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12 มีนาคม 2564 |

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
ความสนใจหลักในช่ว งนี้อยู่ที่การรอดูท่าทีของ Fed ซึ่ง จะมีการประชุม
สัปดาห์หน้า ซึ่งฝ่ายวิจัยเชื่อว่าจะคงใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายตามเดิม
ส่วนการเมืองในประเทศยังให้น้ำหนักที่จะส่งผลกระทบต่อ SET Index ไม่
มาก พอร์ตจำลองวานนี้ได้ขาย AAV รับกำไร 5.2% ให้นำเงินเข้าลงทุนใน
GULF ส่วนหุ้น Top Pick เลือก BBL, GULF และ PTT

ทิศทางตลาดยังดูดี วันนี้เลือก BBL,GULF และ PTT
ปั จจัยแวดล้อมทางพืนฐานเช้านี ไม่มีเรืองใหม่ทีมีนาหนั
ํ กในการขับเคลือนตลาด จุดสนใจ
ยังคงเป็ นเรืองการประชุม Fed - มี.ค. ว่าจะมีการเปลียนแปลงในเชิงของนโยบาย
หรือท่าทีต่อแนวนโยบายในอนาคตอย่างไร ซึงในมุมของฝ่ ายวิจยั เชือว่า Fed ยังน่าจะเห็น
การใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายอย่างต่อเนือง ซึงน่าจะทําให้เห็น Fund Flow ไหลเข้า
สินทรัพย์เสียงเพิมขึนหลังการประชุมดังกล่าว ส่วนประเด็นในประเทศ จุดสนใจมี เรือง
ได้แก่ กระบวนการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ หลังจากทีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ารัฐสภามี
หน้าทีและอํานาจทีจะดําเนินการได้แต่ตอ้ งผ่านการทําประชามติ หลังจากนีคงต้องติดตาม
ดูท่าทีของ ส.ส. และ ส.ว. ว่าจะมีการตีความคําวินิจฉัยของศาลฯ และกําหนดกระบวนการ
อย่างไร ทังนีประเมินนําหนักของป้จจัยทางการเมืองต่อทิศทางตลาดหุน้ ยังมีไม่มากนัก
อีกมุมหนึงทีอยู่ในความสนใจคือเรืองของการผ่อนคลายมาตรการควบคุม Covid-19 เพือ
เพิมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ นําหนักส่วนใหญ่อยู่ทีการเปิ ดให้ต่างชาติเดินทางเข้าประเทศ
โดยภาพรวม SET Index ยังอยู่ในแนวโน้มขึน พอร์ตจําลองวานนีขายทํากําไร AAV ให้นาํ
เงินเข้าลงทุนใน GULF เลือก BBL, GULF และ PTT เป็ น Top Pick
มูลค่าซื้อขายสุทธิหุ้นในภูมภิ าคของต่างชาติรายเดือน
วั นที่

อิ นโดนี เซี ย ฟิ ลิปปิ นส์

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564(ytd)
ม.ค.64
ก.พ.64
มี. ค.64(mtd)
หน่วย : ล ้านเหรียญ

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS

-3,656
3,465
-3,220
943
775
258
-91

-1,080
-240
-2,513
-767
-273
-191
-303

1,575.13
2.08
102,012

(ล้านบาท)

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ
นักลงทุนแต่ละประเภท (ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
นักลงทุนรายย่อย

-579.45
134.18
1,694.97
-1,249.70
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เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 004132

