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14 พฤษภาคม 2564 |

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
เชื่อว่าความกังวลที่สร้างแรงกดดันต่อ SET Index วานนี้น่าจะเริ่มลดลง
อีกทั้งมีแรงหนุนจากผลประกอบการ 1Q64 ที่ออกมาดีกว่า Consensus
คาดถึ ง 32% ในเชิ ง กลยุ ท ธ์ ก ารลงทุ น จะเริ ่ ม ลดน้ ำ หนั ก ของหุ้ น
Commodity ในพอร์ตลง โดยวันนี้พอร์ตจำลองให้ขายทำกำไร TTEP และ
ให้ย้ายเงินเข้า BDMS หุ้น Top Pick เป็น BDMS, SAT และ TMT

ความกังวลน่าจะลดลง ส่วนพอร์ตลงทุนเริ่มลด Commodity
หลังจากรองประธาน Fed ออกมาให้ความเห็นไปในทางทียังจะไม่มีการเปลียนแปลง
แนวนโยบายการเงิน ทําให้ตลาดหุน้ สหรัฐดีดตัวกลับ ซึงน่าจะสร้าง Sentiment เชิงบวกต่อ
ตลาดหุน้ ไทยเช้านีระดับหนึง สําหรับผลประกอบการ 1Q64 จนถึงเมือวานเย็นประกาศ
ออกมาแล้ว บริษัท คิดเป็ น % ของ Market Cap. รวม พบว่ามีกาํ ไรสุทธิสงู ถึง .
แสนล้านบาท เพิมขึน . เท่าตัว YoY และสูงกว่าที Consensus คาดมากถึง % เชือ
ว่าน่าจะนําไปสู่การปรับเพิมประมาณการกําไรปี
โดยภาพรวมได้อีกครังหนึง และ
น่าจะเป็ นอีกแรงทีช่วยหนุนราคาหุน้ อย่างไรก็ตามเริมเห็นราคาสินค้า Commodity บาง
ตัวเริมปรับฐานลง และบางประเภทเริมนิง ประกอบกับการทีผ่านช่วงการประกาศผล
ประกอบการ 1Q64 มาแล้ว น่าจะทําให้หุน้ กลุ่ม Commodity ลดความร้อนแรงลง ซึงใน
เชิงกลยุทธ์ น่าจะเป็ นช่วงเวลาทีเริมลดนําหนักของหุน้ กลุ่ม Commodity ในพอร์ตการ
ลงทุนลง โดยวัน นี ฝ่ ายวิ จัย ให้ป รับ พอร์ตจํา ลอง โดยขายทํา กํา ไรหุ้น PTTEP (นําหนัก
10%) และย้ายเงินเข้าลงทุนใน BDMS นําหนักเท่ากัน ส่วนหุน้ Top Pick เลือก BDMS,
ได้
SAT และ TMT สําหรับภาพของ SET Index คาดวันนีน่าจะฟื นกลับมายืนเหนือ
กำไร 1Q64F ที่ประกาศแล้ว 81% อยู่ที่ 2.3 แสนล้านบาท
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เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 110506

ภวัต ภัทราพงศ์

ทีมา : ฝ่ ายวิจยั ASPS

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 117985

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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ตลาดหุ ้ น สหรั ฐ ฟื ้ น ตั ว คลายกั ง วลเงิ น เฟ้ อ ช่ ว งสั ้ น ส่ ว นราคา
Commodity ราคาเริ่มอ่อนตัว
ตลาดหุน้ ต่างประเทศ ล่าสุดฟื นตัวหลังจากถูก Take Profit แรงในช่วงกลางสัปดาห์ ( เมือ
คืนตลาดหุน้ สหรัฐ Dow Jones +, Nasdaq) หลังจากคลายความกังวลจากประเด็นเรือง
เงินเฟ้อสหรัฐ เดือน เม.ย. ทีพุ่งแรงสุดในรอบ 13 ปี คือ เมือวาน รองประธาน Fed นายริ
ชาร์ด แคลริดา แสดงความเห็น Fed จะยังไม่เปลียนแปลงนโยบายการเงิน เชือว่าจะสร้าง
Sentiment เชิงบวก ต่อตลาดหุน้ ไทยในวันนี
อีกฝั งนึงคือ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) หากนับตังแต่ตน้ ปี - ปั จจุบนั (ytd) ปรับ
เพิมขึนมาสูงมาก (ดังรู ป) และวานนีเริมเห็นบางสินค้าถูก Take Profit แรง อาทิ กากถัว
เหลือง, นําตาล, นํามันดิบ ถือเป็ น Sentiment เชิงลบต่อหุน้ KSL, PTTEP, PTT (ดังรูป)
%การเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโภคภัณฑ์
ยางแผ่น
ถ่านหิน Newcastle
ยางแท่ง
Natural Gas
นํามัน WTI
นํามัน Brent
BDI
ถัวเหลือง
Cotton
นําตาล
กากถัวเหลือง

