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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
การเริ่มฉีดวัคซีนในประเทศถือเป็นสัญญาณบวกต่อทั้ง ภาพการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจและตลาดหุ้น ส่วนผลประกอบการงวด 4Q63 (ไม่รวม THAI) ส่ง
สัญญาณการฟื้นตัว QoQ และมีโอกาสสูงกว่าที่ฝ่ายวิจัยคาดไว้ ภาพรวม
SET Index แม้ จ ะผั น ผวนแต่ย ั ง อยู ่ ใ นขาขึ ้ น พอร์ ต จำลองวั น นี ้ ไ ม่ ม ีก าร
ปรับเปลี่ยน หุ้น Top Pick เลือก CPF, MINT และ NER

เริ่มฉีดวัคซีนในประเทศ ดีต่อทั้งเศรษฐกิจ และตลาดหุ้น
กระแสข่าวเชิงบวกในเรืองของวัคซีน Covid-19 ยังเข้ามาต่อเนือง โดยล่าสุด FDA สหรัฐฯ
ได้อนุมตั ิวคั ซีนของ J&J เพิมขึนอีก ชนิดซึงน่าจะทําให้เห็นการกระจายตัวของ วัคซีนทีดี
ขึนในช่วงทีเหลือของปี สําหรับในประเทศไทยก็เริมการฉีดวัคซีนเป็ นครังแรกเมือ ก.พ.
นับ เป็ น กระแสเชิงบวกต่อภาพรวมการฟื นตัวของเศรษฐกิ จเฉพาะอย่ างยิงในภาค
ท่ อ งเทียว-บริการ สํา หรับ ผลประกอบการบริษั ท จดทะเบี ยน (ไม่ ร วม THAI) ประกาศ
ออกมาแล้ว . % ของ Market Cap พบว่า มี ฐ านกํา ไรสุท ธิ รวม . แสนล้า นบาท
เพิมขึน . % QoQ แต่ยังหดตัว . % YoY และเมือประกาศครบก็ น่าจะทําให้มีฐาน
กําไรสุทธิสงู กว่าทีฝ่ ายวิจยั คาดการณ์ไว้เที . แสนล้านบาทได้ ทังนีในการจัดทํา EPS ที
กําลังนําเสนอในลําดับถัดไปฝ่ ายวิจยั จะไม่รวม ฐานกําไร และ Market Cap ของ THAI ไว้
ในการคํานวน และจะทําการปรับปรุ งฐานกําไรในปี
ให้สามารถเปรียบเทียบกันได้
โดยภาพรวมของ SET Index ประเมินว่ายังอยู่ในภาวะผันผวน ภายใต้แนวโน้มหลักทีเป็ น
ขาขึน แนะนําให้ทยอยสะสมหุน้ พืนฐานดีเข้าพอร์ต สําหรับพอร์ตจําลอง วันนีไม่มีการ
ปรับเปลียน หุน้ Top Pick เลือก CPF, NER และ MINT
แผนการกระจายวัคซีน SIVNOVAC

1,496.78
5.67
124,121

(ล้านบาท)