ภราดร เตียรณปราโมทย์

เกาหลี ใต้

ไต้ หวั น

ไทย

รวม

-5,676
924
-20,082
-6,793
-5,254
-1,781
243

-12,182
9,377
-15,605
-9,577
-3,389
-3,224
-2,964

-8,913
-1,496
-8,287
-719
-365
-621
266

-31,508
12,030
-49,706
-16,914
-8,506
-5,560
-2,848

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 075365

ฐกฤต ชาติเชิดศักดิ์

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 087636

วรรณพฤกษ์ โกมลวิทยาธร

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 110506

ภวัต ภัทราพงศ์

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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ECB จะเร่งเข้าซื้อพันธบัตร QE ในช่วง 2Q64 ส่วน Fed และ กนง.
คาดปีนี้ยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยฯ
ผลการประชุมธนาคารกลางยุโรป(ECB) เมือคืนได้ขอ้ สรุป
 ยังคงอัตราดอกเบียนโยบายที 0%,อัตราดอกเบียเงินฝากทีธนาคารพาณิชย์ฝาก
ไว้กบั ECB ที -0.50% ,อัตราดอกเบียเงินกูท้ ี 0.25% เป็ นไปตามทีตลาดคาด
 ในส่วนของ Bond Yield ยุโรปทีปรับเพิมขึนต่อเนืองตังแต่ปลายปี – ปั จจุบนั
ECB เผยว่าจะแก้ปัญหา โดยในช่วง Q64 จะเร่งใช้วงเงินในการซือพันธบัตร
หรือ QE มากขึน ตามโครงการ Pandemic Emergency Purchase
Programme (PEPP) จากปั จจุบนั ใช้เงินเข้าซือพันฐบัตร อาทิ ตราสารหนี
ภาคเอกชนระยะสัน (Commercial Paper) หรือ ตราสารหนีทีออกโดยสถาบัน
การเงินมีที อยู่อาศัยคําประกัน 1.85 ล้านล้านยูโร ระยะเวลาสินสุด มี.ค.65
โดยรวมเป็ นการตอกยําว่ายุโรป หรือ ECB จะยังไม่มีไม่ปรับเปลียนนโยบายการเงินเป็ นตึง
ตัว หรือ ขึนดอกเบียหรือลดลดวงเงิน QE ในปี นี จนกว่าเศรษฐกิจจะฟื นตัว สอดคล้อง
ประเทศสําคัญอืนๆ อาทิ สหรัฐ (Fed) และไทย กนง. ดังที ASPS นําเสนอมาตลอดว่า ปี นี
จะยังขึนดอกเบียนโยบาย
อย่างไรก็ตามสัปดาห์หน้า จุดสนใจทีตลาดให้นาหนั
ํ กยังคงเป็ นเรืองการประชุม Fed 16ํ าจะมีการเปลียนแปลงในเชิง
มี.ค. (ไทยจะรูผ้ ลเวลาตี วันพฤหัส) ตลาดให้นาหว่
ของนโยบาย หรือท่าทีต่อแนวนโยบายในอนาคตอย่างไร ซึงในมุมของฝ่ ายวิจยั เชือว่า Fed
ยังน่าจะเห็นการใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายอย่างต่อเนือง
สัปดาห์ให้นาหนั
ํ กการประชุมธนาคารกลางทัวโลก เช่น สหรัฐ (Fed), บราซิล (BCB),
อังกฤษ (BOE) และญีปุ่ น (BOJ) ซึงส่วนใหญ่ตลาดคาดว่าจะยังคงการใช้นโยบายการเงิน
ผ่อนคลายผ่านการคงอัตราดอกเบียในระดับตํา เช่น Fed และ BOJ แต่ในบางประเทศ
ตลาดเริมมองว่าอาจจะมีแนวโน้มกลับมาใช้นโยบายการเงินตึงตัวได้บา้ ง เช่น บราซิล
ตลาดคาดจะขึนอัตราดอกเบียจาก 2% เป็ น 2.5% เพราะอัตราเงินเฟ้อขยายตัวสูงถึง 5%
ส่วนอังกฤษ ตลาดคาดอาจส่งสัญญาณลดวงเงิน QE
โดยรวมมุมมองอัตราดอกเบียทีจะยังทรงตัวตําดังทีกล่าว ASPS ยังคงมุมมองบวกต่อ
ตลาดหุน้ ไทย ซึงมีแนวโน้มทีจะถูกขับเคลือนด้วย Fund Flow ยังเป็ น Sentiment บวกต่อ
สินทรัพย์เสียง
ปัจจัยสำคัญให้น้ำหนักสัปดาห์หน้า Week Ahead

