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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
SET Index น่าจะผันผวนรอดูความชัดเจนของแนวนโยบายการเงินหลังการ
ประชุม Fed แต่ยังเชื่อว่าจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงดอกเบี้ยนโยบาย ส่วน
Valuation ของตลาดหุ้นไทยหากกำหนดด้วย Market Earning Yield Gap
ยังถือว่าถูก สามารถทยอยสะสมหุ้นลงทุนได้ พอร์ตจำลองวันนี้ไม่มีการ
ปรับเปลี่ยน Top Pick เลือก AAV, MINT และ STEC

ผันผวนรอความชัดเจนเรื่อง แนวนโยบายทางการเงินจาก Fed
ความกังวลเรืองทิศทางนโยบายการเงินของ Fed กลับมา เมือเข้าใกล้กาํ หนดการประชุม
วันที - มี.ค. หลังสัญญาณการฟื นตัวทางเศรษฐกิจชัดเจนขึนตามลําดับ ทังนีในมุม
ของฝ่ ายวิจยั ยังเชือว่ายังมีความจําเป็ นที Fed ต้องใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย แต่
กระแสทีมีการกล่าวถึงกันในตลาดอาจมีแรงทีสร้างความผันผวนให้ตลาดหุน้ ได้ อย่างเช่น
แนวคิดเรืองการทํา Operation Twist ซึงเป็ นการซือพันธบัตรระยะยาว และขายพันธบัตร
ระยะสัน แต่ขอ้ เท็จจริงทีปรากฎในตลาดก็ยงั สวนทาง เนืองจากช่วงทีผ่านมาพบว่า Bond
Yield ปี ของสหรัฐ ปรับ ตัว สูง ขึน อี ก แนวทางหนึงเป็ น เรือง IOER (Interest rate on
excess reserve) ซึงมี เ ป้ า ประสงค์ใ นการลดแรงกดดัน จากเงิ น เฟ้ อ แต่ ข ้อ เท็ จ จริ ง ใน
ปั จจุบนั ก็ยงั พบว่าเงินเฟ้อยังอยู่ในเกณฑ์ทีตํากว่าเป้าหมายทีวางไว้ อย่างไรก็ตามในช่วงที
ยังไม่มีถอ้ ยแถลงจากการประชุม ตลาดหุน้ ก็ยงั อาจจะอยู่ในภาวะทีผันผวนได้อยู่ สําหรับ
ตลาดหุน้ ไทยฝ่ ายวิจัยเห็นว่าอยู่ในช่วงการฟื นตัวของผลประกอบการ ขณะที Valuation
ยัง ไม่ แ พงโดย Market Earning Yield Gap ยัง สูง ถึ ง . % ซึงยัง เหมาะสมสํา หรับ การ
ลงทุน พอร์ตจําลองวันนีไม่มีการเปลียน Top Pick เลือก AAV, MINT และ STEC
ปัจจุบัน SET Index มี Expected MEYG 4.2% ถูกอยู่
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ผู้ช่วยนักวิเคราะห์เชิงปริมาณ

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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การปรับเปลีย่ นนโยบาย QE ของ Fed ยังต้องใช้เวลา ……
ต่า งประเทศประเด็ น ทีทํา ให้ตลาดการเงิ น และตลาดหุ้น ทัวโลกผัน ผวนมาก นับ ตังแต่
ปลายเดือน ก.พ.-ปั จจุบนั คือ ประเด็น Bond Yield (B.Y.) 10 ปี พ่งุ แรงในหลายประเทศ
โดยเฉพาะในสหรัฐ สินปี
อยู่ราว . % และขยับขึนต่อเนือง ล่าสุด แกว่งตัวบริเวณ
1.4% (สูงสุดในรอบ 1 ปี ) เนืองจาก .)การผลักดันมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจสหรัฐ 1.9
ล้านล้านเหรียญ ตลาดคาดจะทําให้รฐั บาลมีการจัดหาเงิน, กูเ้ งิน .) การเร่งฉีดวัคซีน
อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรอายุ 10 ปี สหรัฐ และไทย

