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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
เงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่สูงกว่าคาดแม้จะสร้างความกังวลเรื่องการใช้นโยบาย
การเงินที่ผ่อนคลายลดลง แต่ในส่วนของบ้านเราเชื่อว่าดอกเบี้ยนโยบายยัง
ไม่เปลี่ยน ขณะที่กำไรบริษัทจดทะเบียน 1Q64 โตกว่า 1.24 เท่าตัว และจะ
นำไปสู่การปรับเพิ่มประมาณการ คาด SET Index ผันผวนแต่ Downside
จำกัด วันนีไ้ ม่มีการปรับพอร์ต Top Pick เลือก BLA, SCCC และ TVO

กำไร 1Q64 ประกาศแล้ว 55% เติบโต 124% YoY
การประกาศตัวเลขเงิน เฟ้อ เดื อ น เม.ย. ของสหรัฐ ฯ ทีออกมาสูงกว่า ทีคาด และทํา
จุดสูงสุดในรอบ ปี ก่อให้เกิดความกังวลว่า Fed จะลดระดับการใช้นโยบายการเงิน
ผ่อนคลาย เช่นการลด QE มีผลทําให้ตลาดหุน้ สําคัญปรับตัวลดลงแรง อย่างไรก็ตาม Fed
ได้ให้ความเห็นว่าการปรับตัวสูงขึนของเงินเฟ้อยังน่าจะเป็ นเพียงปั จจัยระยะสัน ทังนี Fed
จะมีการประชุมรอบถัดไปในวันที - มิ.ย. สําหรับทิศทางการไหลของเม็ดเงินลงทุน ยัง
เห็นการไหลออกจากสินทรัพย์ปลอดภัย โดย Bond Yield 10 ปี สหรัฐฯปรับขึนมาสูงกว่า
1.68% สําหรับตลาดหุน้ ไทย ประเด็นทีน่าสนใจเป็ นเรืองของกําไร 1Q64 ของบริษัทจด
ทะเบียน ซึงพบว่าปั จจุบนั ประกาศมาแล้ว % มีกาํ ไรสุทธิรวม . แสนล้านบาทเพิม
. เท่า YoY และสูงกว่า Consensus ทําไว้ราว % มี โอกาสทีจะเห็นการปรับ เพิ ม
ประมาณการกํา ไร ส่ ว นสถานการณ์ Covid-19 ในประเทศ จํา นวนผู้ติ ด เชื อใหม่ แ ละ
จํานวนผูเ้ สียชีวิตยังสูง แต่อย่างไรก็ตามเห็นสัญญาณทีชัดเจนมากขึนในการฉีด Vaccine
ภาพรวมาของ SET Index เชือว่ายังผันผวน แต่จะมี Downside จํากัด แนวรับหลักที
จุด พอร์ตการลงทุนวันนี ไม่มีการปรับ หุน้ Top pick เลือก BLA, SCCC และ TVO
กำไร 1Q64F ที่ประกาศแล้ว 216 บริษัทอยู่ที่ 1.78 แสนล้านบาท
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ข้อมูลในเอกสารฉบับนี รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลทีน่าเชือถือ อย่างไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด ไม่สามารถทีจะยืนยันหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่านีได้ ไม่ว่าประการใดๆ บทวิเคราะห์ในเอกสารนี จัดทําขึนโดยอ้างอิง
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เงินเฟ้อสหรัฐพุ่งแรงในรอบ 13 ปี
รายงานอัตราเงินเฟ้อสหรัฐ เดือน เม.ย. ทีตลาดรอคอยซึงมีผลต่อแนวโน้มตลาดหุน้ โลก
ออกมามากกว่าทีตลาดคาด คือ เงินเฟ้อทัวไปสหรัฐ เดือน เม.ย. เพิมขึน 4.2%yoy(สูงกว่า
ที ตลาดคาดจะอยู่ ที 3.6%yoy) และเพิ มขึ น 0.8%mom(สู ง กว่ า ที ตลาดคาดเพี ย ง
0.2%mom) เช่นเดียวกับเงินเฟ้อทีตัดอาหารสด พลังงาน (Core Inflation) 3.0%yoy (สูง
กว่าทีตลาดคาดที 2.3%yoy) โดยรวมเงินเฟ้อทังหมดปรับเพิมขึนทําสูงสุดในรอบ 13 ปี
ผลกระทบจากเงินเฟ้อทีพุ่งขึนทําให้ตลาดกังวล Fed จะปรับการใช้นโยบายการเงินตึงตัว
กระทบต่อตลาดทุนเมือวาน เห็นได้จากตลาดหุน้ ต่างประเทศ คือ ตลาดหุน้ สหรัฐ ยังถูก
Take Profit แรง (ดังรู ป) หนุน Dollar Index ชะลอการอ่อนค่าหรือ แข็งค่า ล่าสุดอยู่ที
90.8 จุด , และทําให้ Bond Yields 10 ปี สหรัฐปรับเพิมขึนทํา จุดสูง สุดตังแต่ ต้นเดื อ น
เม.ย.64 อยุ่ทีราว 1.7% และเชือว่าน่าจะสร้างความผันผวนช่วงสันต่อ ตลาดหุน้ ไทยวันนี
อย่างไรก็ตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์ หลายตัวยังปรับตัวในทิศทางขาขึน (ดังตาราง) คาด
ยังเป็ นบวกต่อหุน้ Commodity ในวันนี
% การเปลี่ยนแปลงของตลาดหุ้นฝั่งพัฒนาแล้ว

