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ET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
คาดว่า SET Index วันนี้น่าจะปรับตัวขึ้นไปได้ต่อด้วยแรงขับเคลื่อนของ
ตัวเลข GDP งวด 3Q63 ที่ประกาศออกมาดีกว่าคาด และข่าวเรื่องวัคซีนตัว
ใหม่ อย่างไรก็ตามยังต้องติดตามสถานการณ์ทางการเมืองที่อาจเข้ามา
กดดัน กลยุทธ์การลงทุนวันนี้ไม่มีการปรับพอร์ตการลงทุน ส่วนหุ้น Top
Pick เลือก CRC, VGI และ TPIPL

ทั้งวัคซีนตัวใหม่ และ GDP ที่ดีกว่าคาด หนุนเงินไหลเข้าตลาดหุ้น
ตัวเลข GDP งวด 3Q63 ทีออกมาดีกว่าคาดคือ - . % YoY ถือเป็ นการยืนยันความเห็น
ของฝ่ ายวิจัยทีประเมินว่า เครืองยนต์ทางเศรษฐกิจเริมกลับมาทํางานได้ดียิงขึนเฉพาะ
อย่างยิงในส่วนการของการบริโภคภาคครัวเรือน และการลงทุนภาครัฐ ขณะทีในเรือง
Covid-19 แม้สถานการณ์การติดเชือยังน่ากังวล แต่ก็มีความหวังเชิงบวกเรืองวัคซี น ที
ประกาศความสําเร็จออกมาเพิมเติมพร้อมคุณสมบัติทีดีขึนกว่าตัวก่อนหน้า องค์ประกอบ
ดังกล่าวทําให้ระดับความเสียงสําหรับการลงทุนปรับลดลง และผลักดันให้เม็ดเงินลงทุน
ไหลกลับเข้าสินทรัพย์เสียง ส่วนประเด็นทีต้องติดตามในฐานะทีจะสร้างแรงกดดันต่อ SET
Index ได้แก่ สถานการณ์การเมือง ซึงวันนีจะมีการประชุมรัฐสภาเพือทีจะพิจารณาญัตติ
การแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยมีญัตติทีเข้าสู่การพิจารณาทังหมด ญัตติคาดว่าจะผ่านการ
พิจารณาในวาระที (รับหลักการ) อย่างน้อย ญัตติ ส่วนร่างทีมีความเห็นต่างมากคือ
ร่างของ ไอลอว์ ซึงหากร่างนีไม่ผ่านก็ตอ้ งติดตามการเคลือนไหวของกลุ่มผูช้ ุมนุมทีนัด
รวมตัวบริเวณใกล้เคียงรัฐสภา ภาพรวม SET Index วันนี คาดว่าน่าจะปรับตัวขึนไปต่อได้
ส่วนพอร์ตจําลอง วันนีไม่มีการปรับเปลียน หุน้ Top Pick เลือก CRC, TPIPL และ VGI
ผลตอบแทนวันที่ 10-16 พ.ย.63 ของ 16 หุ้น Vaccine ที่ ฝ่ายวิจัยฯ แนะนำ
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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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วัค ซีน Covid-19 ตัวใหม่ ทั้ง ประสิทธิภาพ และการจัดเก็บรักษา
ดีกว่าตัวแรก
ข่าวดีเรืองวัคซีนไวรัส COVID-19 มาตามทีคาดไว้ในช่วงก่อนหน้า ล่าสุด เมือวานนีบริษัท
ที คื อ Moderna สัญ ชาติ ส หรัฐ 1 ในบริษั ท ที อยู่เ ฟส 3 (เฟสสุด ท้า ยของการพัฒ นา
วัคซีน)ได้ประกาศผลความสําเร็จการทดลองวัคซีน พบว่ามีประสิทธิภาพป้องกัน COVID
ได้ 94% เก็ บในอุณภูมิตูเ้ ย็น 2-8 องศา°C และเก็ บได้นาน 30 วัน (ดีกว่า บริษัท Pfizer
สัปดาห์ทีแล้วประกาศมีประสิทธิภาพป้องกันได้ 90%) ดังรูป
เปรียบเทียบความแตกต่างของวัคซีน Moderna Vs. Pfizer

