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ฟ้ืนตวัเบาๆ: คาดตลาดหุน้ไทยเชา้นี้ฟ้ืนตัวเบาๆ โดยไดแ้รงหนุนจากมาตรการฯ ภาครัฐ และค าแถลงของ เจเน็ต เยลเลน 

เมื่อคนืที่ผ่านมาว่าสนับสนุนมาตรการฯ ชุดใหม่และสหรัฐยังไม่ควรจะปรับขึน้ภาษีนิตบิุคคลในตอนนี้ ท าให ้sentiment 

โดยรวมยังเป็นบวก กอปรกบันักลงทนุสถาบนัเริม่ชะลอการขายลงบา้ง วานนี้พลกิซือ้สทุธเิกอืบ 1.4 พันลบ. แตท่างฝ่ายคาด

วา่ยังมโีอกาสทีนั่กลงทนุสถาบันอาจขายท าก าไรออกมาอกีระลอกเพือ่เตรยีมเงนิไวจ้องซือ้หุน้ OR ทีจ่ะเขา้ IPO สว่นปัจจัย

ทีต่อ้งตดิตามตอ่คอืพธิสีาบานตนของวา่ที ่ปธน.โจ ไบเดน ในคนืนี ้(เวลาประเทศไทย) 

เจเน็ต เยลเลน หนุนมาตรการกระตุน้ 1.9 ลา้นลา้นดอลลารส์รอ. แตย่งัไมส่นบัสนุนการขึน้ภาษนีติบิุคคลตอนนี:้ 

วานนี้วา่ทีรั่ฐมนตรคีลังคนใหม่แถลงตอ่หนา้ชัน้วฒุสิภาสหรัฐ เพือ่ใหเ้ห็นถงึความส าคัญและเร่งอนุมัตมิาตรการกระตุน้ฯ ชดุ

ใหญ ่ของวา่ที ่ปธน.โจ ไบเดน โดยเร็ว แตน่อกเหนือไปกวา่นัน้ เจเน็ต เยลเลน ไดใ้หข้อ้เสนอแนะไวว้า่สหรัฐควรจะปรับขึน้

ภาษีนติบิคุคลเมือ่ชาตอิืน่ๆ ปรับขึน้ภาษีนติบิคุคลแลว้ เพือ่ใหม้ั่นใจไดว้า่บรษัิทสหรัฐสามารถแขง่ขนัไดใ้นตลาดโลก 

ครม.ไฟเขยีว มาตรการเยยีวยา COVID-19 2 ชุด: คอื 1) “เราชนะ” ใหเ้งนิเยยีวยา 3,500 บาทเป็นจ านวน 2 เดอืน 

โดยเริม่ลงทะเบยีน 29 ม.ค. นี้ เบือ้งตน้ ครม. คาดวา่มผีูเ้ขา้รว่มโครงการ 31.1 ลา้นคน หรอืคดิเป็นวงเงนิ 2.1 แสนลบ และ 

2) เปิดใหล้งทะเบยีน “คนละครึง่” รอบเก็บตก 1.34 ลา้นสทิธิ ์ซึง่ไดรั้บความสนใจอยา่งมากจากประชาชน ลา่สดุจ านวนสทิธิ์

ทีเ่ปิดใหล้งทะเบยีนเต็มอย่างรวดเร็วกอ่น เวลา 6.30 น. โดยทางฝ่ายคาดมาตรการชดุนี้จะมสีว่นชว่ยประคองทัง้เศรษฐกจิ

และตลาดทนุไดต้อ่แมต้ลาดจะรับรูป้ระเด็นนีไ้ปบางสว่นแลว้ก็ตาม 

กทม. ลุน้ผอ่นคลายสถานทีเ่ส ีย่ง 21 ม.ค. นี:้ วานนีใ้นทีป่ระชมุ ศบค.กทม. เผยวา่แนวโนม้ผูต้ดิเชือ้ในกรงุเทพฯ เริม่ดขี ึน้ 

และทีป่ระชมุไดม้กีารพจิารณาการผอ่นปรนมาตรการปิดสถานทีเ่สีย่งใน กทม. ในเบือ้งตน้ ศบค.กทม.จะสง่ใหค้ณะกรรมการ

