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พกัตวัรอปจัจยั: วานนีต้ลาดหุน้ไทยปิดในแดนลบหลังพยายามขึน้ไปยนืเหนือแนวตา้นที ่1550 จดุ ถงึ 3 ครัง้ตลอดสปัดาห์

แตย่ังไมส่ามารถยนืได ้ท าใหภ้าพของ SET Index เริม่เสยีทรงทางขาขึน้ อกีทัง้นอกจากประเด็นเรือ่งมาตรการกระตุน้

เศรษฐกจิและเยยีวยาผลกระทบจาก COVID-19 ชดุใหม่ของ ปธน.ไบเดน แลว้ก็ไม่มปัีจจัยอืน่ จงึคาดว่าเชา้นี้ SET Index 

อาจตอบรับปัจจัยบวกกอ่นทีจ่ะเคลือ่นกลับเขา้สูก่รอบ 1520-1545 จุด ในเชงิแกวง่ตัวออกขา้ง กลยทุธก์ารลงทนุเวยีนกลุม่

เลน่เก็งก าไรไปยังหุน้ขนาดกลางและขนาดเล็กทีย่ัง Laggard และมปัีจจัยบวกเฉพาะตวั 

มาตรการไบเดนวงเงนิ 1.9 ลา้นลา้นดอลลาร:์ เชา้นี้ ปธน.ไบเดน ประกาศรายละเอยีดมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิ 

“American Rescue Plan” ระลอกแรกในวงเงนิสงูถงึ 1.9 ลา้นลา้นดอลลารส์หรัฐ โดยเนน้ไปทีก่ารเพิม่สภาพคลอ่งของ

ประชาชนผา่นการอัดฉีดเงนิ อาท ิเงนิชว่ยเหลอืในรปูแบบเช็คเงนิสดอกี 1,400 ดอลลาร ์(จากธ.ค.ปีกอ่นที ่600 ดอลลาร)์ 

และเพิม่คา่แรงขัน้ต ่าเป็น 15 ดอลลารต์อ่ชัว่โมง โดยคาดวา่จะเริม่ด าเนนิการหลังเขา้สาบานตนรับต าแหน่งประธานาธบิดี

สหรัฐ และคาดว่าจะมมีาตรการระลอกที ่2 ตามมา ในเดอืน ก.พ. 64 โดยมุ่งเนน้ผลในระยะยาวจากการสรา้งงาน ปฏริูป

โครงสรา้งพืน้ฐาน, สิง่แวดลอ้ม รวมถงึสง่เสรมิความเทา่เทยีมระหวา่งเชือ้ชาต ิ

ถอนยาหรอืเพิม่ยาแรง: วานนี้ ศบค. แถลงสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทยมจี านวนผูต้ดิเชือ้ภายในประเทศอยู่ที ่

78 รายจากผูต้ดิเชือ้รวม 271 ราย ลดลงตอ่เนื่องกนัเป็นวันที ่6 โดย ศบค. ขอตัง้กรอบประเมนิสถานการณ์ตัง้แตว่ันที ่18-31 

ม.ค. 64 เพือ่ดภูาพรวมของการระบาดระลอกใหมว่า่จะลดมาตรการคมุเขม้ลง หรอืตอ้งใชม้าตรการทีเ่ขม้ขน้ขึน้หากการแพร่

ระบาดยังสูงต่อเนื่อง ซึง่ทางฝ่ายคาดว่าในกรณีฐานจะไม่มกีารเพิม่หรือลดมาตรการแต่จะขยายระยะเวลาออกไปแลว้รอ

ประเมนิใหมอ่กีครัง้ชว่งตน้เดอืน ก.พ. 64 สว่นกรณีแยท่ีส่ดุคอืตอ้งยกระดับมาตรการเพิม่ขึน้และขยายวงกวา้งหลายพืน้ที ่