ทีมา: ASPS รวบรวม
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การเดินหน้าฉีดวัคซีน และเปิดประเทศ หนุนหุ้นท่องเที่ยว-การบิน,
นิคม, โรงพยาบาล ยังอยู่ในกระแส
ในประเทศวันนี และตลอดสัปดาห์หน้าเชือว่าตลาดยังคงอยู่กับกระแส, การผ่อนคลาย
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ, การเปิ ดรับนักท่องเทียวต่างชาติ ต่อเนืองคือ
 การผ่อนคลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการเปิ ดรับต่างชาติ
 การลดระยะเวลาการกักตัวนักท่องเทียวต่างชาติ: แบ่งเป็ น 2 กรณี 1).
กรณีทีได้รบั วัคซีน COVID-19 แล้ว ภายใน 3 เดือน ก่อนเดินทาง ลด
วันกักตัวเหลือ 7 วัน และ 2). กรณียงั ไม่ได้รบั วัคซีน ลดวันกักตัวเหลือ
10 วัน รวมถึงพิจารณาใช้ Area Quarantine หรือการกักตัวในบริเวณ
โรงแรม แต่ไม่จาํ เป็ นต้องในห้องพัก เป็ นเวลา 7-10 วัน และหลังจาก
นันจึงเดินทางท่องเทียวได้ โดยคาดจะเริมต้นเปิ ดรับนักท่องเทียวได้ใน
เดือน เม.ย. 64 ก่อนทีจะเปิ ดรับอย่างเต็มรู ปแบบในช่วงเดือน ต.ค.
2664
 Vaccine Passport: กรมควบคุ ม โรคเห็ น ชอบการออกใบรั บ รอง
Vaccine Passport สําหรับผูท้ ีฉีดครบ 2 โดส ซึงจะช่วยใหการเดินทาง
ระหว่างประเทศมีความสะดวกรวดเร็วมากขึน
มาตรการผ่อนคลายเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐ

ทีมา: ASPS รวบรวม
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ภาพรวม ASPS ประเมินความคืบหน้าการเดินหน้าฉีดวัคซีน และการเปิ ดรับนักท่องเทียว
ต่างชาติ จะมีสว่ นช่วนสร้าง Sentiment เชิงบวกต่อหุน้ ในกลุม่ ต่างๆ ดังนี
 กลุม่ ท่องเทียว (MINT, CENTEL, ERW) และกลุม่ สายการบิน (AAV) จากจํานวน
นักท่องเทียวทีมีแนวโน้มฟื นตัว
 กลุ่มนิคม (AMATA, WHA) จาก Vaccine Passport ช่วยปลดล็อคข้อจํากัดการ
เดินทาง จึงมีโอกาสช่วยกระตุน้ ยอดขายทีดินในนิคม ประกอบกับการย้ายฐาน
ผลิตยังมีต่อเนือง และประเทศไทยเด่นในเรืองโครงสร้างพืนฐานและความพร้อม
เทคโนโลยี G
 กลุ่มโรงพยาบาลทีเน้นผูป้ ่ วย Fly-in (BH, BDMS, PR9 และ BCH) จากการลด
วันกักตัวเหลือ - วัน เทียบกับค่าเฉลียวันนอนเตียงผูป้ ่ วยต่างชาติของรพ. (อิง
BDMS) ทีราว – วัน น่าจะหนุนให้คาดหวังผูป้ ่ วยต่างชาติเริมกลับเข้า มา
รักษาในไทยได้มีนยั ฯมากขึน เป็ นบวกต่อประมาณการเดิม

