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หุ้นเด่นเข้า SET50, SET100 มีโอกาส Outperform กว่าปีอื่นๆ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศหุ้นเข้าคำนวณ SET50 และ SET100 รอบ 1H64
ซึ ่ ง เป็ น ไปตามที ่ ฝ ่ า ยวิ จ ั ย คาดเกื อ บ 100% โดยหุ ้ น ที ่ ถ ู ก คั ด เข้ า น่ า จะ
Outperform ตลาดในช่วงที่เหลือของปี และเด่นกว่าปีอื่นๆ เนื่องจากมีแรง
ซื้อจากต่างชาติช่วยหนุน โดยชอบหุ้น BAM มากสุด ได้แรงหนุนครบทุกด้าน
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศรายชือหุน้ ทีเข้าคํานวณในดัชนี SET และ SET รอบ H64
ได้หนุ้ ทีเข้า/ออก SET คู่ และหุน้ ทีเข้า/ออก SET อีก คู่ (ดังตารางด้านล่าง) มีผล
บังคับใช้วนั ที ม.ค. หลังจากนันฝ่ ายวิจยั ฯ ได้ทาํ การวิเคราะห์ 4 แรงหนุนหลัก ทีจะ
ช่วงผลักดันให้ราคาหุน้ ทีถูกคัดเข้าดัชนี SET50 และ SET100 มีโอกาส Outperform ตลาด
ได้ในช่วงทีเหลือของปี ดังนี
. คาดมีเม็ดเงินกว่า . หมืนล้านบาท มาซือหุน้ ทีถูกคัดเข้าดัชนีทงั บริษัท
. สถิติในอดีตหุน้ ทีถูกคัดเข้าดัชนีมกั จะ Outperform ตังแต่วนั ทีประกาศไปจนถึงวันทีมี
ผลบังคับใช้เสมอ โดยเฉพาะหุน้ ทีถูกคัดเข้าทัง SET50 และ SET100 ปรับขึนได้ถึง %
. ปี นียังมีแรงซือจากต่างชาติเข้ามาช่วยหนุนอีกแรง ดังนันหุน้ อะไรทีอยู่ในดัชนี MSCI
น่าจะเป็ นทีจับจ้องของนักลงทุนต่างชาติเป็ นพิเศษ
. พิจารณา Valuation ประกอบเพือค้นหาหุน้ ทีน่าจะได้แรงหนุนจากนักลงทุนประเภท
อืนๆ เพิมเติม
รายละเอียดหุน้ ได้แรงหนุนแต่ละด้านอย่างไร สามารถอ่านได้ในเนือหาบทวิเคราะห์นี
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รายชื่อหุ้นที่จะถูกคัดเลือกเข้า/ออก SET50 และ SET100 รอบ 1H64
รายชื่ อหุ้ นที่ถูกคัดเลื อกเข้ า/ออก SET50 และ SET100 รอบ 1H64
SET50
SET100
เข้ า
ออก
เข้ า
ออก
DELTA*
IRPC*
DELTA* BAM*
AAV* PSH
BAM*
WHA*
JMART*
SGP
COM7*
BPP*
MBK*
SIRI*
หุนส
้ ํารอง(Reserve List) คัดเข ้าคํานวณ SET50 ได ้แก่ BPP, CKP, IRPC, STA, WHA
หุนส
้ ํารอง(Reserve List) คัดเข ้าคํานวณ SET100 ได ้แก่ AAV, ERW, MC, PSL, SIRI
หมายเหตุ : DELTA BAM ถูกเข ้าคํานวณทังดัชนี SET50 และ SET100
* คือ หุนที
้ ถูกคัดเข ้า/ ออก SET50 และ SET100 ตรงกับการคาดการณ์ของฝ่ ายวิจัย ฯ
JMART อยู่ ในหุนส
้ ํารองลําดับที 3 ในการคาดการณ์ของฝ่ ายวิจัย ฯ

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

ประสิทธิ์ รัตนกิจกมล, CISA, CFA

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และด้านเทคนิค
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 075365

