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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
สภาพแวดล้อมทางปัจจัยพื้นฐาน และทิศทางของ Fund Flow เชื่อว่ายังเป็น
แรงหนุ น ให้ ต ลาดหุ ้ น อยู ่ ใ นขาขึ ้ น ต่ อ ส่ ว น Valuation ในมุ ม ของ Market
Earning Yield Gap ถือว่ายังไม่แพง กลยุทธ์การลงทุนวันนี้ไม่มีการปรับ
พอร์ตจำลอง เนื่องจากองค์ประกอบของหุ้นมีความเหมาะสม อีกทั้งค่า Beta
1.24 สอดคล้องกับสถานการณ์ เลือก BBL, CPF และ PTT เป็น Top Pick

สภาพแวดล้อม เหมาะแก่การที่ราคาหุ้นจะเจริญงอกงามต่อ
โดยธรรมชาติตลาดหุน้ จะถูกหล่อเลียงด้วย องค์ประกอบสําคัญได้แก่ Fundamental
และ Fund Flow ซึงหากพิจารณาจากสภาพแวดล้อมในปั จจุบนั ถือว่า ทัง องค์ประกอบ
ยังสามารถทําหน้าทีได้เป็ นอย่างดีในการทีจะทําให้ราคาหุน้ เจริญงอกงามอยู่ในขาขึน
ต่อไป โดยในส่วนของ Fundamental เห็นภาพการฟื นตัวทีชัดเจนของเศรษฐกิจทังของโลก
และ ไทย โดยในส่วนของโลกล่าสุด OECD ปรับเพิม World GDP Growth ปี
ขึน
จาก . % เป็ น . % ส่วนในประเทศไทยทีผ่านมาเห็นการเติบโตทีสูงกว่าคาดและหลาย
ค่ายมีมมุ มองว่าอาจปรับเพิมประมาณการ อีกด้านหนึงเป็ น การฟื นตัวของผลประกอบการ
บริษัทจดทะเบียน ซึงในปี
คาดหมายว่าน่าจะเห็น EPS Growth ในอัตราสูงกว่า
30% YoY ส่ว นองค์ประกอบทางด้าน Fund Flow ยัง คงเห็ นสภาพคล่องส่วนเกิ นทีเดิม
กระจุกตัวอยู่ในสินทรัพย์ปลอดภัย ค่อยๆ ไหลเข้าหาผลตอบแทนทีสูงขึนในตลาดหุน้ โดย
ฝ่ ายวิจยั ยังคงเชือว่าธนาคารกลางส่วนใหญ่น่าจะยังคงใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายเพือ
สร้างความแข็งแกร่งให้กบั เศรษฐกิจต่อไป สภาพแวดล้อมดังกล่าวน่าจะทําให้ SET Index
อยู่ในขาขึน พอร์ตจําลองไม่มีการปรับเปลียน เลือก BBL, CPF และ PTT เป็ น Top Pick
หุ้นไทยยัง Laggard เมื่อวัดพื้นที่ขึ้นจากจุดสูงสุดเดิมก่อนช่วง COVID-19
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ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ASPS

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์เชิงปริมาณ

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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มองมุมไหน SET Index ก็เป็นพระเอกในภูมิภาค
ASPS ยังคงมุมมองตลาดหุน้ อยู่ในแนวโน้มขาขึน เพราะหากมองไปทีสภาพแวดล้อมต่างๆ
ยังเอือ ทังด้านปั จจัยพืนฐาน (Fundamental) และทางด้านสภาพคล่อง (Fund Flow) ดังนี
ด้านปั จ จัยพืนฐาน (Fundamental) คือ เศรษฐกิจ
 GDP มี Downside จํากัด มากขึน: เห็นได้จากสํานักวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างๆ
ของโลกเดิ น หน้า ปรับ ประมาณการ GDP โลกเพิ มขึ นอย่ า งต่ อ เนื อง ล่ า สุด
องค์การเพือความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ปรับเพิม GDP
Growth ปี 2564 เป็ น 5.6% จาก 4% และปี 2565 เพิ มเป็ น 4.2% จาก 3.7%
สอดคล้องกับ IMF ทีปรับประมาณการ GDP โลกขึนเช่นกันในช่วงต้นปี 2564 ที
ผ่านมาโดยปี 2564 เพิมเป็ น 5.5% จาก 5.2%
 ดัช นีช ีนําเศรษฐกิจ โลกและไทย นับ ตังแต่ต ้น ปี ส่งสัญญาณฟื นตัว ชัด เจน :
อาทิ ในจีน ต้นสัปดาห์ รายงานยอดส่งออก เดือน ก.พ. 2564 ขยายตัวแรงถึง
155%yoy ขณะทียอดนําเข้าเดือนเดียวกันขยายตัวสูง 17.3% ในฝังสหรัฐ ล่าสุด
ดัชนีฝังตลาดแรงงานเดือน ก.พ. 2564 ยังฟื นตัวแข็งแกร่ง เห็นได้จากการจ้าง
งานนอกภาคเกษตร (Nonfarm payroll) เดื อ น ก.พ. 2564 เพิมขึน 3.79 แสน
ตําแหน่ง เพิมขึนจากเดือนก่อนที 1.66 แสนตําแหน่ง และอัตราการว่างงานเดือน
เดียวกันปรับลงเหลือ 6.2% จากเดือนก่อนที 6.3%
 การใช้น โยบายการคลังในปี
ทัวโลกและไทยมีอ ย่างต่อ เนือง :
o สหรัฐ : ล่ า สุด สภาผู้แ ทนราษฎรสหรัฐ อนุมัติ ร่ า งมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจ วงเงิน 1.9 ล้านล้านเหรียญ เรียบร้อยแล้ว ขันตอนต่อไปร่าง
มาตรการจะส่งต่อให้ประธานาธิ บดี Jeo Biden ลงนามเพือประกาศ
บังคับใช้ต่อไป คาดจะลงนามในวันที 12 มี.ค. 2564 นี และเชือว่าจะ
เร่งเบิกจ่ายทันที โดยอิงจากคํากล่าวของนาง Janet Yellen รัฐมนตรี
คลังสหรัฐทีระบุว่า หลังมาตรการมีผลแล้ว จะเร่งเบิกจ่ายเงินจํานวน
3.5 แสนล้า นเหรี ย ญ แก่ ห น่ ว ยงานและรัฐ บาลท้อ งถิ น (State and
local governments) ทันที
นโยบายการคลังของสหรัฐ

