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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
ข่าวดีเรื่องวัคซีน มีผลต่อตลาดหุ้นลดลงตามลำดับ หลังจำนวนผู้ติดเชื้อ
ใหม่เพิ่มในอัตราเร่งเฉลี่ย ไม่ถึง 2 วัน/ 1 ล้านราย วันนี้ให้ความสำคัญกับ
แนวทางในการดูแลค่าเงินบาทของ ธปท. ซึ่งเชื่อว่าน่าจะทำให้ Fund Flow
ชะลอตัวในระยะสั้น กลยุทธ์การลงทุนให้นำเงินสด 5% ที่เหลือในพอร์ต
ลงทุนใน PR9 หุ้น Top Pick เลือก BAM, PR9 และ SAT

รอแนวทางดูแลค่าเงินบาท ... คาด Fund Flow ชะลอช่วงสั้น
แม้จะมี การทยอยประกาศความสํา เร็จในการคิดค้น วัคซีน ป้องกัน Covid-19 ออกมา
อย่างต่อเนือง โดยล่าสุดเป็ นของ AstraZeneca แต่ในอีกทางหนึงพบว่าจํานวนผูต้ ิดเชือ
Covid-19 ใหม่ยังเดินหน้าทําจุดสูงสุดใหม่ล่าสุดใช้เวลาไม่ถึง วันก็มีจาํ นวนผูต้ ิดเชือ
เพิ มขึ น ล้า นราย และด้ว ยช่ อ งว่ า งของเวลาที ค่ อ นข้า งกว้า งนับ จากจุ ด ที ประกาศ
ความสําเร็จเรืองวัคซีน จนถึงจุดทีจะมีการฉีดให้ประชากรในวงกว้าง น่าจะทําให้จาํ นวนผู้
ติดเชือสะสมเพิมขึนก้าวกระโดดในช่ วงเวลา เดือน อาจสูงกว่า ล้านคน สภาวะ
ดังกล่าวทําให้การประกาศความสําเร็จของวัคซีนในช่วงหลังๆ ไม่สามารถขับเคลือนให้
ตลาดหุน้ ปรับตัวสูงขึน เหมือนช่วงต้นๆ อีกปั จจัยหนึงทีน่าติดตามคือการประกาศแนวทาง
ของ ธปท. ในการดูแลค่าเงินบาทไม่ให้แข็งค่ามากเกินไป เบืองต้นเชือว่ายังจะไม่เป็ นการ
ใช้มาตรการทีรุนแรง แต่การส่งสัญญาณดังกล่าวก็น่าจะมีผลทําให้เงินบาทอ่อนค่าลง และ
ขณะเดี ย วกัน ก็ น่ า จะทํา ให้ Fund Flow ทีไหลเข้า สู่ตลาดหุ้น ชะลอตัว ในช่ ว งสันๆ วัน นี
ประเมินว่า SET Index ผันผวนในกรอบแคบๆ ในส่วนของพอร์ตจําลองให้นาํ เงินสดทีเหลือ
5% เข้าลงทุนใน PR9 ส่วนหุน้ Top Pick เลือก BAM, PR9 และ SAT
ปรียบเทียบความแตกต่างของวัคซีน Pfizer, Moderna และ AstraZeneca
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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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ตลาด Priced in เรื่องวัคซีนไปแล้ว ... แต่ผู้ติดเชื้อใหม่ยัง New High
กระแสข่าวความคื บหน้า การพัฒนาวัคซีนไวรัส COVID-19 ปรากฎออกมาต่อ เนื องใน
เดื อ น พ.ย. 2563 ล่ า สุด บ่ า ยวานนี มี ค วามคื บ หน้า รายที คื อ บริ ษั ท AstraZeneca
ร่วมกับมหาวิทยาลัย Oxford (สัญชาติองั กฤษ)รายงานผลการทดลองวัคซีน พบว่า สร้าง
ภูมิคุม้ กันได้ดี และมี ความปลอดภัยกับผูส้ ูงอายุ หลังจากต้นเดือนบริษัท Pfizer และ
Moderna (สัญชาติสหรัฐ) รายงานผลความสําเร็จวัคซีนมีประสิทธิ ภาพถึง % หนุน
ตลาดหุน้ หุน้ ไทยปรับเพิมขึน
อย่ า งไรก็ ต าม ASPS พบว่ า ตลาดหุ้น โลกวานนี กลับ ไม่ ไ ด้ต อบสนองต่ อ รายงานของ
AstraZeneca เท่าใด เห็นได้จากตลาดหุน้ เอเชียวานนีแกว่งตัวบวกลบสลับกัน ส่วนตลาด
หุน้ ยุโรปปรับฐานราว 0.8% ซึงมองว่าตลาดหุน้ รับรู ้ (Priced in) ประเด็นดังกล่าวไปมาก
แล้ว โดยประเด็นสําคัญคือการแจกจ่ายวัคซีนเป็ นเรืองท้าทายมาก เนืองจากกรอบเวลา
ที วัค ซี น จะกระจายเป็ น วงกว้า งโลกยั ง คงเดิ ม ที 2H64 ส่ ง ผลให้ยัง มี ช่ ว งเวลาที เป็ น
สุญญากาศของวัคซีนอีกกว่า 6 เดือน
เปรียบเทียบความแตกต่างของวัคซีน Pfizer, Moderna และ AstraZeneca