ทีมา: ASPS รวบรวม

การที Bond Yield (B.Y.)10 ปี สหรัฐปรับขึนมาแรง ทําให้นักเศรษฐศาสตร์ นักวิเคราะห์
ทัวโลก มีมุมมองว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) อาจจะมีการปรับเปลียนการใช้นโยบาย
การเงินจากทีผ่อนคลาย หรือ อาจจะกลับมาตึงตัว หรือ ปรับขึนอัตราดอกเบีย ด้วยวิธีการ
ต่างๆ อาทิ
 ปรั บ ขึ นอั ต ร าดอกเบี ยนโยบาย ??? ซึงปั จ จุบัน อยู่ที - . % มุม มอง
ASPS คาดว่ า จะยัง ไม่ เ กิ ดขึนในปี นี เนื องจาก .) เงิ น เฟ้ อ สหรัฐ PCE ล่ า สุด
เดือน อยู่ราว . % ยังตํากว่าเป้าหมายของ Fed ทีตังกว่าเป้าของ Fed ที 2% และ
ปลายเดือน ก.พ. แถลงล่าสุดจาก ประธาน Fed ออกมาใช้นโยบายการเงินแบบ
ผ่อนคลายไว้ เพือกระตุน้ เศรษฐกิจโดยประเมิน อัตราเงินเฟ้อ และการจ้างงาน
สหรัฐยังอยู่ตากว่
ํ าเป้าหมายอีกนาน . วิกฤตซัพไพรม์ในสหรัฐปี
Fed
ยังคงอัตราดอกเบียตํา . % นานติดต่อกันราว ปี ถึงจะกลับมาเปลียนเป็ น
วงจรอัตราดอกเบียฯขาขึน
 การ ลดวงเงิ น เข้ า ซื อพั น ธบั ต ร QE (QE tapering) ?? ปั จจุบัน Fed เข้าซือ
พันธบัตร (QE) รวม 1.2 แสนล้านเหรียญ/เดือน (พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 8 หมืนล้าน
และ MBS 4 หมืนล้านเหรียญ/เดือน) ASPS คาดยังไม่เกิดในปี นีเช่นกัน

โดยความเห็นนักเศรษฐศาสตร์ ล่าสุด ให้นาหนั
ํ กคาดว่า Fed น่าจะมีการปรับเปลียนวิธีทาํ
QE (อิง CNBC เช้านี) พูดถึงวิธีการหลักๆทีจะปรับเปลียน คือ
1.)การทํา Operation Twist – วิธีการคือการลดถือครองพันธบัตรระยะสัน (อายุนอ้ ยๆ)
และเพิมการเข้าซือพันธบัตรระยะยาว (เพือควบคุม Bond Yield สหรัฐอายุยาวให้ปรับลง)
ผลประโยชน์ คือ ช่วยต้นทุนการกูย้ ืมภาคธุรกิจลดลง (ในอดีต Fed เคยใช้ในปี
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และรอบใกล้สดุ คือ ช่วง ก.ย.
ช่วงนันพบว่า ผลตอบแทนตลาดหุน้ สหรัฐ S&P500 ใน
เดือน ก.ย. ปรับลดลง . % SET Index ปรับลง . % แต่หลังจากนันตลาดหุน้ ก็ปรับ
เป็ นทิศทางขาขึนตลอดทังปี
) ในปี นี ASPS คาดระยะสันยังไม่จะเริมทํา
2.) ขึนอัต ราดอกเบีย IOER (Interest rate on excess reserve) – จุดประสงค์คือ ใช้
เพือลดความร้อนแรงในการปล่อยสินเชือของธนาคารพาณิชย์สหรัฐ คาดมีโอกาสเกิดขึน
น้อย เพราะหากพิจารณา การปล่อยสินเชือของธนาคารณิชย์สหรัฐทังระบบ ล่าสุด Q63
อยู่ที . % เพิมขึนในอัตราทีลดลงทุกไตรมาสติดต่อกันถึง ไตรมาส
โดยรวม การปรับเปลียนการดําเนินนโยบายการเงินของ Fed เป็ นปั จจัยทีต้องติดตาม
ต่อ ไป โดยให้น าหนั
ํ ก การประชุม Fed ในวัน ที 16-17 มี .ค. 2564 อย่ า งไรก็ ต าม ASPS
ยังคงมุมมองเดิม ประเด็นเรือง Bond Yield ถูกตีความว่าเป็ นสัญญาณบวกของตลาดหุน้
ไทย ซึงมีแนวโน้มทีจะถูกขับเคลือนด้วย Fund Flow ในช่วงเวลาหลังจากนี
ในส่วนไทย : มุมมองเรืองอัตราดอกเบียนโยบายซึงปั จจุบนั อยู่ที . %(ตําสุดเป็ นประวัติ
การร์) ASPS คาดดอกเบียสินปี นีจะยังคงตํายาว เพือสนับสนุนการฟื นตัวเศรษฐกิจไทย
ทังภาคท่องเทียว(20%ของ GDP), SMes และเงินบาททียังอยู่ในทิศทางแข็งค่า และวิกฤต
ต้มยํากุง้ ในปี
กนง.คงอัตราดอกเบียตําติดต่อกัน ไตรมาส หรือ ปี