ภราดร เตียรณปราโมทย์

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 075365

ภวัต ภัทราพงศ์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์เชิงปริมาณ

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ASPS
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หุ้นที่ฝ่ายวิจัยฯคาดเข้า-ออก SET50, SET100 รอบ 1H64 ส่วนใหญ่ตรงกับ
หุ้นที่ตลาดประกาศ
ตามทีฝ่ ายวิจยั ฯได้ประเมินรายชือหุน้ ทีคาดว่าจะเข้าคํานวณ SET50, SET ทีจะเริมใช้
ช่วง ธ.ค. – พ.ย.
และได้นาํ เสนอใน Market Talk ในวันที ธ.ค. ทีผ่านมา
พบว่า “ผลลัพธ์ของหุ้นทีถูกคัดทังเข้ า และออกจากดัชนี SET ฝ่ ายวิจัยฯประเมิน
ได้ ถูกต้ องแม่นยํา % เต็ม และหุ้นทีถูกเข้ าคํานวณใน SET มีห้ ุนทีฝ่ ายวิจัยฯ
ประเมินไว้ รวมถึงอยู่ในหุ้นสํารอง ครบทัง บริษัท” มีรายชือดังตารางด้านล่างนี
รายชื่อหุ้นที่จะถูกคัดเลือกเข้า/ออก SET50 และ SET100 รอบ 1H64
รายชื่ อหุ้ นที่ถูกคัดเลื อกเข้ า/ออก SET50 และ SET100 รอบ 1H64
SET50
SET100
เข้ า
ออก
เข้ า
ออก
DELTA*
IRPC*
DELTA* BAM*
AAV* PSH
BAM*
WHA*
JMART*
SGP
COM7*
BPP*
MBK*
SIRI*
หุนส
้ ํารอง(Reserve List) คัดเข ้าคํานวณ SET50 ได ้แก่ BPP, CKP, IRPC, STA, WHA
หุนส
้ ํารอง(Reserve List) คัดเข ้าคํานวณ SET100 ได ้แก่ AAV, ERW, MC, PSL, SIRI
หมายเหตุ : DELTA BAM ถูกเข ้าคํานวณทังดัชนี SET50 และ SET100
* คือ หุนที
้ ถูกคัดเข ้า/ ออก SET50 และ SET100 ตรงกับการคาดการณ์ของฝ่ ายวิจัย ฯ
JMART อยู่ ในหุนส
้ ํารองลําดับที 3 ในการคาดการณ์ของฝ่ ายวิจัย ฯ

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ASPS

หลังจากนันฝ่ ายวิจยั ฯได้ทาํ การวิเคราะห์ แรงหนุนหลักๆ ทีจะช่วยผลักดันให้ราคาหุน้ ที
ถูกคัดเข้าดัชนี SET และ SET มีโอกาส Outperform ตลาดได้ในช่วงทีเหลือของปี
ในหัวข้อต่อจากนี

คาดมีเม็ดเงินกว่า 1.1 หมื่นล้านบาท มาซื้อหุ้นที่ถูกคัดเข้าดัชนีทั้ง 5 บริษัท
ฝ่ ายวิจยั ทําศึกษาเม็ดเงินทีมีโอกาสไหลเข้าหุน้ ทีถูกคัดเข้าดัชนี โดยพิจารณาจากกองทุน
รวมหุน้ ทีความเกียวข้องกับการคัดหุน้ เข้าออกจากดัชนีทงสิ
ั น กองทุน (มูลค่าสินทรัพย์
กองทุน
รวม 7.3 แสนล้า นบาท) แบ่ง เป็ น กองทุน ประเภท Actively Management
(มูลค่าสินทรัพย์รวม 6.46 แสนล้านบาท) และกองทุนประเภท Passive Management อีก
กองทุน (มูลค่าสินทรัพย์รวม .6 หมืนล้านบาท)
ประเภทและมูลค่าสินทรัพย์กองทุนหุ้นทีเ่ กี่ยวข้องกับการคัดหุน้ เข้าออกจากดัชนี