ทีมา: Bloomberg

% การเปลี่ยนแปลงสินค้าโภคภัณฑ์

ทีมา: Bloomberg
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แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อสหรัฐทีพุ่งขึนแรง และ ASPS ประเมินแนวโน้มทีเหลือของปี 2564
จะยัง ทรงตัว สูงและเป็ น ทิศทางขาขึน ตามเศรษฐกิ จสหรัฐ ทีฟื นตัวชัดเจน หลักๆจาก
นโยบายการคลังสหรัฐทีออกมามากมาย และเม็ดเงินลงทุนโครงสร้างพืนฐาน ฯลฯ
ASPS เชื อว่ า หลัง จากในช่ ว งสันตลาดหุ้น โลกคาดผัน ผวน โดยให้น ําหนัก การแสดง
ความเห็นของประธาน Fed, คณะกรรมการ Fed แต่ละท่าน และผลการประชุม Fed รอบ
ถัดไป 15-16 มิ.ย.64 จะเป็ นอย่างไร ?? โดยมุมมองดอกเบียสหรัฐระยะสัน ASPS ยังคาด
ว่าสหรัฐยังไม่น่าจะมีการปรับเปลียน คือ คาดคงที 0.25% ตามเดิม
 หากสื อสารออกมาจะใช้น โยบายการเงิ น ตึ ง ตัว มากขึ น อาทิ จะเริ ม QE
Tapering (การลดวงเงินในการซือพันธบัตร ฯลฯ) ?? คาดอาจกดดันตลาดหุน้
โลก และหุน้ ไทยช่วงสัน
 หากสือสารออกมาไม่ได้กงั วลเงินเฟ้อ ??? เชือว่าตลาดหุน้ โลกและหุน้ ไทย ก็จะ
ฟื นตัวกลับได้เร็ว
ส่วน ส่วนเงินเฟ้อไทย แม้ล่าสุด จะปรับขึนแรงคล้ายสหรัฐ แต่เชือว่าไทยยังจําเป็ นต้องใช้
นโยบายการเงินผ่อนคลายตลอดช่วงทีเหลือของปี นี โดยแรงกดดันเรืองเงินเฟ้อทีน้อยกว่า
จากแนวโน้มเศรษฐกิจไทยช่วงทีเหลือของปี ยงั ไม่ฟืนตัว
พบว่ า SET Index
ASPS ประเมิ น จากสถิ ติ ใ นอดี ต ตั งแต่ ช่ ว งปี 2553 จนถึ ง
เคลือนไหวสวนทางกับอัตราเงินเฟ้อ เนืองจากอัตราเงินเฟ้อปรับลดลง ตามราคานํามันดิบ
ที ลดลง จากผลกระทบของ Shale Oil ขณะที SET Index กํ า ลั ง ฟื นตั ว จากวิ ก ฤติ
Subprime อย่างไรก็ตามหลังปี 2558 เป็ นต้นมา SET Index เคลือนไหวสอดคล้องกับ
อั ต ราเงิ น เฟ้ อ มากขึ น คื อ หากเงิ น เฟ้ อ เพิ มขึ น ตลาดหุ้น ไทยก็ ป รับ ขึ นตาม หรื อ มี
Correlation ไปในทิศทางเดียวกัน ( ดังรูป)
SET Index VS. อัตราเงินเฟ้อไทย