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ASPS

ประเด็นพัฒนาการวัคซีน Moderna ดังกล่าวกลับมาสร้าง Sentiment เชิงบวกต่อราคา
สินค้าโภคภัณฑ์อีกครัง สะท้อนจากราคานํามันดิบวานนีปรับเพิมอีก % ในส่วนของตลาด
หุน้ ได้ปัจจัยหนุนอีกครัง
โดย ASPS ทําการศึกษาสถิติหากในอดีตประเด็นเรืองวัคซีนเฟส พบว่า
 รอบทีแล้ว พ.ย. “บริษัท Pfizer ประกาศผลการทดลองวัคซีนมีประสิทธิภาพ
90%” พบว่า ราคาทองคําปรับฐานแรง . %และดัชนี NASDAQ ทีปรับลดลง
1.53% และ หุน้ Tech ในสหรัฐ หุน้ FAANG, หุน้ Work From Home ราคาหุน้
ํ น)
ถูกเทขายทํากําไรหรือปรับฐานแรง จากเรืองวัคซีน (ดังรูปด้านล่าง แท่งสีนาเงิ
 รอบนี พ.ย. “Moderna ประกาศผลวัค ซี น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ %” ภาพที
เกิ ดขึนคล้า ยๆกัน กับ รอบ Pfizer แต่ก ารตอบสนองจะน้อยกว่า สะท้อ นจาก
ราคาทองคําเมือวานนี เปิ ดตลาดปรับฐาน . % แต่มีแรงไล่ซือกลับมาทรงตัว
ส่ ว นดัช นี NASDAQ รอบนี กลับ เพิ มขึ น . % ส่ ว นหุ้น Tech ในสหรัฐ หุ้น
FAANG, หุ้ น Work From Home รอบนี หลายตั ว ยั ง บวก อาทิ APPLE,
Facebook หรือ บางตัวปรับลงน้อยกว่ารอบทีแล้ว อาทิ Zoom (ดังรู ปด้านล่าง
แท่งสีเขียว)
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% ผลตอบแทนนับตั้งแต่ต้นปี ytd ของ หุ้น Tech
และหุ้น Work From Home และหุ้นเปิดเมืองในสหรัฐ

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ASPS

อย่างไรก็ตามเป็ นทีสังเกตว่าในรอบนี หุน้ สหรัฐทีเป็ นหุน้ เปิ ดเมือง (Reopen) อาทิ สาย
การบิน (United Airline, American Airline) หรือ หุน้ Walt Disney รอบนีกลับปรับเพิมขึน
เช่นกันแต่เพิมในอัตรทีชะลอลงเช่นกัน (ดังรู ป) ซึงดูเหมือนว่าตลาดในรอบนีจะเชือมันใน
การลงทุนต้อหุน้ เปิ ดเมืองมากขึน โดยรวมเชือว่าตลาดหุน้ ไทยจะได้ตอบรับเชิงบวกในหุน้
Reopen เช่นกัน

GDP งวด 3Q63 ไทยดีกว่าคาด ดีต่อตลาดหุ้น
สภาพัฒน์ฯ รายงาน GDP งวด 3Q63 มีมลู ค่า . ล้านล้านบาท พลิกกลับมาขยายตัว
6.5%qoq แต่ %yoy หดตัวในอัตราทีลดลง . % ถื อว่าดีกว่าทีตลาดและ ASPS คาด
มากถือเป็ น Sentiment เชิงบวกต่อตลาดหุน้ ไทย โดย GDP ทีดีกว่าคาดเป็ นผลจากทุก
ฟั นเฟื องขับเคลือนฟื นตัวดังนี
 ฟั นเฟื องทีขยายตัว คือ การใช้จ่ายภาครัฐ(G)และลงทุนภาครัฐ ผลจากการเร่ง
เบิกจ่ายงบประมาณในช่วงท้ายปี โดยเฉพาะงบประมาณรายจ่ายลงทุน
 ฟั นเฟื องทียังหดตัว %yoyแต่หดตัวอัตราทีลดลง คือ การบริโภคเอกชน(C) หด
น้อ ยกว่ า ที คาดมากคื อ หดตั ว เพี ย ง . %yoy (ผลจากการเปิ ดเมื อ ง และ
ประชาชนในประเทศเร่ง ซื อสิ น ค้า ) เที ย บกับ Q63 หดตัว . % ถัด มาคื อ
ส่งออกและลงทุนเอกชนเห็นการหดตัวในอัตราทีลดลง (ดังรูป)
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การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยแต่ละภาคส่วนรายไตรมาส