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS
ข้อมูลสินสุด ณ วันที ธ.ค.
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ผลลัพธ์คาดว่าจะมีเม็ดเงินมาซือหุน้ ทีถูกคัดเข้าดัชนีทัง บริษัท ตังแต่วนั นีจนถึงวันทํา
การสุดท้ายของปี
ทังสิน . หมืนล้านบาท แบ่งเป็ นแรงซือเก็งกําไรจากกองทุน
ประเภท Actively Management . พันล้านบาท ในช่วงก่อนวันทีมีผลบังคับใช้ และแรง
ซือ Rebalance จากกองทุนประเภท Passive Management อีก . พันล้านบาท เข้ามา
หนุนเฉพาะวันทําการสุดท้ายของปี
และหากประเมินเป็ นรายหุน้ จะได้ผลลัพธ์ดงั นี

คาดการณ์เม็ดเงินที่จะทยอยหนุนหุ้นที่ถกู คัดเข้าคำนวณ SET50 และ SET100 รอบ
1H64

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS
ข้อมูลสินสุด ณ วันที ธ.ค.

หุ้นที่ถูกคัดเข้าดัชนีมักจะ Outperform ตั้งแต่วันที่ประกาศไปจนถึงวันที่มีผล
บังคับใช้เสมอ
ฝ่ ายวิจยั ทําศึกษาผลตอบแทนของหุน้ ทีเข้าดัชนี SET50 และ SET100 ในอดีตย้อนหลัง
ปี พบว่ า หุ้ น ที ถู ก คั ด เข้ า ดั ช นี SET50 หรื อ SET100 มั ก ปรั บ ตั ว ขึ นได้ ดี แ ละมั ก จะ
Outperform ตลาดฯ ในช่วงวันประกาศไปจนถึงวันบังคับใช้ (ปี นีวันบังคับใช้ คือ ม.ค.
64) โดยเฉพาะหุ้นเข้ าคํานวณ SET หากซือก่ อนเข้ าคํานวณจริง ราว สัปดาห์
(วันทีประกาศผล) และขายทํากําไรในวันเข้ าคํานวณ จะมีโอกาสได้ ผลตอบแทน
เฉลียสูงราว % ขณะทีหุ้นทีถูกคัดเข้ าเฉพาะ SET ให้ ผลตอบแทนเฉลียน้ อยลง
เหลือ 2-3% และหุ้นทีถูกคัดเข้ าเฉพาะ SET ให้ ผลตอบแทนเฉลียน้ อยลงเหลือ
0.5-1.5%
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ผลตอบแทนในอดีตหุ้นที่ถกู คัดเข้าคำนวณดัชนี SET50 และ SET100
หุ ้นทีถูกคัดเข ้าคํา นวณใน
ทัง SET50 และ SET100
เข ้าเฉพาะ SET50
เข ้าเฉพาะ SET100

ผลตอบแทนก่อนวั น
้
้น
มีผลบังคับใชของหุ
ราว 4%
2-3%
0.5-1.5%

ื
รายชอหลั
กทรั พย์
BAM DELTA
COM7
JMART MBK

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS

ผลตอบแทนอาจจะดีขึ้น เพราะมีแรงซื้อจากต่างชาติช่วยหนุนอีกแรง
ในช่วง – เดือนทีผ่านมา ต่างชาติซือหุน้ ไทยด้วยปริมาณมากอย่างมีนัยฯ ทังในมุม
มูลค่าซือขายต่อวันทีเร่งตัวสูงขึนเกินกว่า หมืนล้านบาทต่อวัน (จากปกติ . หมืนล้าน
บาทต่อวัน)
ยอดซื้อขายเฉลี่ยหุ้นไทยต่อวันของต่างชาติในแต่ละเดือนปี 2563

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ASPS
ข้อมูลสินสุด ณ วันที ธ.ค.