ทีมา: ASPS รวบรวม

อย่ า งไรก็ ต ามตลาดหุ้น โลกในช่ ว งนี กลับ มาให้น าหนั
ํ ก คื อ ผู้ติ ด เชื อใหม่ ทัวโลก(New
Case) ยังเพิมขึน 5.52 แสนราย ส่งผลให้จาํ นวนผูต้ ิดเชือสะสมทัวโลก (Total Case) แตะ
ระดับ . ล้านรายแล้ว โดยจํานวนผูต้ ิเชือหลายประเทศยังทรงตัวสูง เช่น สหรัฐ, อังกฤษ
, อิตาลี และบางประเทศเช่น ญีปุ่ น ผูต้ ิดเชือเพิมขึนอีกกว่า 2,000 ราย ทํา New High ต่อ
เป็ นวันที 3 ส่งผลให้ญีปุ่ นประกาศเตือนภัยขันสูงสุดทันที
ภาพทีเห็นตอนนี คือแบ่งเป็ น ฝั ง คือ ฝั งประเทศทียัง Lockdown คือ หลายประเทศใน
ยุโรป Lockdown ทัวประเทศอีกครัง ตลอดเดือน พ.ย. อีกฝังคือกลุม่ ประเทศ Reopen
คื อ กลุ่ม ในเอเซี ย เห็ น ได้จ าก 22 พ.ย.
วัน แรกที ฮ่ อ งกง -สิ ง คโปร์เ ริมทํา Travel
Bubble เป็ น 2 ประเทศแรกในโลกทีอนุญาตให้ประชาชนเดินทางเข้าออกได้ โดยไม่ตอ้ ง
กักตัว
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โดยรวมจํานวนผู้ต ิด เชือทียัง มีแ นวโน้ ม เพิมขึน ประกอบกับ ช่ว งสุ ญ ญากาศของ
การ กร ะจายวั ค ซี น เ ชื อ ว่ า ยั ง เ ป็ น ปั จจั ย ห นุ น ให้ ผ ู้ ผ ลิ ต ถุ ง มื อ ยางน่ า จะยั ง ได้
ประโยชน์ต ่อ ไป โดย ASPS ประเมิน เป็ นปั จ จัย บวกต่อ หุ้น STGT (FV64@ B130)
ซึ งยั ง มี แ ร งเสริ ม จากปร ะเด็ น การ ปิ ดโรงงานของ Top Glove (ผู้ ผ ลิ ต ถุ ง มื อ ยาง
อัน ดับ 1 ของโลก) ทําให้ปั ญหาถุงมือ ยางขาดแคลนทัวโลกรุ น แรงขึน หนุน STGT
ปรับ เพิมราคาขายถุงมือ ยางได้ต ่อ เนือง และราคาหุ้น น่าจะได้ Sentiment บวกการ
ถูก คัด เข้าคํานวณในดัช นี FTSE อีก ด้วย