ทีมา: สศช., ASPS

โดยรวมทําให้ GDP เฉลีย ไตรมาสแรกของปี นีหดตัวเหลือ . %yoy เทียบกับคาดการณ์
ทังปี
ASPS ทีคาดหดตัว . %yoy และ Consensus ในตลาดคาดหดตัว . %
ASPS ประเมินสมมติฐานฟั นเฟื องขับเคลือนเศรษฐกิจแต่ละตัว (C, I, G, X, M) เทียบกับ
ข้อมูลจริงทีออกมาเฉลีย 3 ไตรมาส พบว่ามีหลายฟั นเฟื องห่างจากสมมติฐาน และหาก
ประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจ 4Q63 เริมเห็นสัญญาณการฟื นตัวชัดเจนจากทุกตัวขับเคลือน
ยกเว้น ภาคท่ อ งเที ยว โดยรวมทํา ให้ ASPS ปรับ เพิ มคาดสมมุติ ฐ าน การบริ โ ภค
ครัวเรือน (C) และ ลงทุนภาครัฐขึน (ดังรู ป) ส่วนสมมติฐานอืนๆ (ลงทุนเอกชน, ส่งออก
และนําเข้า) ยังคงเดิม โดยรวมทําให้ประมาณการ GDP ปี
ใหม่คาดหดตัวเหลือ
6.5%yoy (เดิมคาดหดตัว . %)
สมมติฐานคาดการณ์ GDP Growth
ASPS
2560A 2561A 2562A 9M2563A

2563F
ใหม่

2564F
เดิม

ใหม่

เดิม

GDP Growth%(CVM)

3.9% 4.1%

2.4%

-6.8%

-6.5%

-7.9%

4.1%

4.1%

การบริโภคครัวเรือน (C)

3.2% 4.6%

4.5%

-1.7%

-1.1%

-3.5%

2.2%

2.2%

4.5%

4.5%

ลงทุนภาคเอกชน

1.7% 3.9%

2.8%

-10.3%

-10.0%

-10.0%

ลงทุนภาครัฐ

-1.2% 3.3%

0.2%

7.3%

7.9%

2.0%

12.0% 10.0%

การบริโภคภาครัฐ(G)

0.5% 1.8%

1.4%

-0.7%

1.7%

2.5%

4.1%

2.0%

การส่งออกX(ดอลลาร์)

10.0% 7.5% -3.2%

-7.2%

-7%

-7.0%

3.5%

3.5%

การนําเข้า M(ดอลลาร์)

14.7% 13.7% -5.4%

-12.3%

-15.0%

-15.0%

3.0%

3.0%

อัตราแลกเปลียน(บาท/ดอลลาร์)

34

33

31.1

31.4

31

31

31

31

ราคานํามันดิบ(เหรียญ/บาร์เรล)

55

65

61.66

42.6

40.0

40.0

45.0

45.0

ทีมา: สภาพัฒน์ฯ, ASPS คาดการณ์

ส่วนปี
ASPS คาดเศรษฐกิจไทยจะกลับมาขยายตัว 4.1%yoy อยู่ที . ล้านล้าน
ซึงอยู่ที . ล้านบาท โดยคาดแรงส่งของเศรษฐกิจ
บาท ยังไม่ถึงระดับเดิมในปี
ไทยหลักๆ ยังมาจากเครืองยนต์ในประเทศเป็ นหลัก คือ การใช้จ่ายภาครัฐ(G), การลงทุน
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ภาครัฐ และลงทุนเอกชน(I) ในส่วนเครืองยนต์ขบั เคลือนภาคต่างประเทศทังภาคส่งออก
และการท่ อ งเที ยว ปี
ASPS ประเมิ น จะเห็ น การฟื นตัว เช่ น กัน แต่ ค าดจะฟื นตัว
ตามหลัง โดยเชือว่าจะมีปัจจัยหนุนจากความคืบหน้าพัฒนาการวัคซีน Covid-19 ใน
ส่วนของส่งออก คาดจะมีแรงหนุนสําคัญ ชาติ อาเซียน รวมถึงไทยได้ในลงนามความ
ตกลงการค้าเสรี(RCEP) เป็ นทีเรียบร้อยไปในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์
แนวโน้มอัตราดอกเบียนโบบายในช่วงทีเหลือของปี นี : ในการประชุมช่วงทีเหลืออีก ครัง
ในปี นี คือ วันพุธนี พ.ย. และ ธ.ค. ASPS คาด กนง. จะยังคงอัตราดอกเบียฯที
0.5%(ตําสุดในประวัติการณ์) แนวโน้มค่าเงินบาท/ดอลลาร์ : ตังแต่กลางปี แกว่งตัวใน
กรอบ . - . บาท และนับตังแต่ตน้ เดือน พ.ย.เป็ นต้นมา เงินบาทแข็งค่าเร็วและแรง
ตอบรับความชัดเจนเลือกตังสหรัฐ , พัฒนาการของวัคซีน ASPS คาดแกว่งตัวในทิศทาง
แข็งค่าต่อบริเวณ - . บาท