โรคตดิตอ่พจิารณาตอ่ในวันที ่21 ม.ค. นี ้หากไดข้อ้สรปุชดัเจนจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบตอ่ไป 

ตวัเลขเศรษฐกจินา่ตดิตาม: 1) เชา้นี้ตามผลการประชมุธนาคารกลางจนี ตลาดคาดคงอัตราดอกเบีย้ LPR ที ่3.85% และ 

2) CPI (y-y) (Dec) ของยโุรปตลาดคาดหดตวั 0.3% 

ตลาดหุน้วนันี ้

All eyes are on:  

• +++ 

รกุฆาตตลาดหุน้ 
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ฟ้ืนตวัเบาๆ 
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PICKS OF THE DAY 

BDMS 

• ไดป้จัจยัหนนุจากมาตรการรฐั: ทัง้โครงการ 
“คนละครึง่” , “เราชนะ” แจก 3,500 บ.  รวม 
2 เดอืน กระตุน้บรโิภคในประเทศ  ราคาหุน้
น่าสนใจเทรด P/E ต า่กวา่อดตีมาก 

• 4Q63 ดขี ึน้ y-y, q-q : แนวโนม้ยอดขายใน
ประเทศทีด่ขี ึน้ จาก High Season และไดแ้รง
หนุนจากผูต้ดิเชือ้ COVID-19 ในเมยีนมาร์
ลดลง YTD ซึง่คดิเป็นสดัสว่นรายได ้8-10%  
 

OSP 

• กลุม่รพ. Laggard  ตลาดคอ่นขา้งมาก:  
ระยะสัน้มโีอกาสถกูซือ้จาก Sector Rotation  
ขณะผลประกอบการคอ่ยฟ้ืนตวัดตีอ่เนือ่ง 

• ไดป้ระโยชนจ์ากวคัซนีโควดิเป็นกลุม่แรก:  
คาดร่วมกับภาครัฐใหบ้ริการฉีดวัคซีนแก่
ประชาชน ท าใหม้รีายไดจ้ากการใหบ้รกิารฉีด
วคัซนีเขา้มา 
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Key Drivers 
• ราคา Laggard:  กลุ่มรพ.เป็นกลุ่มที่ยัง 

Laggard  ตลาดค่อนข้างมาก  มองในระยะ
ส้ันมีโอกาสถูกซื้อจาก Sector Rotation  
ขณะผลประกอบการค่อยฟื้ นตัวดีต่อเนื่อง 
• ได้ประโยชน์จากวัคซีนโควิดเป็นกลุ่มแรก :  
คาดร่วมกับภาครัฐให้บริการฉีดวัคซีนแก่
ประชาชนท าให้มีรายได้จากการให้บริการ
ฉีดวัคซีนเข้ามา   อีกทั้งช่วยให้ลูกค้าคนไทย
เงินสดกลับเข้าใช้บริการมากขึ้นหลังได้รับ
วัคซีนโดยเฉพาะการผ่าตัดใหญ่ๆ  และ
ต่างชาติเข้ามามากขึ้น 
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BDMS 

Key Drivers 
• ปัจจัยหนุนจากมาตรรัฐ :  ได้ปัจจัยหนุน
จากมาตรการรัฐทั้งโครงการ “คนละครึ่ง” 
, “เราชนะ” แจก 3,500 บ.  รวม 2 เดือน
กระตุ้นการบริโภคในประเทศ  ราคาหุ้น
น่าสนใจเทรด P/E ต ่ากว่าอดีตมาก 
• 4Q63 ดีข้ึน y-y, q-q :  4Q63 คาดก าไร
ปรับตัวดีขึ้น y-y และ q-q ตามแนวโน้ม
ยอดขายในประเทศที่ดีขึ้นจากเป็น High 
Season และ YTD ได้แรงหนุนจากผู้ติด
เชื้อ COVID-19 ในเมียนมาร์ลดลง ซึ่งคิด
เป็นสัดส่วนรายได้ 8-10%  

OSP 
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