S&P คงระดับ Credit Rating ประเทศไทย
เศรษฐกิจไทยปี
เห็นสัญญาณฟื นตัวชัดเจนสะท้อนได้จากล่าสุด GDP งวด 3Q63
ออกมาหดตัว . %yoy หดตัวลดลงเมือเทียบกับ Q63 หดตัว . %yoy มองไปงวด
4Q63 ASPS คาด 9%QoQ แต่ยังหดตัว %yoy โดยรวม GDP ทังปี
ASPS คาด 6.5% VS.Consensus คาด - . % และปี
คาดจะพลิกกลับมาโต . %
โดยแรงหนุน การฟื นตัว เศรษฐกิ จ จะมาเครืองยนต์ใ นประเทศ คื อ มาตรการพยุง การ
บริโภคจากรัฐ โดยงวด Q63-1Q64 อาทิ ช็อปดีมีคืน, คนละครึงเฟส - , เพิมเงินในบัตร
สวัส ดิ ก ารรัฐ วงเงิ น รวม . แสนล้า นบาท(1.8%ของ GDP) ดี ต่ อ หุ้น ค้า ปลี ก บวกต่ อ
CPALL, CRC และในระยะถัดไปรัฐบาลเตรียมออกมาตรการภาคอืน อาทิ กลุ่มยานยนต์
ผ่านมาตรการรถยนต์เก่าแลกรถใหม่บวกต่อ SAT ฯลฯ ถัดมาคือการใช้จ่ายภาครัฐ(G)
หลักๆมาจากงบประมาณประจําปี 2564 วงเงิน . ล้านล้านบาท จะเร่งทยอยอออกมา
รวมถึงเม็ดเงินจาก พ.ร.ก. กูเ้ งิน ล้านล้านบาท ทียังมีเงินคงเหลือราว 5.11 แสนล้านบาท
และการลงทุนภาครัฐและเอกชน(I)ในปี
ASPS คาดว่ารัฐจะเร่งลงทุนรถไฟฟ้าสายสี
ส้มตะวันตก, รถไฟทางคู่เฟส , รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ บวกต่อ กลุ่มรับเหมา อาทิ CK
STEC กลุม่ วัสดุก่อสร้าง อาทิ SCC, TPIPL
ส่ ว นภาคต่ า งประเทศจะฟื นตัว ตามภายหลัง ทังภาคส่ ง ออกจาก RCEP ดี ต่ อ CPF TU
KCE, ส่วนการท่องเทียว แรงหนุนจากความคืบหน้าวัคซีน COVID-19 คาดอีกหลายบริษัท
ทีจะทยอยออกมา และมาตรการ Travel Buble บวกต่อ AAV ฯลฯ
อย่างไรก็ตามยังแรงกดดันในระยะสัน มาจากประเด็นการเมืองและการชุมนุม ยังต้อง
ติดตามพัฒนาการต่อ หากไม่รุนแรง ASPS ประเมินผลกระทบในวงจํากัด เฉพาะพืนที
(กทม.สัดส่วนราว % ของ GDP ทังประเทศ)
โดยภาพรวมพืนฐานเศรษฐกิจไทยฟื นตัว เช่นเดียวกับฐานะต่างประเทศไทย สะท้อนจาก
ทุนสํารองระหว่างประเทศ ล่าสุด เดือน ต.ค.อยู่ที . แสนล้านเหรียญฯ (สูงสุดในรอบ)
ทําให้สถาบันจัดอันดับ Rating ไทยรายที คือ S&P Global Ratings (S&P) ล่าสุด คง
Credit Rating ไทย BBB+ รวมถึง Outlook ยังคงที Stable ตามเดิม สอดคล้องกับราย
แรกคือ Fitch rating ที คง Rating ไทยไปในช่วงก่อนหน้าวันที ต.ค.
ถัดไปตลาด
รอ Moody รายสุดท้าย ASPS ประเมินว่าจะคล้ายๆกัน คือ คงทีเดิม ถือเป็ น Sentiment ที
ดีตอ่ ตลาดหุน้ ไทย
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Credit Rating ของแต่ละสถาบัน