รวมถึงมูลค่าซือสุทธิ จากต่างชาติทีทะลักเข้ามากว่า หมืนล้านบาท ในเดือน พ.ย. –
ปั จจุบัน ยังน้อยกว่าแรงขายตลอด ปี ทีผ่านมา กว่า แสนล้านบาทอยู่มาก รวมถึ ง
ปั จจุบนั เริมเห็นเม็ดเงินทีโยกเข้ามาสู่หนุ้ วัฎจักร หนึงในนันคือ ตลาดหุน้ ไทย อีกทังค่าเงิน
บาททียังมีแนวโน้มแข็งค่าต่อเป็ นอีกสาเหตุจงู ใจให้ Fund Flow ไหลเข้า เนืองจากมีโอกาส
ได้ Fx Gain เพิมเติม
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เปรียบเทียบมูลค่าซื้อขายสะสมของต่างชาติกบั SET Index

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ASPS
ข้อมูลสินสุด ณ วันที ธ.ค.

ดัง นันฝ่ ายวิ จัย ฯจึ ง ทํา การคัด สรรว่ า มี หุ้น อะไรที อยู่ใ นดัช นี MSCI ซึงเป็ น ดัช นี ส ากลที
ต่างชาติมักลงทุนอ้างอิงตาม โดยเฉพาะหุน้ ทีอยู่ในดัชนี MSCI Global Standard อย่าง
BAM, DELTA ถูกนําไปสร้าง Benchmark ในกองทุน ETF ทีหลากหลายกว่าดัชนี MSCI
Small Cap. อย่าง COM7, JMART ทําให้ได้แรงหนุนจากนักลงทุนต่างชาติมากกว่า และ
ยังมากกว่าหุน้ ทีไม่ได้อยุ่ในดัชนีดว้ ย

แบ่งหุ้นที่มีโอกาสถูกคัดเข้า/ออก SET50 -100 รอบ 1H64 ออกตามประเภทของ
ดัชนี MSCI
รายชื่ อหุ้ นที่ถูกคัดเลื อกเข้ า/ออก SET50 และ SET100 รอบ 1H64
SET50
SET100
เข้ า
ออก
เข้ า
ออก
DELTA*
IRPC
DELTA* BAM*
AAV PSH
BAM*
WHA
JMART
SGP
COM7
BPP
MBK
SIRI
หุนส
้ ํารอง(Reserve List) คัดเข ้าคํานวณ SET50 ได ้แก่ BPP, CKP, IRPC, STA, WHA
หุนส
้ ํารอง(Reserve List) คัดเข ้าคํานวณ SET100 ได ้แก่ AAV, ERW, MC, PSL, SIRI
หมายเหตุ : DELTA BAM คาดเข า้ ทัง SET50 และ SET100

หุนที
้ อยู่ ใน MSCI Global Standard
หุนที
้ อยู่ ใน MSCI Small Cap
หุนที
้ ไม่อยู่ ในดัชนี MSCI