ประชุมร่วมรัฐสภา พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ในวันนี ( พ.ย. ) จะเริมการประชุมร่วมรัฐสภา เพือพิจารณาญัตติว่าด้วย ร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูญ ซึงมีการเสนอเข้าสูก่ ารพิจารณามากถึ ญัตติ (รวมของ โครงการอินเทอร์เนท
เพือกฎหมายประชาชน หรือ ไอลอว์) ทังนีตามรัฐธรรมนูญกําหนดให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ต้อ งได้รับคะแนนเสี ยงสนับสนุนมากกว่า กึ งหนึงของสมาชิ กรัฐสภาเท่ า ทีมี อยู่ และใน
จํานวนดังกล่าวต้องมี ส.ว. เห็นชอบด้วยไม่นอ้ ยกว่า ใน ของ จํานวน ส.ว. ทีมีอยู่ใน
คน แยกเป็ น ส.ส. จํานวน
ขณะนัน โดยทีปั จจุบนั รัฐสภา มีจาํ นวนสมาชิกรวม
คน และ ส.ว. จํานวน
คน ดังนันการที ญัตติใดจะผ่านความเห็นชอบต้องมีคะแนน
เสียงสนับสนุนรวมไม่นอ้ ยกว่า เสียง และในจํานวนนันต้องประกอบด้วย ส.ว. จํานวน
ไม่นอ้ ยกว่า เสียง ( / ของจํานวน เสียง)
จากการประเมินกระแสทีแกนนําพรรคการเมืองต่างๆ ให้สมั ภาษณ์ผ่านสือ เชือว่าอย่าง
น้อ ยร่า งแก้ไ ขรัฐ ธรรมนูญ ที เสนอ น่ า จะผ่ า นความเห็ น ชอบในวาระที (รับ หลัก การ)
จํานวน ร่าง ได้แก่ ร่างทีเสนอโดยพรรคร่วมรัฐบาล และ ร่างทีเสนอโดยพรรคร่วมฝ่ าย
ค้าน ส่วนร่างทีมีความเห็นต่างกันค่อนข้างมาก ทังในกลุ่ม ส.ส. และ ส.ว. ได้แก่ร่างของ
ไอลอว์ ซึงต้องติดตามดูสถานการณ์ รวมถึงการจัดการชุมนุมของกลุ่มต่างๆ นอกรัฐสภา
ว่าจะมีท่าทีอย่างไร ทังนีหากร่างใดร่างหนึงผ่านความเห็นชอบออกมา ถือเป็ นเพียงการเริม
ขันตอนแรกของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเท่านัน เพราะหลังจากนีจะมี การแปรญัตติ และ
พิจารณาในวาระที และ หลังจากนัน หากร่างแก้ไขมีการกําหนดให้ตงั สสร. ขึนมา
ดําเนินการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ก็ตอ้ งใช้เวลาในการสรรหาตัวบุคคลขึนมาดําเนินงาน เมือ
ร่างรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จ ก็ตอ้ งจัดให้มีการทําประชามติ ซึงขึนตอนทังหมดยังต้องใช้เวลา
อีกยาวนาน สําหรับภาพรวมของการเมืองในช่วงเวลานี นักลงทุนยังต้องติดตาม ในฐานะ
ปั จ จัยทีอาจสร้า งแรงกดดัน ต่อ SET Index รวมทังอาจเป็ น อุป สรรคต่อ การฟื นตัว ทาง
เศรษฐกิจ
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กลยุทธ์ Moderna Play เลือก CRC, VGI และยังชอบ TPIPL
นับตังแต่ Pfizer ประกาศความคืบหน้าของวัควีน ณ วันที พ.ย. จนถึงปั จจุบนั
พ.ย. (ระยะเวลา สัปดาห์) SET Index ปรับตัวขึนมาถึง .07% “ขณะที กลุ่มหุ้นที
Outperform ตลาดสอดคล้ องกับกลุ่มหุ้นทีฝ่ ายวิจัยฯแนะนําในธีม Vaccine Play ใน
บทวิ เ คราะห์วั น ที Market Talk ประจํา วั น ที พ.ย. ทั งหมด” อาทิ กลุ่ม ขนส่ ง
+11.7%, ธ.พ. + . %, อสังหาฯ . %, การแพทย์ . %, สือสิงพิมพ์ . % เป็ นต้น
ผลตอบแทนราย Sector ตั้งแต่วันที่ 10-16 พ.ย.63