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ
นักลงทุนแต่ละประเภท (ล้านบาท)
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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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Bond Yield พุ่งขึ้นสะท้อนภาพ เงินไหลเข้าสินทรัพย์เสี่ยง
วั น ศุ ก ร์ ที ผ่ า นมาสิ น ทรั พ ย์ เ สี ยง อาทิ ตลาดหุ้ น ทั วโลก, ราคา Commodity,
Cryptocurrency ปรับฐานแรง คือ ตลาดหุน้ ในเอเซี ยปรับลงเฉลีย - %, สหรัฐ Dow
jones – 1.5% จากความกังวล Bond Yield 10 ปี ในหลายประเทศขยับเพิมขึนแรง (ใน
สหรัฐพุ่งขึนเหนือ . % ไทย ขึนมาอยู่ที . %) ตลาดกังวลว่าจะทําให้อตั ราดอกเบีย
โลกกลับมาเป็ นขาขึน
อย่างไรก็ตามดังที ASPS นําเสนอใน Market talk วันที ก.พ. การตีความเรือง Bond
Yield ทีปรับตัวขึน ASPS ยังคงมุมมองเดิม คือ เป็ นผลมาจากการเคลือนย้ายเงินลงทุน
จาก สิ น ทรัพ ย์ป ลอดภัย อย่ า งเช่ น พัน ธบัต ร เข้า มาลงทุ น ในสิ น ทรัพ ย์เ สี ยงเพื อสร้า ง
ผลตอบแทนที สู ง ขึ น ทังนี เป็ น เพราะภาพรวมระดับ ความเสี ยงในการลงทุ น ภายใต้
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจปั จจุบันลดตําลง เหตุหลักเป็ นเพราะการควบคุมการแพร่
ระบาดของ Covid-19 ได้มีประสิทธิ ภาพมากขึน การปรับตัวสูงขึนของ Bond Yield จึง
น่าจะถูกตีความว่าเป็ นสัญญาณบวกของตลาดหุน้ ไทย ซึงมีแนวโน้มทีจะถูกขับเคลือนด้วย
Fund Flow ในช่วงเวลาหลังจากนี
โดย ASPS คงมุมมองว่าตลาดหุน้ โลกยังมีแนวโน้มขาขึนในระยะกลาง-ยาว หนุนจาก
เศรษฐกิจโลกทีฟื นตัว ตามความคืบหน้าการฉี ดวัคซีน COVID- ทีเร่งเดินหน้าทัวโลก
สอดคล้อ งกับตลาดหุ้น ฝั งเอเชี ยเช้า นี พลิ กกลับ มาฟื นตัว เช่ น ตลาดหุ้น ญี ปุ่ น +2.3%,
ตลาดหุ้น ออสเตรเลี ย +1.3%, Dow Jones Futures +0.7% เป็ น ต้น ASPS ประเมิ น ว่ า
แนวโน้มตลาดหุน้ ไทยในวันนีอาจได้รบั Sentiment เชิงบวกเช่นกัน

วัค ซีน J&J อนุม ัต ิจาก FDA ส่ว นไทย เข็มแรกเริ่มฉีดแล้ว สร้าง
Sentiment บวกหุ้นเปิดเมือง
ปั จจัยบวกต่อตลาดหุน้ ยังคงมีมาจาก กระแสการฉีดวัคซีน COVID-19 คือ
 ทัวโลกเดิ น หน้า ไปอย่ า งต่ อ เนื อง สะท้อ นจากล่ า สุด ทัวโลกมี ผู้ที ได้รับ วัค ซี น
จํานวน 142.9 ล้านราย หรือคิดเป็ นราว 1. % ของประชากรทังโลก เพิมขึนจาก
ช่วงกลางเดือน ก.พ. 2564 ทีผ่านมา ทีฉี ดไปเพียง 101.2 ล้านราย หรือ 1.3%
ของประชากรโลก สอดคล้องกับการพัฒนาวัคซีน COVID-19 ทีล่าสุดมีคืบหน้า
เช่นกัน กล่าวคือ สุดสัปดาห์ทีผ่านมา องค์การอาหารและยาสหรัฐ (FDA) อนุมตั ิ
วัคซีนของบริษัท Johnson & Johnson (ผูผ้ ลิตวัคซีนสัญชาติสหรัฐ) เรียบร้อย
แล้ว ส่งผลให้วัคซี น Johnson & Johnson เป็ นบริษัทวัคซีน บริษัท ที 3 ทีได้รับ
อนุมัติจาก FDA ตามหลัง Pfizer และ Moderna โดยจุดเด่นสําคัญของวัคซี น
Johnson & Johnson คือฉีดแค่โดสเดียว ต่างจากของบริษัทอืนๆทีต้องฉีด 2 โดส
หนุนให้การเดินหน้าฉีดวัคซีนมีความรวดเร็วมากขึน
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 ในส่วนของไทย การฉีดวัคซีนเข็มแรกของบริษัท Sinovac (ผูผ้ ลิตวัคซีนสัญชาติ
จี น )เริ มต้น ขึ นแล้ว เมื อวัน อาทิ ต ย์ที ผ่ า นมา โดยรัฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง
สาธารณสุขเป็ นผูท้ ีได้รบั การฉีดเป็ นคนแรก ส่วนแผนการกระจายวัคซีนในเดือน
มี.ค.
จํานวน 2 แสนโดส จะแจกจ่ายไปยังพืนทีสําคัญต่างๆ ทัง พืนทีเสียง
และพืนทีขับเคลือนเศรษฐกิจสําคัญ (ดังตาราง) และสําหรับวัคซีนล็อตต่อไป
ตามแผนจะทยอยนําเข้ามาในเดือนถัดๆไป จนถึงเดือน ธ.ค. 2564 (ดังรูป)
แผนการกระจายวัคซีน SIVNOVAC

