“มุมวิ เคราะห์ การลงทุน” โดย สมบัติ นราวุฒิชยั
ประจาเดือนพฤศจิ กายน 2563
วัคซีนใกล้เสร็จ:
SETควรอยู่ตรงไหน
ข่าวความคืบหน้าครัง้ สาคัญของวัคซีนป้ องกันโควิด19 ของไฟเซอร์ อิงค์ และ BioNTech โดยมีประสิทธิภาพ
สูงถึง 90% ได้สร้างความหวังครัง้ ใหญ่ให้ทงั ้ โลก แม้จะยังใช้เวลาทดลองต่ออีกระยะหนึ่ง ก่อนจะสามารถผลิตมา
กระจายในวงกว้าง
ปรากฎการณ์น้ี ทาให้ตลาดลงทุนทัง้ โลก ต้องปรับสมดุลใหม่ จากทีเ่ คยลดการถือหุน้ กลับมาเพิม่ การลงทุนใน
ตลาดหุน้ บางส่วน และลดการเน้น Theme หุน้ เทคโนโลยี ย้ายเข้าสูห่ ุน้ ในหมวดอื่นๆทีเ่ คยหมางเมินในช่วงวิกฤตโควิด
รวมทัง้ หุน้ เดินทางท่องเทีย่ ว ตลอดจนหุน้ ธนาคาร จากความหวังว่าเศรษฐกิจจะฟื้ นตัวจากวิกฤตโควิด19
สาหรับตลาดหุน้ ไทยนัน้ SET Index ได้ขน้ึ มาระดับ 1,350 จุด ก่อนจะย่อตัวลงมาที่ 1,330 ด้านทองคาได้
ปรับตัวลงไปต่ากว่า 27,000 บาท ขณะทีห่ นุ้ โลกกาลังทดสอบจุดสูงสุด มุมคิดการลงทุนของผมในสินทรัพย์ต่างๆมีดงั นี้
• วัคซีนล่าสุด น่าจะหยุดยัง้ ความกลัวว่าโรคโควิดจะกระทบเศรษฐกิจโลกไปอย่างยาวนานมากๆ หากสาเร็จ
สมบูรณ์ ทยอยขายวัคซีนได้ปลายไตรมาสแรกของปี หน้า
• การ Rebound ขึน้ อย่างแรงในวันที่ 10 พ.ย.63 เป็ นเพราะข่าวดีมากระทันหัน ซึง่ จากนี้หนุ้ คงพักตัว รอฟั งข่าว
อื่นๆต่อไป
• แต่ขณะนี้ ยอดติดเชือ้ รายวันทัง้ โลก พุง่ ขึน้ มาเป็ นวันละ 5 แสนคน น่าจะยังส่งผลกระทบต่อธุรกิจท่องเทีย่ ว
เดินทางไปจนถึงช่วงทีม่ วี คั ซีนสมบูรณ์ ดังนัน้ ภาวะเศรษฐกิจของไทย ซึ่งมีปัญหาส่วนตัวอีกด้วย คงจะยังติด
ลบในไตรมาส4 ปี น้ใี นระบบ yoy (เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน) และไตรมาส1 ปี หน้า แล้วฟื้ นตัวเป็ น
บวกyoyในไตรมาส2 ปี 64
• คาดว่า EPS ของตลาดไทยในไตรมาส3 จะลดลง yoy ระดับ -20%เช่นเดียวกับไตรมาส4 ดังนัน้ EPS ของ
ตลาดนับถึงไตรมาส4 อาจจะลดเหลือ 50 บาท ซึง่ จะทาให้ P/E (ทีร่ วม EPS 4 ไตรมาสย้อนหลัง) สูง 28 เท่าที่
ระดับ SET Index 1,400 จุด และสูงถึง 30 เท่าทีร่ ะดับ 1,500 จุด ซึ่งเป็ นระดับทีส่ งู เกือบทีส่ ุดในสถิตเิ ดิมทีเคย
เผชิญ ผมจึงคิดว่าการ Rebound ของหุน้ ไทย เดือนนี้เริม่ อิม่ ตัวตัง้ แต่ 1,400 จุด น่าจะต้องรอช้อนเพิม่ ทีร่ ะดับ
ใกล้ 1,300 จุดแล้วครับ
• ผมเชื่อว่า ตลาดหุน้ จะสะท้อนสภาพเศรษฐกิจล่วงหน้าราว 3-6 เดือน จังหวะเวลาทีน่ ่าสนใจลงทุนคือ ปลายปี น้ี