ทีมา : SET,ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS

ส่วนวันนีบริษัท Moderna ประกาศการทดสอบวัคซีน ซึงผลลัพธ์เป็ นทีน่าพอใจ ทังอัตรา
ความสําเร็จ รวมถึงความสะดวกในการขนส่งและเก็บรักษาทีง่ายขึน ดังนันจึงเชือว่าหุน้ ใน
กลุ่มดังกล่าว ยังมี Momentum ขึนต่อได้ แม้อาจจะไม่ได้แรงเหมือนช่วงทีผ่านมา กลยุทธ์
ยังคงชืนชอบ หุน้ Vaccine Play ทีฝ่ ายวิจยั ฯ เคยแนะนํา ดังนี
ผลตอบแทนวันที่ 10-16 พ.ย.63 ของ 16 หุ้น Vaccine ที่ ฝ่ายวิจัยฯ แนะนำ

ทีมา : SET,ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS
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Toppick เลือก VGI, CRC และยังชืนชอบ TPIPL มีรายละเอียดดังนี
VGI (FV @ 8.50) 2Q63/64 กําไร ล้านบาท ดีกว่าทีฝ่ ายวิจยั และตลาดคาด ฟื นจาก
ไตรมาสก่อนทีขาดทุน ล้านบาท จากอัตราการใช้สือโฆษณาเพิมขึนมาอยู่ที % จาก
30 % เราเห็นสัญญาณการฟื นตัวทีชัดเจนของสือนอกบ้านในประเทศ และการเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ KETH จะช่วย VGI ให้รบั รู ม้ ลู ค่าบริษัท KETH โดยได้รบั
แรงหนุนจากรายได้ทีเพิมขึนจากธุรกิจในต่างประเทศ ดังนันเชือว่าโมเมนตัมของกําไรใน
นตัวของ
3Q63/64 เป็ นต้นไป จะดีขึนต่อเนือง มีปัจจัยหนุนจากการเข้าสู่ไฮซีซนและการฟื
ั
เศรษฐกิจ ประเมินมูลค่าพืนฐานทีระดับ . บาท มี Upside สูงเกือบ %
CRC (FV @ 38.00) เห็นปั จจัยบวกหนุนชัดเจน จากประเด็นการค้นพบวัคซีน COVID-19
บวกต่อ CRC ทีมีรายได้นกั ท่องเทียวราว % ของรายได้รวม โดยภาพรวมแนวโน้มฟื นตัวปี
คาดพลิกกลับมาเติบโตสูง % คาดหวังได้มากขึน จากทังรายได้นักท่องเทียว
บวกกับ การจับจ่ายในประเทศทีมีพัฒนาการดีขึน ขณะทีโอกาสเติบโตระยะยาวยังเด่น
จากการเป็ นผูน้ าํ ค้าออนไลน์กลุ่มฯ ฝ่ ายวิจยั จึงยังชืนชอบ CRC ทีจะกลับมาเติบโตเด่นสุด
ในกลุ่มฯปี
ประกอบกับ ยังเห็นโอกาสจากทังการค้าออนไลน์ + M&A มี Upside สูง
15%
TPIPL (FV @ 1.84) กําไร 3Q63 โดดเด่นอยู่ที 665 ล้านบาท เพิมขึน 71%YoY เติบโต
ด้วยแรงหนุนของธุรกิจโรงไฟฟ้า ส่งผลให้กาํ ไร M63 ทําได้มากกว่าประมาณการกําไรทัง
ปี รวมถึงแนวโน้มผลประกอบการยังดีต่อเนืองภายใต้หลายโครงการลงทุนทีช่วยลดต้นทุน
การผลิต จึงปรับประมาณการกําไรปี
- ขึน % และ % ตามลําดับ ขณะที
ราคาหุน้ ตํากว่ามูลค่าพืนฐานมากเกินไป แม้รวมค่าปรับทีแพ้คดีบนเงือนไขทีสูงทีสุดแล้วก็
ตาม ให้ราคาเหมาะสมปี ที . บาท มี Upside สูง %

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