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS
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วัคซีนเร่งเดินหน้า หนุนตลาดหุ้นไทย
สถานการณ์การแพร่รระบาดของ COVID-19 หลังจํานวนผูต้ ิดเชือล่าสุด เพิมขึน 4887
ราย เพิมขึนหลักๆมาจาก ในเรือนจํา และเห็นสัญญาณบวก คือ จังหวัดทีพบผูต้ ิดเชือเริม
มีนอ้ ยลงอย่างต่อเนือง สะท้อนจากปั จจุบนั ตรวจพบผูต้ ิดเชือใน จังหวัด ลดลงจากช่วง
ต้นเดือน พ.ค.
ทีพบใน 68 จังหวัด และมีถึง 18 จังหวัด ทีปั จจุบนั ไม่พบผูต้ ิดเชือ
การกระจายตัวของผู้ติดเชื้อไทยรายวันเริ่มลดลง

ทีมา: ศบค.

อย่างไรก็ตาม ASPS ยังให้นาหนั
ํ กเชิงบวกกับความคืบหน้าการกระจายวัคซีน ซึงจะมีผล
ต่อทิศทางการฟื นตัวของเศรษฐกิ จ และตลาดหุน้ ไทยในระยะต่อไป สอดคล้องกับรัฐที
เดินหน้าจัดหาวัคซีนอย่างต่อเนือง โดยล่าสุด มีสญ
ั ญาณความคืบหน้าเพิมเติม ดังนี
 สถานทูต จี น ประจํา ประเทศไทยระบุ ว่ า จะเตรี ย มจัด ส่ ง วัค ซี น SONOVAC
จํานวน แสนโดส ไปให้ไทยเร็วๆนี
 โฆษกสํานักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการติดต่อสังซือวัคซีน Pfizer ว่า Pfizer จะ
จัดส่งวัคซีนให้ไทยประมาณ ล้านโดส ได้ภายในช่วง 3Q64
ความคืบหน้าข้างต้น สอดคล้องกับแผนการจัดหาวัคซีนของรัฐ ทีตังเป้าว่าในปี 2564 จะ
จัดหาวัคซีนน้อยกว่า 100 ล้านโดส ซึงจะครอบคลุมประชากร 50 ล้านคน หรือ 71.8% ของ
ประชากรทังประเทศ
Timeline จัดหาวัคซีน COVID-19 ของไทย

ทีมา: ASPS รวบรวม
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ปั จจุบนั ไทยมีผฉู้ ีดวัคซีนแล้ว . ล้านราย ( . % ของประชากรทังประเทศ)
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ และจำนวนผู้ฉีดวัคซีน

ทีมา: ศบค.

และถ้าพิจารณาในต่างประเทศทีเริมต้นฉีดวัคซีนไปก่อนหน้า พบว่าเมือจํานวนผูฉ้ ีดวัคซีน
เพิมขึน จะมีแนวโน้มส่งผลให้จาํ นวนผูต้ ิดเชือรายใหม่ลดลง (ดังรู ป) ASPS จึงเชือมันว่า
เมือไทยมีการเดินหน้าฉีดวัคซีนมากขึน จะส่งผลให้จาํ นวนผูต้ ิดเชือลดลง คล้ายกับกรณี
ของต่างประเทศ ซึงจะเป็ นปั จจัยบวกต่อการฟื นตัวของเศรษฐกิจ และตลาดหุน้ ไทย ต่อไป
จำนวนผู้ฉีดวัคซีนเพิ่มขึน้ ส่งผลให้ผู้ติดเชื้อใหม่ลดลง ในต่างประเทศ

ทีมา: Bloomberg

ตลาดผันผวน แต่ภาพรวมกำไรยังเติบโตดี ชอบ BLA SCCC TVO
ล่าสุดบริษัทจดทะเบียนไทยมีการรายงานกําไรงวด 1Q64 ออกมาแล้ว 216 บริษัท คิดเป็ น
Market Cap. 55% ของทังหมด มีกาํ ไรรวมกันอยู่ที 1.78 แสนล้านบาท (เพิมขึน 124%yoy,
33%qoq) และสูงกว่าที Consensus คาดถึง 26%
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กำไร 1Q64F ที่ประกาศแล้ว 216 บริษัทอยู่ที่ 1.78 แสนล้านบาท