ทีมา: ASPS รวบรวม

Research Division

MARKET TALK
กลยุทธ์การลงทุน

o ไทย: ในช่ ว งต้น ปี 2564 ที ผ่ า นมา ภาครั ฐ ออกมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจทีเน้นไปทีการบริโภคเอกชนอย่างต่อเนือง วงเงินรวม 3.29
แสนล้า นบาท (2.94% ของ GDP) ถั ด มา ภาครัฐ กํา ลัง พิ จ ารณา
มาตรการอืนๆเพิมเติมอย่างต่อเนืองในช่วงทีเหลือของปี โดยจะมุ่งไปที
การกระตุน้ การท่องเทียว (เช่น การผ่อนคลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ,
ลดเวลากักตัว, พิจารณาเราเทียวด้วยกันเฟส ) และกระตุน้ การลงทุน
ของรัฐ-เอกชน ผ่านการผลักดันโครงการประมูลวงเงินกว่า 4.58 แสน
ล้านบาท
มาตรการกระตุ้นการบริโภคเอกชนของรัฐ

ทีมา: ASPS รวบรวม

 ภาพรวมกําไรบริษัท จดทะเบีย น
คาดฟื นตัว แรงถึง %YoY โดย
ฝ่ ายวิจัยประเมินกําไรปี
F อยู่ที . แสนล้านบาท คิดเป็ น EPS64F ที
. บาท/หุน้ มีโอกาสเติบโตถึง %YoY ซึงหากพิจารณาจากสถิติในอดีต
ย้อนหลัง ( -ปั จจุบนั ) พบว่า ปี ไหนก็ตามที EPS Growth สูงเกิน % หุน้ จะ
ขึนแรงเสมอ และมีโอกาสขึนเกิน %ต่อปี
ทางด้านสภาพคล่อ ง คือ เม็ด เงิน ของนัก ลงทุน (Fund flow)
 อัต ราดอกเบียนโยบายจะยังทรงตัว ตํา: ดังทีเคยนําเสนอมาตลอดว่าธนาคาร
กลางโลกจะมี แ นวโน้มคงอัตราดอกเบียนโยบายในระดับ ต่อ ไปเพือประคอง
เศรษฐกิจทีกําลังฟื นตัว ล่าสุดอัตราเงินเฟ้อสหรัฐเดือน ก.พ. 2564 แม้ขยายตัว
1.7%yoy สอดคล้องกับตลาดคาด แต่อตั ราเงินเฟ้อพืนฐาน หรืออัตราเงินเฟ้อที
ไม่รวมราคาสินค้ากลุ่มอาหารสดและพลังงาน (Core Inflation) ชะลอลงเหลือ
1.3%yoy จาก 1.4% ในเดื อ นก่ อ น บ่ง บอกว่า อัตราเงิ น เฟ้ อ ยัง ฟื นตัว ไม่ ทัวถึ ง
เพราะอัตราเงินเฟ้อฟื นตัวจากราคานํามันทีเพิมขึนเป็ นหลัก หนุนให้ตลาดมองว่า
Fed จะยัง คงอัตราดอกเบี ยนโยบายตําต่อ ไป, ส่ว นไทย ASPS ยัง คงมุม มอง
ตลอดทังปี กนง.จะยังคงอัตราดอกเบียนโยบายไว้ที 0.5% เพราะต้องสนับสนุน
การฟื นตัวเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะภาคท่องเทียว (20% ของ GDP)
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 สภาพแวดล้อ ม Fund flow ยังเอือต่อ การไหลเข้าตลาดหุ้น ไทย สังเกตจาก
มูลค่าการซือขายเฉลียตังแต่ตน้ ปี อยู่ที 9.6 หมืนล้านบาท/วัน และยังสูงต่อเนือง
ในเดือน ก.พ. 2564 อีก 9.0 หมืนล้านบาท/วัน อีกทังหากพิจารณาจากจํานวนผู้
เปิ ดบัญชีซือขายหุน้ ใหม่ พบว่า ปั จจุบันมีผูเ้ ปิ ดบัญชีซือขายหุน้ ในไทยสูงเป็ น
ประวัติการณ์ที 3.7 ล้านบัญชี (ข้อมูล ณ สินเดือน ม.ค. 2564) โดยยอดการเปิ ด
บัญชีใหม่มีการเร่งตัวสูงขึนในปี 2563 เพิมขึน 7.1 แสนบัญชี และเพิมขึนแรงใน
เดือน ม.ค. 2564 ถึง 2.0 แสนบัญชี (เพิมขึนราว 8 เท่าตัวของภาวะปกติในการ
เปิ ดบัญชีต่อเดือน) บวกกับอัตราดอกเบียนโยบายไทยยังมีโอกาสทรงตัวอยู่ใน
ระดับตําอีกสักระยะ สังเกตได้จากวิกฤตต้มยํากุง้ ทีใช้เวลากว่า ไตรมาสกว่า
จะขึนดอกเบียนโยบายครังแรก
สรุ ปคือ ทังด้ านปั จจัยพืนฐาน (Fundamental) และทางด้ านสภาพคล่ อง (Fund
Flow) ทีอยู่ในทิศทางทีดี คาดทําให้ Fund Flow มีโอกาสไหลเข้ าตลาดหุ้นไทยใน
ระยะถัดไป และผลักดัน SET Index ปรับตัวขึนต่อได้