คบืหนา้วคัซนี J&J: Johnson & Johnson รายงานผลการทดสอบวัคซนีตา้นไวรัส COVID-19 พบวา่อาสาสมัครกวา่ 90% 

สามารถสรา้งภูมคิุม้กันไดภ้ายใน 29 วันและภูมคิุม้กันตอบสนองตลอด 71 วันเต็มของการทดลอง ประสทิธภิาพวัคซนี

เบือ้งตน้คาดวา่อยูท่ี ่60% แตจ่ะตัง้เป้าหมายไวใ้หถ้งึ 70% ซึง่ใกลไ้ดข้อ้สรปุผลการทดลองในเฟสสดุทา้ยแลว้ 
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PICKS OF THE DAY 

NER 

• คาด 4Q63 ก าไรท า New High:  4Q63 
คาดก าไรปรับตัวดีขึ้น  y-y และ q-q ตาม
แนวโนม้รายไดแ้ละมารจ์ิน้ทีด่ขี ึน้  บวกกบัไมม่ ี
One Time Item กดดันเหมอืนไตรมาสกอ่น
และคมุ SG&A ไดด้ ี 

• สอดรบัมาตรการรฐักระตุน้การบรโิภค:  
หนึง่ในหุน้ Sentiment บวกรับมาตรการภาครัฐ
โดยราคาหุน้ยงัปรับขึน้ไมม่ากเทยีบกบักลุม่  

TACC 

• รบัผลบวกจากยอดขายรถยนตใ์นจนี: คาด
จะไดผ้ลบวกจากยอดขายรถยนต์ในจีนที่
เพิม่ขึน้ y-y เป็นเดอืนที ่8 ตดิตอ่กนั โดย NER 
มลีกูคา้มากกวา่ 50% ในตลาดดงักลา่ว     

• คาด 4Q63 เด่นท ัง้ยอดขายและก าไร: 
คาดแนวโนม้ 4Q63 จะดทีัง้ y-y และ q-q จาก
ปรมิาณขายเพิม่หลังโรงงานใหม่เริม่ผลติมาก
ขึน้ และยงัไดผ้ลบวกจากราคายางทีเ่พิม่ขึน้ 
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Key Drivers 
• รับผลบวกจากยอดขายรถยนต์ในจีนเพ่ิม
เป็นเดือนท่ี 8 ติดต่อกัน: คาดจะได้ผลบวก
จากยอดขายรถยนต์ในจีนที่เพ่ิมข้ึน y-y 
เป็นเดือนที่ 8 ติดต่อกัน โดย NER มีลูกค้า
มากกว่า 50% ในตลาดดังกล่าว     
• คาด 4Q63 เด่นท้ังยอดขายและก าไร: คาด
แนวโน้ม 4Q63 จะดีทั้ง y-y และ q-q จาก
ปริมาณขายเพ่ิมหลังโรงงานใหม่เร่ิมผลิต
มากขึ้น และยังได้ผลบวกจากราคายางที่
เพ่ิมข้ึนท าให้แนวโน้ม margin เพ่ิมข้ึน และ
ยังโอนกลับรายการพิเศษจากไฟไหม้เข้ามา  
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NER 

Key Drivers 
• คาด 4Q63 ก าไรท า New High:  4Q63 
คาดก าไรปรับตัวดีขึ้น y-y และ q-q ตาม
แนวโน้มรายได้และมาร์จ้ินที่ดีขึ้น  บวกกับ
ไม่มี One time item กดดันเหมือนไตร
มาสก่อนและคุม SG&A ได้ดี  
• สอดรับมาตรการรัฐกระตุ้นการบริโภค :  
หนึ่งในหุ้น Sentiment บวกรับมาตรการ
ภาครัฐกระตุ้นการบริโภคในประเทศ เช่น 
กลุ่มอาหาร เครื่องดื่ม ค้าปลีก   โดยราคา
หุ้นยังปรับขึ้นไม่มากเมื่อเทียบกับกลุ่ม  

TACC 
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