ราคาล่าสุ ด
237.6
102.6
172.2
3.0
63.8
67.1
3,139.0
1,584.0
85.0
17.1
421.4

%DOD
%WTD %MTD %YTD
1.28%
2.28%
5.13%
6.83%
1.23%
9.21% 14.20% 28.03%
0.82%
-0.12%
1.59% 14.57%
0.17%
0.68%
1.60% 14.06%
-0.11%
-1.77%
0.27% 31.39%
-3.27%
-1.80%
-0.30% 29.44%
-3.53%
-1.38%
2.82% 129.80%
-3.56%
-0.36%
3.24% 22.08%
-3.68%
-5.22%
-2.80%
8.78%
-4.09%
-2.17%
0.77% 20.58%
-6.11%
-4.62%
-1.10%
0.45%

ทีมา: Bloomberg Update 14 พ.ค.64 Note : %Chg คือ การเปลียนแปลงราคาเทียบจากวันก่อนหน้า

คําแนะนําลงทุนหุน้ ในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ASPS แนะนํา Selective มากขึนมาในกลุ่ม
สินค้าทีมี ยังเป็ นขาขึนได้ตอ่ อาทิ
กลุ่ม ยาง : ราคายางแผ่นเฉลียตังแต่ตน้ ปี 2564 อยู่ที 2.31 พันดอลลาร์สหรัฐฯ/ตัน ปรับ
เพิมขึนถึง 30.7% yoy สอดคล้องกับสมมติฐานราคายางแท่งปี 2564 ทีฝ่ ายวิจยั กําหนดไว้
ที 2.20 พันดอลลาร์สหรัฐฯ/ตัน ราคายางแท่งล่าสุดอยู่ที 1.62 พันดอลลาร์สหรัฐ/ตัน ปรับ
เพิมขึน 8.0% นับตังแต่ตน้ ปี 2564 โดยราคายางแท่งเฉลียตังแต่ตน้ ปี 2564 อยู่ที 1.66 พัน
ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตัน ปรับเพิมขึนถึง 26.1% yoy ยังสอดคล้องกับสมมติฐานราคายางแท่งปี
2564 ทีฝ่ ายวิจยั กําหนดไว้ที 1.60 พันดอลลาร์สหรัฐฯ/ตัน จากความต้องการใช้สงู ขึน ตาม
การฟื นตัว ของเศรษฐกิ จ ถื อ เป็ น ผลบวกต่ อ ธุ ร กิ จ ยางพาราของ STA (Buy FV@B60)
NER (Buy FV@B7.5) ยังแนะนําซือ
กลุ่ม เหล็ก แนะนําซือ TMT (FV@ B14.8) ฝ่ ายวิจัยคาดกําไร 1Q64 จะเติบโตเด่น ทัง
QoQ และ YoY โดยราคาขายเหล็กช่วงครึงแรกของเดือน เม.ย. 2564 อยู่ที 27 บาท/กก
เพิมขึน 4.5% จากสินเดือนมีนาคม ขณะทีตลาดเหล็กแผ่นรีดร้อน (HRC) ประเทศจีนราคา
ช่วงครึงหลังของเดือนเมษายน ปรับเพิมขึนร้อนแรง 15% จากครึงแรกของเดือน คาดราคา
เหล็กในประเทศไทยเดือนพฤษภาคมจะกระชากตัวสูงขึนตามตลาดจี น ไปทีระดับ 30
บาท/กก. หนุนโมเมนตัมของกําไรงวด 2Q64 ของ TMT เติบโตต่อเนือง แนะนําซือเก็งกําไร
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รั ฐ อนุ ม ั ต ิ ว ั ค ซี น เพิ ่ ม แถมลุ ้ น ผ่ อ นคลายมาตรการ สนใจหุ้ น
โรงพยาบาล และหุ้นเปิดเมือง
สถานการณ์การแพร่รระบาดของ COVID-19 วานนี จํานวนผูต้ ิดเชือรายใหม่ (New case)
เพิมขึนสูง เป็ น , ราย โดยมาจากการตรวจพบในเรือนจําถึง , ราย (เกือบ 60%)
ขณะที จํา นวนผู้รัก ษาหายรายใหม่ (Recovered case) เพิ มขึ น , ราย ส่ ง ผลให้
จํานวนผูท้ ีกําลังรักษาอยู่ (Active case) เพิมขึนเป็ น 3,2661 ราย
จำนวนผู้ติดเชื้อ,รักษาหาย และอยู่ระหว่างรักษา รายใหม่

ทีมา: ศบค.