ทีมา: ศบค.

Timeline การกระจายวัคซีน COVID-19 ของไทย

ทีมา: ศบค.

จากความคืบหน้าการกระจายวัคซีนในไทยข้างต้น เชือว่าจะเป็ นปั จจัยสําคัญทีช่วยหนุน
ให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจฟื นตัวกลับมาได้ รวมถึงเป็ น Sentiment เชิง บวกต่อ หุ้น ทีได้
ประโยชน์จ ากการเปิ ดเมื อ ง เช่ น หุ้ น กลุ่ ม พั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์แ ละค้ า ปลี ก
(CPN, CRC, HMPRO, CPALL, SPVI), กลุ่ม ท่อ งเทียวและโรงแรม (MINT, CENTEL,
ERW), กลุ่ม อาหาร (M) รวมถึงหุน้ กลุ่ม โรงพยาบาล (BDMS, PR9) เป็ นต้น
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หากไม่นับรวม THAI ภาพรวมกำไร 4Q63 ยังถือว่าดี
หากดูขอ้ มูลกําไรบริษัทจดทะเบียนทีรวบรวมมาถึงวันที ก.พ. ประกาศมาแล้วทังสิน
บริ ษั ท คิ ด เป็ น Market Cap. 61.6% พบว่ า มี ก ํา ไรสุท ธิ อ ยู่ที . แสนล้า นบาท
(เพิมขึน . %QoQ และ - . %YoY) ถือว่าทําได้ดี โดยมีสาเหตุหลักอยู่ ส่วน คือ .
รัฐบาลช่วยเข้ามากระตุน้ เศรษฐกิจในช่วง Q63 พอดี 2. บริษัทจดทะเบียนมีประสบการณ์
และสามารถรับมือ COVID-19 ในระลอกที ได้เป็ นอย่างดี
ภาพรวมกําไรบริษัทจดทะเบียน Q63 ดังกล่าวยังไม่ได้รวม THAI ทีขาดทุนสุทธิถึง .
หมืนล้านบาท ซึงล่าสุดยังมีขาดทุนสะสมและส่วนของทุนติดลบ กรณีทีเข้าสู่หมวดฟื นฟูฯ
ฝ่ ายก็จะไม่ได้นาํ กําไร และ Market Cap. มารวมอยู่ในการคํานวนตัวเลข EPS ของตลาดฯ
จึงถือเป็ นประเด็นทีไมน่ากังวลต่อภาพรวมตลาดฯ ในทางกลับกันอาจจะทําให้ P/E ตลาด
ฯ ทีซือขายกันปั จจุบนั อยู่ที เท่า มีโอกาสลดลงอีก อีกทังแนวโน้มการเติบโตในปี นีจะดูดี
ขึน (ส่วนข้อมูลตัวเลขจะมีการทําสรุปอีกทีตอนบริษัทจดทะเบียนรายงานงบปี
ครบ)
กลยุทธ์ยังคงเน้ นหุ้นทีมีโอกาสฟื นตัวได้ ดีตามภาพรวมเศรษฐกิจ และมีปัจจัยบวก
เฉพาะตัว แนะนํา CPF, MINT, NER

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