ไทยเริ่มกระจายวัคซีน, จ่อลุ้นเปิดประเทศ จาก Vaccine passport
เน้นหุ้นท่องเที่ยวและการบิน
การกระจายวัคซีน COVID-19 ในไทยมีความคืบหน้าอย่างต่อเนือง โดยปั จจุบนั (ข้อมูล
วันที 1 มี.ค. 2564) มีผูไ้ ด้รบั การฉี ดวัคซีนจํานวน 3,021 ราย แบ่งเป็ นบุคลากรทางการ
แพทย์ 2,781 ราย, เจ้าหน้าทีอืนทีมีโอกาสเสียง 133 ราย, ประชาชนในพืนทีเสียง 86 ราย
และผูม้ ีโรคประจําตัว 21 ราย และ ล่าสุดวานนี ทีประชุม ครม. มีมติอนุมัติงบประมาณ
จัดซือวัคซีนของบริษัท AstraZeneca จํานวน 35 ล้านโดส วงเงิน 6,387 ล้านบาท โดย
คาดจะนําเข้ามาในช่วง ก.ย. – ธ.ค. 2564
ASPS ประเมินว่าความคืบหน้าการกระจายวัคซีนข้างต้นเป็ นปั จจัยสําคัญทีช่วยหนุนให้
เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มค่อยๆ ฟื นตัว โดยเฉพาะภาคการท่องเทียว โดยท่าทีของภาครัฐที
เดือน มี.ค. จะเริมพิจารณา
 มาตรการกระตุน้ การท่องเทียวเพิมเติม ไม่วา่ จะเป็ นการลดระยะเวลากักตัว, การ
กักตัวในรีสอร์ต หรือสถานทีท่องเทียว (Villa Quarantine และ Golf Quarantine
 ล่าสุดเริมเห็นกระแสของการเปิ ดประเทศรับนักท่องเทียวอีกครัง โดยกระทรวง
สาธารณสุขเตรียมพิจารณาแนวคิดเรืองวัคซีนพาสปอร์ต (Vaccine Passport)
ซึงเป็ นการออกเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนแนบไปกับพาสปอร์ต เพือให้คนไทย
สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้สะดวกมากขึน รวมถึงชาวต่างชาติทีได้รบั การ
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ฉี ด วัค ซี น แล้ว ก็ ส ามารถเดิ น ทางเข้า ไทยได้ส ะดวกมากขึนด้ว ยเช่ น กัน โดย
ข้อเสนอดังกล่าวจะเข้าสูก่ ารพิจารณาในวันที 8 มี.ค. 2564 นี
มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว
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จากกระแสความคืบหน้ าการกระจายวัคซีน และการพิจารณาเปิ ดเปิ ดประเทศรับ
นั ก ท่ อ งเที ยวข้ างต้ น ASPS ประเมิ น เป็ น Sentiment เชิ ง บวกต่ อ หุ้ นในกลุ่ ม
ท่องเทียว (MINT, CENTEL, ERW) และกลุ่มสายการบิน (AAV)