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS

ด้วยฤดูกาลประกาศงบ 1Q64 ผ่านมาแล้วครึงทาง และอยู่ในระดับทีสูง จึงคาดว่ามีโอกาส
สูงเกิน 2 แสนล้านบาท (หรือสูงเกิน 25% ของประมาณการกําไรทังปี 64 ทีทําไว้ 8.1 แสน
ล้านบาท) โดยนักวิเคราะห์ ASPS อยู่ในช่วงทบทวนและทยอยปรับประมาณการขึน ซึง
สอดคล้อ งกับ ทาง Bloomberg Consensus ที ทยอยปรับ กํา ไรขึนปรับ ขึนมาอยู่ที 81.4
บาท/หุน้ (เพิมขึน 8.7%ytd) ดังนันฝ่ ายวิจัยฯ คาดว่าการเติบโตของกําไรในปี 2564 ทีมี
โอกาสสูงกว่า 32% จะเป็ นแรงผลักดันสําคัญต่อ SET Index
GDP Growth และ EPS Growth 64F ของ Bloomberg Consensus

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS

สรุ ปคือ แม้ อาจจะทําให้ นักลงทุนกังวลต่อตัวเลขเงินเฟ้ อทีเร่ งตัวขึน กดดัน SET
Index ผันผวนในช่วงสัน แต่ในอีกมุมหนึงน่ าจะเห็นกําไรบริษัทจดทะเบียนฟื นตัว
เด่นตามขึนไปด้ วย ช่วยหนุนให้ SET Index ปรับตัวเพิมขึนในระยะถัดไป
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ส่วนกลยุทธ์ยามตลาดหุ้นผันผวนช่วงสัน แนะนําเลือกหุ้นกําไร 1Q64 เด่น และมี
ปั จจัยบวกเฉพาะตัว BLA, SCCC, TVO เป็ น Toppick มีรายละเอียดพืนฐานทีสําคัญ
ดังนี
BLA (FV @ 35.00) กําไรสุทธิงวด 1Q64 เท่ากับ
ล้านบาท เพิมขึนถึง . % qoq
และ . % yoy มาจากทังธุรกิจประกันและลงทุนทีฟื นตัวชัดเจน คงประมาณการ คาด
กํา ไรสุท ธิ ปี 2564 จะเพิ มขึนถึ ง 109.6% yoy จากฐานกํา ไรที ตําในปี 2563 และธุ ร กิ จ
ประกันชีวิตฟื นตัว ตามการฟื นตัวของเศรษฐกิจ รวมถึงการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมากขึน
โดยกําหนด Fair value ปี 2564 เท่ากับ 35 บาท มี Upside มากกว่า 20%
SCCC (FV @ 208.00) คาดกํา ไรสุ ท ธิ ปี 2564 อยู่ ที 3.4 พั น ล้า นบาท โดยคาดหวั ง
Demand ปูน ซี เ มนต์จ ะกลับ มาฟื นตัว ได้อี ก ครังหลัง มี สัญ ญาณที ดี ข องวัค ซี น ป้ อ งกัน
COVID-19 นับ จากนี และหลายประเทศเร่ง นโยบายกระตุ้น เศรษฐกิ จ ผ่ า นการลงทุ น
โครงสร้างพืนฐาน
TVO (FV @ 37.00) คาดกําไรปกติ Q ขยายตัวจาก ล้านบาท ในงวด Q และ
เติบโต YoY ต่อในงวด Q หนุนด้วย Gross Margin สูงขึน ตามราคาขายกากถัวเหลือง
และแนวโน้มนํามันถัวเหลืองสูงขึน ขณะทีคาดต้นทุนเมล็ดถัวเหลืองของ TVO เพิมในอัตรา
ตํากว่า หลังมี การทําสัญญาซือขายล่วงหน้าเมล็ดถัวเหลืองราคาตําครอบคลุม Q64
ทังหมด และ Q64 ราว % - % ของปริมาณทีจะนําเข้าเมล็ดถัวเหลือง
Valuation หุ้น Toppicks
Company Recommendation

Last Price
FairValue Upside PER 21F Div Yield 21F (%)
(12/05/2021)

BLA

BUY

28.75

35.00

21.7%

14.6

1.7

SCCC

BUY

177.00

208.00

17.5%

15.3

4.8

TVO

BUY

36.50

37.00

1.4%

15.0

5.5

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