คาด Fund flow ต่างชาติยังไหลเข้าหุ้นไทยระยะถัดไป
ในช่วงทีผ่านมา Fund Flow ต่างชาติไหลเข้าตลาดหุน้ ไทยชัดเจนขึน เนืองจากคนไทยเริม
มีการฉี ดวัคซีน ตังแต่ช่วงปลาย ก.พ.
และทยอยฉี ดเป็ นวงกว้างขึนเรือยๆ ถือเป็ น
Sentiment ทีดีต่อภาพรวมเศรษฐกิจและตลาดหุน้ ในระยะถัดไป สังเกตได้จากประเทศ
เป็ นต้นมา พบว่า Fund Flow มีการไหล
อินโดนีเซียทีมีการฉีดวัคซีนตังแต่เดือน ม.ค.
เข้าตลาดหุน้ อินโดนีเซียโดดเด่นสุดในภูมิภาค หากนับตังแต่ตน้ ปี (ytd) ซือสุทธิ กว่า
ล้านเหรียญ(ซือสุทธิเพียงประเทศเดียว) ทําให้เชือว่า Fund Flow ต่างชาติยงั มีโอกาสช่วย
ผลักดันตลาดหุน้ ไทยเพิมเติมได้ในระยะถัดไป เฉกเช่นเดียวกับตลาดหุน้ อินโดนีเซียทีกล่าว
ไว้ขา้ งต้น
มูลค่าซื้อขายสุทธิหุ้นในภูมภิ าคของต่างชาติรายเดือน
วั นที่
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อีกทังระยะสัน เริมเห็นสัญญาณทีดีต่อการโยกย้ายเงินเข้าสู่สินทรัพย์เสียงมากขึนจาก
ปั จจัย ดังนี
1. เริมเห็น การปรับ ตัวลงของ Bond Yield สหรัฐฯ หากสังเหตจาก Bond Yield
10 ปี ของสหรัฐฯล่าสุดอยู่ที . Bps. ลดลงจากจุดสูงสุดที . Bps. ในวันที
มี.ค.
2. Dollar Index เริมอ่อ นค่าลง โดย Dollar Index ล่าสุดอยู่ที . จุด อ่อนค่า
กว่า . % จากจุดสูงสุดในวันที มี.ค. ทีระดับ . จุด
ดังนั นทังสั ญญาณระยะสั นประเด็น Bond Yield เริมปรั บตัวลง, Dollar Index เริม
อ่ อนค่ าลง และสัญญาณระยะยาว ประเด็นการฉีดวัคซีนทีกระจายตัวมากขึนต่อ
จากนี คาดหนุนให้ Fund Flow ไหลเข้ าตลาดหุ้นไทยทียังขึนได้ ช้ากว่าตลาดหุ้นใน
หลายๆประเทศ และช่วยผลักดันดัชนีให้ ขยับขึนในระยะถัดไป
โดยกลยุทธ์แนะลงทุนหุ้นขนาดใหญ่ พืนฐานแข็งแกร่ ง ราคา Laggard SET Index
แต่มี Beta สูง อีกทังคาดผลประกอบการปี นีเติบโตมากกว่า SET Index ทีฝ่ ายวิจัยฯ
วิจัยฯคาด เติบโตกว่า %YoY อย่าง BBL PTT และ GULF เป็ น Toppicks
Valuation หุ้น Toppicks
Company

Last Price
FairValue Upside PER 21F Div Yield 21F (%)
(11/03/2021)

%MTD

BETA

EPS Growth
21F

BBL

126.00

154.00

22.2%

9.3

2.0

3.3%

1.16

49.8%

PTT

41.50

48.50

16.9%

16.3

2.9

3.8%

1.21

92.1%

GULF

33.50

38.50

14.9%

50.2

1.1

0.8%

1.17

83.0%

SET Index

5.2%

1.00

32.0%
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GULF โดดเด่นในหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าที่มี Backlog ในมือสูงสุดกว่า
5.1พันเมกะวัตต์
ฝ่ ายวิจยั คาดกําไรปกติงวด 1Q64 คาดจะปรับตัวเพิมขึน QoQ จากการผ่านพ้นช่วงฤดูกาล
Low season ของกลุ่มโรงไฟฟ้า IPP มาแล้ว ประกอบกับค่าใช้จ่าย SG&A ทีคาดจะปรับ
ลดลง เนืองจากคาดจะไม่มีการบันทึกค่าใช้จ่ายการเข้าซือโครงการ Borkum ซึงเป็ น 1
time item
คาดกําไรสุทธิอยู่ที . พันล้านบาท เพิมขึน . %yoy หนุน
สําหรับภาพรวมทังปี
จากทังการรับรู โ้ ครงการทีเข้ามาในปี
กําลังการผลิตรวม . เมกะวัตต์ ได้เต็มปี
และการรับรู โ้ ครงการใหม่ทีจะเข้ามาในปี
อีก ราว 1. พันเมกะวัตต์ ประกอบด้วย
โครงการ GULF SRC phase 1-2 กํา ลังการผลิ ตตามสัดส่ว นการถื อ หุ้น % ที .
เมกกะวัตต์, โครงการ Mekhong wind ประเทศเวียดนาม phase 1-8 กําลังการผลิตตาม
สัดส่วนการถื อหุน้ % ที 294. เมกะวัตต์, โครงการ Duqm ประเทศโอมาน กําลังการ
ผลิตตามสัดส่วนการถือหุน้ % ที 159.7 เมกะวัตต์ นอกจากนียังรับรู ร้ ายได้จากปั นผล
จาก INTUCH ทีเพิมขึนตามสัดส่วนการถือหุน้ . % จากเดิม . % ในปี
และคาด
จะรับรูก้ าํ ไรจากการเข้าซือหุน้ . % ของ PTT NGD ได้ในปี แรก
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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
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