Valuation SET ในมุมของ Market Earning Yield Gap ถือว่าน่าสนใจ
ในสภาวะสภาพคล่องทีล้นระบบ การประเมินดัชนี ดว้ ยวิธี P/E อย่างเดียวดูจะไม่ ค่อ ย
เหมาะสมนัก เนืองจากเป็ นการเปรียบเทียบระดับดัชนีกบั ผลตอบแทน เฉพาะในตลาดหุน้
เท่านัน แต่กลับไม่ได้เปรียบเทียบกับผลตอบแทนในสินทรัพย์อืนๆ
ดังนัน ในภาวะดังกล่าวหากต้องการประเมิน Valuation ของดัชนี ควรจะมีการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนตลาดหุน้ กับตลาดตราสารหนีจึงจะดูสมเหตุสมผลมาก
ขึน โดย Market Earning Yield Gap นันหมายความว่า ส่วนต่างระหว่าง Earning Yield
ของตลาดหุน้ เทียบกับ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Government Bond Yield) 1
ปี นันต่างกันเท่าไหร่ ซึงเป็ นปั จจัยหนึงทีสามารถใช้ในการกําหนดจังหวะเวลาในการเข้า
ลงทุนในตลาดหุน้ ได้ดี โดยปั จจุบนั ระดับ Market Earning Yield Gap อยู่ที . % ซึงถือว่า
อยู่ในระดับทีน่าสนใจจาก เหตุผล ดังนี
1. ระดับ Market Earning Yield Gap ในปั จ จุบ ัน อยู่ใ นระดับ สูง สังเกตได้จาก
ค่าเฉลียในอดีตอยู่เพียง . %(ตังแต่
-ปั จจุบนั ) ขณะทีปั จจุบนั อยู่ทีระดับ
4.2% ซึงถือเป็ นจังหวะทีน่าสนใจในการเข้าลงทุน
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2. หาก Fund flow ไหลเข้า SET Index อย่างต่อ เนือง ทําให้ร ะดับ Market Earning
Yield Gap ขยั บ ขึ นได้ อ ี ก สังเกตได้จากข้อมูลในอดี ตช่ วง
ทีมี การทํา
Tapering QE ส่งผลให้ Market Earning Yield Gap ขยับขึนสูร่ ะดับ . %-3.0%
หากเทียบกับระดับปั จจุบนั ถือว่ายังห่างพอสมควร ดังรูปด้านล่าง
ปัจจุบัน SET Index มี Expected MEYG 4.2% ถูกอยู่

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS

ดังนันกลยุทธ์เน้นหุน้ Theme “เปิ ดเมือง Play” ทีได้ประโยชน์จากภาวะเศรษฐกิจฟื นตัว
และการลงทุนของภาครัฐฯ อาทิ STEC AAV และ MINT เป็ น Top picks
Valuation หุ้น Top picks วันนี้
Company

Sector

Last Price
FairValue Upside PER 21F Div Yield 21F (%)
(02/03/2021)

STEC

CONS

12.60

18.00

42.9%

16.8

2.0

AAV

TRANS

2.66

3.20

20.3%

NM

0.0

MINT

FOOD

30.00

34.00

13.3%

NM

0.0

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS

SET vs Sector Return 2020

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

SET vs Sector Return 2021ytd

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส
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หุ้นที่แนะนำใน Market Talk

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

