาซือ
หุน้ ไทยด้วยปริมาณทีมากสุดเป็ นอันดับ นับตังแต่ตลาดฯก่อตังมาแล้ว ปี
กลยุทธ์การลงทุนเลือกหุ้น Vaccine Play ติดปี กด้ วยการถูกคัดเข้ าดัชนี MSCI โดย
เลือก TISCO กับ VGI เป็ น Toppick และยังชืนชอบ CRC ซึงเป็ นหุ้น Cyclical ทีเริม
กลับมาโดดเด่น และต่างชาติเข้ าซือในช่วงนี พร้ อมกับแนะนําเก็งกําไร MINT-W7
ทีราคายังตํากว่าราคาทางทฤษดีอยู่มาก

MARKET TALK

Research Division

กลยุทธ์การลงทุน

SET vs Sector Return 2019
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SET vs Sector Return 2020ytd
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หุ้นที่แนะนำใน Market Talk
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