แม้จาํ นวนผูต้ ิดเชือรวมทัวประเทศจะสูง แต่มีปัจจัยบวกตลาดหุน้ 2 ประเด็น คือ
 เป็ นทีสังเกตว่าบางพืนทีจํานวนผูต้ ิดเชือเริมลดลง สะท้อนจากปั จจุบนั ตรวจพบ
ผูต้ ิดเชือใน 63 จังหวัด ( จังหวัดไม่พบผูต้ ิดเชือ) ลดลงจากช่วงต้นเดือน พ.ค.
2564 ทีพบในพืนที 68 จังหวัด
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่รายจังหวัด

ทีมา: ศบค.

จํานวนผูต้ ิดเชือทีกระจายตัวลดลง หนุนความคาดหวังว่า ศบค. มีโอกาสพิจารณาผ่อน
คลายมาตรการควบคุมในบางพืนที โดยให้นาหนั
ํ กการประชุม ศบค. ในวันนี เนืองจาก
มาตรการควบคุมการะบาดทีผ่านมา จะครบกําหนดในวันที 14 พ.ค. 2564 นี อย่างไรก็
ตาม หาก ศบค. ผ่อนคลายจริง ASPS คาดว่าจะเป็ นการผ่อนคลายแบบค่อยเป็ นค่อยไป
โดยจะเน้นพืนทีทีมีการระบาดน้อยก่อน ส่วนพืนทีทีระบาดสูง โดยเฉพาะพืนทีสีแดงเข้ม
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จังหวัด ได้แก่ กทม., ชลบุรี, นนทบุรี, เชียงใหม่, สมุทรปราการ และปทุมธานี (คิดเป็ น
ประมาณ 50% ของ GDP ทังประเทศ) อาจจะคงมาตรการคุมเข้มไว้ก่อน
พื้นที่ควบคุมปัจจุบัน

ทีมา: ศบค.

 ความคืบหน้าวัคซีนยังมีต่อเนือง หลังวานนี คณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
อนุ มั ติ ขึ นทะเบี ย น วั ค ซี น COVID-19 ของบริ ษั ท Moderna แล้ว ส่ ง ผลให้
Moderna เป็ น วัค ซี น ชนิ ด ที 4 ไทยอนุมัติ ตามหลัง SINOVAC, AstraZeneca
และ Johnson & Johnson
วัคซีน COVID-19 ที่ไทยอนุมัติแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณา

ทีมา: ASPS รวบรวม

โดยรวม ความคาดหวังจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดในบางพืนที และ
ความคืบหน้าของการกระจายวัคซีนทีมีแนวโน้มเป็ นรูปธรรมอย่างชัดเจนมาขึน
ASPS เชือว่าจะเป็ นทยอยสะสมหุน้ ทีได้Sentiment เชิงบวก ได้แก่ หุน้ ในกลุ่มโรงพยาบาล
เช่น BDMS, PR9, BCH เป็ นต้น รวมถึงหุน้ กลุม่ ทีได้ประโยชน์เปิ ดเมือง เช่น กลุม่ ท่องเทียว
(MINT, CENTEL, ERW), กลุ่มสายการบิน (AAV), กลุ่มผูพ้ ัฒนาอสังหาริมทรัย ์ และค้า
ปลีก (CPN, CRC, CPALL, BJC, SPVI)

ภาพรวมกำไร 1Q64 สดใส แนะหุ้นกำไรเด่นต่อ SAT, TMT, BDMS
ช่ ว งโค้ง สุดท้า ยบริษั ท จดทะเบี ย นไทยมี ก ารรายงานกํา ไรงวด 1Q64 ออกมาแล้ว 369
บริษั ท คิ ดเป็ น Market Cap. 81% ของทังหมด มี กาํ ไรรวมกันอยู่ที 2.30 แสนล้านบาท
(เพิมขึน 151%yoy, 44%qoq) และสูงกว่าที Consensus คาดถึง 32%
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กำไร 1Q64F ที่ประกาศแล้ว 81% อยู่ที่ 2.3 แสนล้านบาท