ทีมา: Moody ,S&P Global , Fitch rating, R&I

คาด Fund Flow ชะลอตัว ... SET Index ชะลอตัว
ในเดือน พ.ย. แม้ Fund Flow ไหลเข้าตลาดการเงินไทยกว่า . หมืนล้านบาท (mtd)
แบ่งเป็ นซือสุทธิตลาดตราสารหนี . หมืนล้านบาท (mtd) และตลาดหุน้ อีก . หมืน
ล้านบาท (mtd) แต่วานนี Fund Flow เริมชะลอการไหลเข้า และเป็ นการสลับมาขายสุทธิ
ทัง ตลาด โดยขายสุทธิตราสารหนี . พันล้านบาท และขายสุทธิหนุ้ อีก ล้านบาท
มีหลายประเด็นทีอาจกดดันในแรงขับเคลือนของ Fund Flow มีโอกาสชะลอการไหลเข้า
ในระยะสัน ดังนี
 รอติดตาม ธปท. เตรียมออกมาตรการควบคุมค่าเงินบาทให้ชะลอการแข็งค่า
เพือช่วยเหลือธุรกิจส่งออก (มีสดั ส่วนสูงถึง %ของ GDP) ซึงหากค่าเงินบาท
อ่อนค่า ส่งผลให้ตา่ งชาติอาจลังเลในการลงทุนในตลาดหุน้ ไทยเพิมขึน เพราะนัก
ลงทุนต่างชาติมีโอกาสขาดทุนจากอัตราแลกเปลียน (รายละเอียด และข้อมูล
สถิติติดตามได้ใน บทวิเคราะห์ Market Talk วานนี)
 ตลาดสะท้อนประเด็นวัคซีนไปพอสมควร ขณะทีปั จจัยทางการเมืองทีกลับมา
ร้อนแรง บวกกับความถีในการชุมนุมกลับมาเร่งตัว
 กําไรบริษัทจดทะเบียนในงวด Q อยู่ที . แสนล้านบาท แม้จะเพิมขึน
21%qoq แต่ลดลงถึง - %yoy กดดันให้ เดือนแรกมีกาํ ไร . แสนล้านบาท
(ลดลง -51.5%yoy) ซึงตํากว่าทีตลาดคาด ถือเป็ น Downside ต่อประมาณการ
ปี
 หลังจาก SET Index ปรับตัวขึนเร็ว ส่งผลให้ระดับความ Laggard ของตลาดหุน้
ไทยเมื อเที ย บกั บ ตลาดหุ้น อื นๆ ในภู มิ ภ าคลดน้ อ ยลง สะท้อ นได้จ ากทั ง
ผลตอบแทนนับตังแต่ตน้ ปี (ytd) รวมถึง PER63F อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน
ทั งหมดทั งมวลที กล่ า วมา ถื อ ความเสี ยงสํ า คั ญ ที กดดั น ให้ Fund Flow มี โ อกาส
สะดุ ด หรื อ ชะลอการไหลเข้ า ในช่ ว งสั น กดดั น ให้ SET Index มี โ อกาสปรั บ ตั ว
เพิมขึนในอัตราทีชะลอลง
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รพ. แห่งปี 2564 ที่ต้องมีอยู่ในพอร์ต
ฝ่ ายวิ จัย ร่ว มประชุม PR เห็ น พัฒ นาการเชิ ง บวกชัด เจนขึนมาก คื อ ) การควบคุม
ค่า ใช้จ่ า ยเข้มงวดน่าประทับใจ สามารถครอบคลุมผลกระทบต้น ทุนอาคารใหม่ (เปิ ด
3Q ) ได้ และ ) กําลังการให้บริการเพิม + การทําตลาดออนไลน์ทีประสบความสําเร็จ
หนุนผูป้ ่ วยไทย ( % ของรายได้) ฟื นตัวเร็ว ทดแทนผูป้ ่ วย Fly-in ( % ของรายได้) และ
คาดเป็ นรพ.เงินสดแห่งแรกทีเห็นรายได้รวม กลับมาเติบโต yoy ได้นับจาก Q หนุน
กําไร Q กลับมาทรงตัว yoy หรือเติบโตเล็กน้อย ดีกว่าทีคาดเดิม ฝ่ ายวิจยั จึงปรับเพิม
กําไรปี
- ที . % และ . % ได้กาํ ไรปี
ลดลง % และเติบโตแรงสุดใน
กลุม่ รพ. . % ในปี
ขณะทีระยะถัดไป ประเมินยังคาดหวังการเติบโตเกินปี ละ % ได้ โดยจะมาจากการเพิม
พืนทีรัก ษา CCU, ICU และเพิมศูน ย์ IPD ใหม่ ๆ เช่ น มะเร็ง , กระดูก ในอาคาร A เดิ ม
รวมถึงกําลังบริการทีเพิมขึนในส่วนศูนย์ OPD ทีย้ายไปอาคาร B ส่วนระยะยาวจะอยู่บน
โมเดลทีอิงการใช้ Digital Platform รักษาโรคทัวไป และใช้พืนที รพ. รักษาโรคซับ ซ้อ น
,ร้ายแรง ภาพรวมจากภายใต้จดุ เด่นปี
ทีคาดกลับมาเติบโตได้เด่นสุดในกลุ่มฯ และ
ศักยภาพขยายตัวได้อีกจากฐานกําไรทีไม่ใหญ่ ประกอบกับ มูลค่าพืนฐานใหม่ปี
อิง
DCF (WACC 9.1%, Growth . %) ที . บาท กลับมามี Upside เปิ ด . % จึงปรับ
เพิมเป็ น ซือ
ทังนี หากพิจารณาด้ าน Market Capital เทียบกั บรพ. Stand alone คล้ ายกั นอย่ าง
BH ที . หมืนล้ านบาท ปั จจุบันสัดส่วนมูลค่าตลาด PR ที . พันล้ านบาท คิด
เป็ นเพียงราว . % ของ BH ยังตํากว่าจํานวนเตียงรวมหากเปิ ดตึกใหม่ ทีคิดเป็ น
. % ของ BH จึงเชือว่ามี Upside ระยะยาวให้ ราคาหุ้นปรับตัวขึนได้ อีกมาก