แนะลงทุนหุ้นพันธ์ดี องค์ประกอบครบ เตรียมขึ้นแรง PTT BBL CPF
วานนี ตลาดหุ้น หลายแห่ ง ทัวโลกขึนทํา จุดสูง สุด ใหม่ ใ นรอบ ปี อาทิ ตลาดหุ้นสหรัฐ
(Down Jones), ตลาดหุน้ ยุโรป (Stoxx600), ตลาดหุน้ ไทย (SET) ฯลฯ
ตลาดหุน้ ไทยยังมีแรงผลักดันให้เดินหน้าต่อจาก องค์ประกอบหลัก คือ Fundamental
(ตัวเลขเศรษฐกิจฟื นตัวอย่างชัดเจน มาตรการกระตุน้ การเงินการคลังมีต่อเนือง), Earning
Growth (ฝ่ ายวิจยั คาดกําไรตลาดปี นีฟื นเกิน % ซึงในอดีตมีเพียงไม่กีทีฟื นแรงขนาดนี)
และ Fund Flow (เริมเห็ น การไหลเข้า ตลาดหุ้น ไทยชัด เจนขึน ซึงในเดื อ น มี . ค. (mtd)
ต่างชาติซือสุทธิหนุ้ ไทยสูงสุดในภูมิภาค) รายละเอียดสมบูรณ์ตามหัวข้อก่อนหน้า
ในอี กมุม หนึงตลาดหุ้น ไทยยัง มี ค วามน่ า สนใจในเชิ ง เปรีย บเที ยบราคา คื อ ดัช นี SET
Index ณ ปั จจุบนั ยังตํากว่าจุดสูงสุดในช่วงก่อนเกิด COVID-19 อยู่มากถึง - % ขณะที
ดัช นี อืนๆ ขึนไปเหนื อ จุดสูง สุดก่ อ นเกิ ด COVID-19 ไปไกลมาก อาทิ ตลาดหุ้น อิ น เดี ย
21.3%, ตลาดหุน้ สหรัฐ (Down Jones) +14%, ตลาดหุน้ จี น +7.4% จากจุดสูงสุดก่ อ น
เกิด COVID-19 แสดงว่าตลาดหุน้ ไทยยังมีช่องว่างให้ขยับขึนอีกมากเมือเทียบกับจุดสูงสุด
ในช่วงก่อนเกิด COVID-19 กับดัชนีอืนๆ
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หุ้นไทยยัง Laggard เมื่อวัดพื้นที่ขึ้นจากจุดสูงสุดเดิมก่อนช่วง COVID-19

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS

กลยุทธ์แนะลงทุนหุ้นพันธ์ดี ราคา Laggard พืนฐาน แต่มี Beta สูง จึงมีโอกาสฟื น
ตัวแรงในช่วงต่อจากนี อย่าง PTT, BBL, CPF

Valuation หุ้น Toppicks
Company

Sector

Last Price
FairValue Upside PER 21F Div Yield 21F (%)
(10/03/2021)

%MTD

BETA

CPF

FOOD

29.50

42.00

42.4%

9.5

3.2

2.6%

1.06

BBL

BANK

126.50

154.00

21.7%

9.4

2.0

3.7%

1.16

PTT

ENERG

41.50

48.50

16.9%

16.3

2.9

3.8%

1.21

SET Index

5.1%

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS

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

