
ทมีกลยทุธ ์ตอ่ 487 

เขา้สูร่อบพกัตวั: ตลาดหุน้ไทยวานนีแ้มม้คีวามพยายามขึน้ไปทดสอบแนวตา้นส าคัญที ่1550 จุด แตไ่มส่ามารถผ่านไปได ้

กอปรกบัโมเมนตมัในทางขึน้เริม่ออ่นแรงลงดงัจะเห็นไดจ้ากการเกดิ Bearish Divergence ในกรอบเวลาระดบัวันของอนิดเิค

เตอร ์RSI จงึมคีวามเป็นไปไดว้่า SET Index จะเริม่เขา้สูร่อบการพักตัวสรา้งฐานโดยแนวรับถัดไปไดแ้ก ่1525 และ 1515 

จุดตามล าดับ หากสามารถยนืได ้SET Index จะยังคงความเป็นขาขึน้แข็งแรง จงึคาดเชา้นี้ SET Index แกว่งตัวในกรอบ

ระหวา่ง 1520-1540 จดุ และยังคงตอ้งเฝ้าตดิตามมาตรการของตลาดหลกัทรัพยใ์นการก ากบัหุน้ Free Float ต า่ทีส่รา้งความ

ผันผวนใหต้ลาด กลยทุธก์ารลงทนุเลอืกหุน้ทีม่ปัีจจัยบวกเฉพาะตวั อาท ิกลุม่พลงังานจากราคาน ้ามนัทีท่ยอยปรับตวัขึน้จาก 

Sentiment การฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลกโดยเฉพาะจากความคบืหนา้ของวัคซนีตา้นไวรัส COVID-19 และกลุม่ธนาคารหลัง 

Bond Yield อาย ุ10 ปีของสหรัฐปรับตวัขึน้สงูสดุในรอบหลายเดอืนตัง้แตม่กีารระบาดของไวรัส COVID-19 

มาตรการเยยีวยาผลกระทบ COVID-19: วันนี้ตดิตามการประชมุ ครม. โดยมปีระเด็นหลักคอืการพจิารณามาตรการ

เยยีวยาแกป่ระชาชนและธรุกจิทีไ่ดร้ับผลกระทบจากการแพร่ระบาดระลอกใหมข่องไวรัส COVID-19 ทีค่าดว่าอาจจะเปิดให ้

ลงทะเบียนเพิ่มในมาตรการคนละครึ่งและต่ออายุโครงการ รวมถึงขอ้เสนอของเอกชนในเรื่องเงินเยียวยาต่างๆ 

กระทรวงการคลงัยนืยันวา่จะยังไมกู่เ้งนิเพิม่เนือ่งจากวงเงนิทีเ่หลอืใน พ.ร.ก.กูเ้งนิ 1 ลา้นลา้นบาท ยังเพยีงพอ  

Johnson&Johnson เตรยีมเปิดเผยผลการทดสอบวคัซนี: บรษัิท Johnson & Johnson (J&J) หนึง่ในบรษัิทยายักษ์

ใหญข่องสหรัฐเตรยีมเปิดเผยผลการทดสอบวัคซนีตา้นไวรัส COVID-19 ในเฟสที ่3 ทีไ่ดท้ดลองในอาสาสมัครกว่า 45,000 

คน โดยวัคซนีของ J&J ไดรั้บความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากจะเป็นวัคซนีของสหรัฐตัวแรกทีฉ่ีดเพยีง 1 โดส ท าให ้

ตน้ทนุถกูกวา่ของบรษัิทคูแ่ขง่ โดยหากผลการทดสอบในชว่งปลายเดอืน ม.ค. 64 ออกมามปีระสทิธภิาพสงูและไดรั้บอนุมัติ

จาก FDA สหรัฐจะผลติทันทใีนปีนีก้วา่ 1 พันลา้นโดส 

ตลาดหุน้วนันี ้

All eyes are on:  

• +++ 

รกุฆาตตลาดหุน้ 

12 มกราคม 2564 

Trading Range 

เขา้สูร่อบพกัตวั 

1520-1540 
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RS 

• ไวรสั COVID-19 กลบัมากดดนั: 
การกลบัมาระบาดครัง้ใหมข่อง COVID-
19 ท าใหผู้ช้มเกดิความกังวลในการเขา้
ชมโรงภาพยนตร ์กอปรกับมกีารลดรอบ
ฉาย และบางแหง่ปิดโรงภาพยนตร ์

• ภาพยนตร์ใหญ่ๆถูก เลื่อนฉาย : 
ภาพยนตรห์ลายเรือ่งถกูเลือ่นฉาย 

MAJOR 

• 4Q63 RS Mall ท ารายได ้New 
High: จากการออกสินคา้ใหม่ที่เป็น 
Mass Product  และมีการจัด  Mega 
Celebration 2021 ช่ ว ง  21-31 ธ .ค . 
หนุนรายได ้RS Mall New High 

• ยงัมีทศิทางที่ด ีและมีแผนการท า 
M&A 

Ref.No.: CO2564_0007 



Key Drivers 
• 4Q63 RS Mall ท ำรำยได้ New High: จำกกำร
ออกสินค้ำใหม่ที่เป็น Mass Product และมี 
Mega Celebration 2021 ช่วง 21-31 ธ.ค. หนุน
รำยได้ RS Mall ท ำ New High ซึ่งรำยได้จำก 
RS Mall มีสัดส่วนที 60% ของรำยได้รวม จึง
คำดก ำไร 4Q63จะเติบโตได้ดี y-y 
• ยังมีทิศททำงที่ดีและมีแนนท ำ M&A : RS Mall ยัง
มีแนวโน้มดีจำกสินค้ำใหม่ทั้งของ RS และ
พันธมิตรที่จะออก 110 SKU/เดือน จำก 4Q63 ที่ 
75 SKU และอยู่ระหว่ำงเจรจำ M&A หรือ JV 
เพ่ือมำต่อยอดธุรกิจเดิมที่มีอยู่ เสริมกำรเติบโต
ให้มำกข้ึน 

PhillipResearch           PhillipResearch          PhillipCapitalTH          02 635 1700 ตอ่ 486      

RS 

Key Drivers 
• COVID-19 กลับมำกดดันอีกคร้ัง :  กำร
กลับมำของ COVID-19 รอบใหม่ในประเทศทที่
รุนแรงมำกขึ้น ท ำให้นู้ชมเกิดควำมกังวลต่อ
กำรเข้ำดูภำพยนตร์ อีกทั้งมีกำรลดรอบฉำย
ลง และบำงแห่งก็มีกำรปิดโรงโดยเฉพำะ
พ้ืนท่ีควบคุมสูงสุด ท ำให้รำยได้ชะลอตัวลง 
• มีควำมเสี่ยงภำพยนตร์ใหญ่ ๆ จะถูกเล่ือน
ฉำย: เริ่มเห็นภำพยนตร์ไทยมีกำรเลื่อนฉำย
แล้ว จำกนลกระทบของกำรระบำดรอบใหม่ มี
โอกำสเช่นกันที่ จ ะ เห็นภำพยนตร์ ใหญ่
ต่ำงประเทศทเลื่อนฉำย   

MAJOR 
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