ทีมา: SET, ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS

ฤดูกาลประกาศงบ 1Q64 เกือบเสร็จสิน และบริษัทส่วนใหญ่ทาํ ผลประกอบการออกมาได้
ดีกว่าคาด ทําให้นกั วิเคราะห์มีโอกาสทยอยปรับประมาณการขึนถือว่าดีต่อภาพรวมตลาด
ขณะเดียวกันแรงกดดันจากเงินเฟ้อเริมผ่อนคลาย หลังรองประธาน Fed ให้ความเห็นว่า
ยัง ไม่ เร่ง ปรับ เปลียนนโยบายทางการเงิน ถื อ เป็ น โอกาสดี ในการเข้าสะสมหุ้น พืนฐาน
แข็งแกร่ง
ส่วนกลยุทธ์ในการเอาชนะตลาดในช่ วงนี แนะนําเลือกหุ้นทีแนวโน้ มกําไร 1Q64
เด่นทังทีประกาศแล้ ว และใกล้ จะประกาศ อย่าง SAT, TMT รวมถึงหุ้นทีมีแนวโน้ ม
กําไรเติบโต yoy ได้ ทุกไตรมาสต่อจากนี อย่าง BDMS เป็ น Toppick ในวันนี โดยมี
ราละเอียดทางพืนฐาน ดังนี
SAT (FV @ 24.00) งวด Q กําไรปกติ
ล้านบาท ดีกว่าฝ่ ายวิจัยคาด % และ
ตลาดคาด % เติบโต % YoY (+30% QoQ) โดยยอดขายเติบโตตามคาด % YoY
หนุน ด้ว ยออเดอร์ใ หม่ จ ากสหรัฐ ฯ ตังแต่ ธ.ค. กอปรกับ เครื องจัก รกลการเกษตร
(สัด ส่ ว น % ของยอดขาย) สูง ขึ น % yoy มองทิ ศ ทางกํา ไรปี
เติ บ โตกว่ า
121%YoY มากกว่ากําไรตลาดปี
ทีฝ่ ายวิจยั ฯประเมิน รวมถึงคาดหวัง Div yield ปี
ที . % สูงสุดในกลุม่ ฯ
ล้ า นบาท (+
TMT (FV @ 14.80) คาดกํ า ไร Q64 TMT ทํ า New High อยู่ ที
145%QoQ, +244%YoY) ขับเคลือนจากราคาเหล็กโลกฟื นตัวสูง โดยราคาขายเหล็กช่วง
ครึงแรกของเดือน เม.ย.
อยู่ที บาท/กก เพิมขึน . % จากสินเดือนมีนาคม ขณะที
FV’64 อยู่ที . บาท อิง PER 12 เท่า มี Upside สูง 15% และเงินปั นผลคาดสูง 7% ต่อ
ปี
BDMS (FV @ 24.00) แม้กาํ ไร 1Q64 อยู่ที 1.3 พัน ล้า นบาท ลดลง 47.9%yoy ตํากว่ า
คาด หลั ก ๆ มาจากรายได้ผู้ป่ วย Fly-in (15% ของรายได้) หดตั ว สู ง แต่ เ ชื อว่ า ผล
ประกอบการนับจาก Q64 ต่อเนืองปี
จะฟื นตัวต่อเนือง เนืองจากผูป้ ่ วยส่วนใหญ่
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อยู่ในกทม.อีกทัง H64 จากความคืบหน้าวัคซีน อาจหนุนผูป้ ่ วยไทยฟื นตัว ดีกว่ า คาด
ขณะทีผูป้ ่ วย Fly-in คาดหวังทยอยฟื นตัวบางส่วน คงคาดกําไรปกติปี
โต %YoY
ราคาหุน้ ปั จจุบนั ยังมี Upside สูงเกิน 15%
Valuation หุ้น Toppicks
Company Recommendation

Last Price
FairValue Upside PER 21F Div Yield 21F (%)
(13/05/2021)

SAT

BUY

19.00

24.00

26.3%

9.8

5.6

BDMS

BUY

20.70

24.00

15.9%

38.0

1.3

TMT

BUY

12.80

14.80

15.6%

10.4

6.8

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS

SET vs Sector Return 2020

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

SET vs Sector Return 2021ytd
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MARKET TALK

Research Division

กลยุทธ์การลงทุน

หุ้นที่แนะนำใน Market Talk

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