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS
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ประเมิน Valuation ประกอบ เพื่อค้นหาแรงหนุนจากนักลงทุนประเภทอื่นๆ
หากประเมิน Valuation ของหุน้ ทีเข้าคํานวณใน SET50 และ SET100 พบว่า มี หุน้ ทียัง
เหลือ Upside และฝ่ ายวิจยั แนะนําซืออยู่เพียง บริษัท คือ BAM, COM7 และ JMART มี
พืนฐานทีน่าสนใจดังนี
BAM(FV @ 26.00) แนวโน้มกําไรสุทธิ งวด 4Q63 จะฟื นตัวชัดเจน จากการขาย NPLs
และ NPAs ขนาดกลางและใหญ่ได้มากขึน ซึงปั จจุบนั อยู่ระหว่างเจรจาการขายอยู่ราว 4
ราย แม้คาดกําไรสุทธิ ปี 2563 จะลดลง 69.3%yoy แต่คาดกําไรสุทธิ ปี 2564 จะเติบโต
60.2%yoy จากแนวโน้มเศรษฐกิจทยอยฟื นตัว หนุนแนวโน้มรายได้ดอกเบียรับและการ
ขายสินทรัพย์ฟืนตัว ซึงจะส่งผลบวกให้แนวโน้มกําไรสุทธิงวด 4Q63 จะฟื นตัวชัดเจนจาก
งวด 3Q63 ขณะทีราคาหุน้ ในปั จจุบนั ยังมี Upside สูงเกิน % จากมูลค่าทางพืนฐานที
บาท
JMART(FV @ 18.00) กําไรปกติ M คิดเป็ น 87% ของทังปี ขณะที Q ยังเชือว่า
กําไรยืนระดับสูงใกล้ Q ได้ จากผลบวกการเข้าสู่ฤดูกาลจับจ่าย ซึงดีต่อกลุ่มค้าปลีก J
Mobile และ J และกลุ่มธุ รกิ จการเงิ น ทังในส่ว นการให้สิน เชื อ (J Fintech (ให้สิน เชื อ),
SINGER) โดยมีมลู ค่าพืนฐานปี
ที บาท มี Upside เกือบ % แนะนําสะสม
COM7(FV @ 46.00) กําไร M เติบโต . %yoy ดีกว่าปี
คาดลดลง . %yoy
หลักๆจากประสิทธิภาพกําไรดีกว่าคาด ซึง COM7 มีแนวโน้มสร้างเป็ นจุดแข็งได้เพิมเติม
จากเรืองการสร้างรายได้ ที Q กลับมาชัดเจน จากสินค้า Apple ทีได้รบั ความนิยมสูง
ทัง iPad และ iPhone 5G ใหม่ คาดกําไรสุทธิปี 2563 และ
เติบโต 8.5% และ 16.4%
ตามลําดับ มูลค่าพืนฐานปี
ที บาท ยังมี Upside เปิ ดกว้างเกือบ %
Valuation หุ้นที่ถูกคัดเข้าคำนวณดัชนี SET50 และ SET100
Company Recommendation

Last Price
FairValue Upside
(16/12/2020)

PER 21F Div Yield 21F (%)

ื ้นทีถูก คัดเข ้าดัชนี SET50
รายชอหุ
COM7

BUY

38.50

46.00

19.48%

30.05

2.63

BAM

BUY

23.50

26.00

10.64%

23.59

3.39

DELTA

SELL

346.00

150.00

-56.65%

55.75

1.16

17.20
23.50

20.50
26.00

19.19%
10.64%

16.47
23.59

3.39

-56.65%
N.A

55.75
N.A

ื ้นทีถูก คัดเข ้าดัชนี SET100
รายชอหุ
JMART

BUY

BAM

BUY

DELTA

SELL

MBK

N.A

346.00
N.A

150.00
N.A

3.92
1.16
N.A

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS
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BAM ครบสูตรหุ้นเด่นเข้า SET50, SET100
หุ้น ทีถูกคัดเข้า คํา นวณในดัช นี SET
ในช่วงทีเหลือของปี ทงสิ
ั น

หรือ SET

น่ า จะ Outperform ตลาดได้ดี

แต่หากให้เลือก บริษัททีน่าลงทุนมากสุด เลือกหุน้ BAM เนืองจากถูกคัดเข้าทังดัช นี
SET และ SET ซึงมีโอกาสปรับตัวขึนแรงมากสุดตามสถิติในอดีต และยังเป็ นหุน้
ขนาดใหญ่ซึงมีแรงหนุนจากเงินกองทุนรวมในประเทศเป็ นลําดับต้นๆของหุน้ ทีถูกคัดเข้า
อีกทังยังอยู่ในดัชนีหุน้ ขนาดใหญ่ ของโลก อย่าง MSCI Global Standard ซึงเป็ นทีนิยม
สําหรับนักลงทุนต่างชาติ และยังมี Valuation บวกกับแนวโน้มการเติบโตตามเศรษฐกิจที
โดดเด่นอีก
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