ถึงต้นปี 64
• ฉบับเดือนต.ค.63 ผมได้แนะนาให้เพิม่ Port หุน้ ไทยอีก 5% เป็ น20% ทีร่ ะดับ 1,200-1,250 จุด ขณะทีใ่ ห้คง
ระดับหุน้ โลกที่ 10% ทองคา 15% และลดพันธบัตรรัฐบาลเป็ น 55% รอบต่อไปผมเชื่อว่า ตลาดรวมจะ
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ยกระดับแนวรับลงทุนขึน้ จาก 1200 มาที่ 1300 จุด จากความมันใจเรื
่
่องวัคซีนใกล้สาเร็จ หากหุน้ ลงใกล้ 1,300
ควรเพิม่ หุน้ ไทยอีก 5% รวมเป็ น 25% โดยย้ายมาจาก Port กองทุนพันธบัตร
เดือนธ.ค. 63 นี้ อาจเป็ นเดือนทีม่ อี กี ปั จจัยบวกคือ มาตรการช้อปดีมคี นื ทีค่ นจานวนมากยังไม่ได้ใช้ยอดซือ้ นี้
เลย คงจะมาเร่งมือซือ้ ในเดือนสุดท้าย เพือ่ รับประโยชน์ในด้านภาษีเงินได้ รวมถึงรอโบนัสมาช่วยจ่ายบัตร
เครดิตทีร่ ดู ซือ้ ของใหญ่ในธ.ค.63 ครับ บรรยากาศที่ดขี น้ึ ด้านช้อปปิ้ ง บวกกับการทีเ่ ศรษฐกิจจะฟื้ นใน 6 เดือน
ข้างหน้า ตลาดหุน้ ไทยในปี 64 น่าจะมีความหวังได้กาไรจากการซือ้ ปลายปี น้ี
หากอยากซือ้ เป็ นรายตัว แนะนาให้เข้าดูขอ้ มูลทีส่ มาคมนักวิเคราะห์ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดบทวิเคราะห์
ไว้ให้ดฟู รีกว่า 250 หุน้ ในเว็บไซต์ settrade.com ทาง Link นี้
https://www.settrade.com/settrade/iaaConsensus
สาหรับหุน้ โลกโดยรวมนัน้ การทีส่ หรัฐจะได้ประธานาธิบดีใหม่ช่อื ไบเดน มีมาตรการหนึ่ง คือจะปรับขึน้ ภาษีเงิน
ได้นิตบิ ุคคล ซึง่ มีผลกระทบทางลบต่อราคาหุน้ จะถ่วงดุลกับปั จจัยบวกจากนโยบายเพิม่ ค่าจ้างขัน้ ต่าแก่ผู้
ทางาน หุน้ สหรัฐ(ซึ่งมีน้าหนักมากในกองทุนหุน้ โลก) อาจจะขึน้ ได้ไม่มากในปี หน้า จึงน่าจะลงทุนไว้น้อยๆ คือ
10% ของ Port
ส่วนทองคานัน้ ได้ปรับตัวลงมาบ้างแล้ว แต่ภาวะเศรษฐกิจโลกยังมีจุดอ่อนอยู่ จากภาวะว่างงานสูงขึน้ จาก
วิกฤตโควิด ทีค่ งต้องใช้เวลา1-2 ปี ในการฟื้ นตัวพอ และหากหุน้ สหรัฐไม่วงิ่ ยาวมากนัก ทองคาก็จะเป็ น
สินทรัพย์ทด่ี งึ ดูดใจต่อไป น่ าจะคงน้ าหนักลงทุนที่ 15%

ช่วงท้ายนี้ฝากข่าวถึงนักวิเคราะห์ และผูแ้ นะนาการลงทุน ทีต่ อ้ งอบรมนับชัวโมงต่
่
อใบอนุญาต ทางสมาคมฯจะ
จัดอบรมในวันที่ 19-20 ธ.ค. 63 ทาง Online ซึง่ สะดวกและราคาเป็ นมิตรทีส่ ุด สนใจติดต่อ 02-009-9292 ต่อ 3717

https://forms.gle/ZpPoJrKZ9PBEvheq7