กลยุทธ์เน้นหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว แนะ PR9, SAT และ BAM
Fund Flow ต่างชาติเริมชะลอการไหลเข้าจากเงินบาททีมีแนวโน้มอ่อนค่า ขณะทีตลาด
ขึนมาแรงจากพัฒนาวัคซีนกว่า . % (mtd) ทําให้ Momentum ในการขึนอาจแผ่วลง
ประเมินกรอบการเคลือนไหวของ SET Index วันนีที
จุด
ดังนันกลยุทธ์การลงทุน เน้ นหุ้นทีมีแรงขับเคลือนทางพืนฐานเฉพาะตัว หรือเป็ น
หุ้นทีฝ่ ายวิจัยมีการปรับประมาณการขึน อย่าง PR9, SAT และ BAM เป็ น Toppicks
PR9 (FV @ 11.00) ธุ ร กิ จ มี ก ารรับ มื อ วิ ก ฤต COVID-19 ได้ดี เ ป็ น ลํา ดั บ ต้น ๆ ทั งจาก
ควบคุมค่าใช้จ่ายทีเข้มงวดขึน เพิมช่องทางตลาดออนไลน์ หนุนผูป้ ่ วยไทยเพิมขึน จน
สามารถทดแทนผูป้ ่ วย Fly-in ได้ ขณะเดียวกันมีการเพิมพืนทีรักษา หนุนการเติบโตใน
ระยะยาว ทีสําคัญฝ่ ายวิจยั ฯจึงปรับเพิมกําไรปี 2563-64 ที 15.5% และ 14.3% ตามลําดับ
คาดจะกลับมาเติบโตได้เด่นสุดในกลุม่ ฯ
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BAM (FV @26.00) แนวโน้มกําไรสุทธิ งวด 4Q63 จะฟื นตัวชัดเจน จากการขาย NPLs
และ NPAs ขนาดกลางและใหญ่ได้มากขึน คาดกําไรสุทธิ ปี
จะเติบโต . %yoy
จากแนวโน้มเศรษฐกิจฟื นตัว หนุนแนวโน้มรายได้ดอกเบียรับและการขายสินทรัพย์ฟืนตัว
และยังมีโอกาสเข้าคํานวณ SET50 และ SET100 ในรอบทีจะถึงนี
SAT (FV @ 15.10) ชิ นส่ ว นฯ ได้แ รงหนุ น ทางอ้อ ม จากการส่ ง ออกที ดี ขึ น รวมถึ ง ได้
มาตรการรถยนต์เก่าแลกรถใหม่ โดยคาดแนวโน้ม Q ดีขึน ตามภาคการผลิตรถยนต์
และออเดอร์ใหม่จากผูผ้ ลิตชินส่วนในสหรัฐฯ
Valuation หุ้น Toppicks วันนี้
Company

Sector

Recommendation

Last Price
FairValue Upside PER 20F Div Yield 21F (%)
(19/11/2020)

BAM

FIN

BUY

21.30

26.00

22.1%

34.26

PR9

HELTH

BUY

9.10

11.00

20.9%

35.90

3.74
1.33

SAT

AUTO

BUY

14.80

15.10

2.0%

26.72

5.09

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS

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

