กลยุทธ์การลงทุน

24 พฤษภาคม 2564 |

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
จำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศที่ยังสูงพร้อมทั้งการพบสายพันธุ์ใหม่ๆ น่าจะทำ
ให้ความกังวลเรื่อง Covid-19 ในประเทศมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามก็
ยั ง มี ค วามหวั ง เชิ ง บวกเรื ่ อ ง Vaccine คาด SET index ยั ง ต้ อ งใช้ เ วลา
ทดสอบแนวรั บ 1552 จุ ด ต่ อ ไปอี ก ระยะ พอร์ ต จำลอง วั น นี ้ ไ ม่ ม ี ก าร
ปรับเปลี่ยน ส่วน Top Pick เลือก MINT, SAT และ STEC

ความกังวลเรื่อง Covid-19 ในประเทศมีน้ำหนักมากขึ้น
SET Index กลับ ลงมาทดสอบบริ เ วณ
จุ ด อี ก ครังหนึ ง และหากพิ จ ารณาจาก
สถานการณ์แวดล้อม ณ ปั จจุบนั แล้วยังถือว่ามีความเสียงอยู่ โดยประเด็นหลักอยู่ทีการ
ระบาดของ Covid-19 ในประเทศทียังรุ นแรงอีกทังยังมี การตรวจพบสายพันธุ์ใหม่ทีน่า
กังวลอย่าง สายพันธุอ์ ินเดีย และแอฟริกาใต้ แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีปัจจัยบวกบางส่วน
เป็ นแรงพยุง เริมจากจํานวน Vaccine ทีไหลเข้าสู่ระบบมากขึนอย่างมี นัยสําคัญ ตังแต่
เดือน มิ.ย. และแผนการฉีดให้กับประชาชนเชิงรุ ก อีกเรืองหนึงเป็ นตัวเลขการส่งออก
เดือน เม.ย. ทีจะประกาศในวันพรุง่ นี โดยคาดหมายว่าน่าจะเห็นการเติบโตเป็ นตัวเลข
หลัก สํา หรับ ทิ ศ ทางการเคลื อนไหวของราคา Commodity ฝ่ ายวิ จัย ประเมิ น ว่ า มี ก าร
เปลียนแปลงทีชัดเจนจากเดิมทีปรับขึน-ลง พร้อมกันหลายประเภทสินค้า เป็ นลักษณะของ
การเปลียนแปลงไปในแต่ละสินค้า ตามเหตุปัจจัยของตัวเอง ส่วน Fund Flow ณ จุดนียังมี
ความคาดหวังเชิงบวกจากเม็ดเงินในประเทศที Search for Yield เห็นได้จากจํานวนผูเ้ ปิ ด
บัญชีซือ-ขายหลักทรัพย์ ทีเพิมขึนในระดับสูง วันนีพอร์ตการลงทุนยังไม่มีการปรับเปลียน
ส่วนหุน้ Top pick เลือก MINT, SAT และ STEC
จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ และผู้ฉีดวัคซีน

1,552.44
-2.10
80,932

(ล้านบาท)

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ
นักลงทุนแต่ละประเภท (ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
นักลงทุนรายย่อย

-2,014.68
119.88
-813.50
2,708.29

RESEARCH DIVISION
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 004132

ภราดร เตียรณปราโมทย์

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 075365

ฐกฤต ชาติเชิดศักดิ์

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 087636

วรรณพฤกษ์ โกมลวิทยาธร

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 110506

ทีมา: ศบค.

ภวัต ภัทราพงศ์

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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ราคา Commodity เริ่มปรับสวนทางกัน เน้น Selective Buy
ภาพปั จจัยต่างประเทศยังไม่มีอะไรใหม่ หลักๆ ยังให้นาหนั
ํ กกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์เมือ
ช่วงสุดสัปดห์ทีผ่านมาเริมปรับตัวเพิมขึน-ลงสลับกัน เช่น ราคานํามันดิบ, ถ่านหิน และ
ยางปรับเพิมขึน ขณะทีราคาถัวเหลือง, ก๊าซะธรรมชาติ, นําตาล ปรับลง (ดังตาราง) ต่าง
จากช่วงกลางเดือน พ.ค. 2564 ทีผ่านมา ซึงช่วงนันราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับขึนทังแผง
และไปในทิศทางเดียวกัยเป็ นส่วนใหญ่
การเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโภคภัณฑ์
Commodity
Newcastle Coal
Brent
BDI
Cotton
ยางแท่ง
ยางแผ่น
WTI
ถัวเหลือง
กากถัวเหลือง
นํามันปาล์ม
Natural Gas
นําตาล

Last
104.7
66.6
2,869.0
82.8
167.2
233.5
63.8
1,526.3
398.9
4,391.0
2.9
16.7

%Chg

%MTD
4.70%
2.10%
1.59%
1.58%
1.58%
0.52%
0.31%
-0.46%
-0.55%
-1.64%
-1.89%
-2.17%

%YTD
16.59% 30.71%
-0.98% 28.55%
-6.03% 110.03%
-5.27%
6.02%
-1.36% 11.24%
3.32%
4.99%
0.31% 31.45%
-0.52% 17.63%
-6.38%
-4.91%
-0.39% 12.85%
-2.73%
9.19%
-1.83% 17.48%

ทีมา: Bloomberg

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทีเริมปรับขึนได้ชา้ ลง หรือปรับตัวลงข้างต้น สอดคล้องกับมุมมอง
ของ ASPS เมือต้นสัปดาห์ก่อน ทีแนะนําให้ปรับลดนําหนักหุน้ กลุ่มสินค้าโภคภัณ ฑ์ใ น
พอร์ตลง (ดูเพิมในบทวิเคราะห์ฉบับวันที 18 พ.ค. 2564) ดังนัน
กลยุท ธ์ก ารลงทุน ในหุ้น กลุ่ม สิ น ค้า โภคภัณ ฑ์ ในช่ ว งนี จึ ง เน้น Selective Buy หุ้น ที ได้
ประโยชน์เฉพาะตัว และราคายังปรับเพิมขึน อาทิ เช่น กลุ่มนํามัน (PTT, PTTEP) เมือวัน
ศุกร์ราคานํามันดิบโลกปรับขึนแรงราว 2% และกลุม่ ยาง (STA, NER )

COVID-19 ในไทย น่ากังวลมากขึ้น ความหวังอยู่ที่ วัคซีน
สถานการณ์ COVID-19 ในไทย ดูเหมือนมีความกังวลมากขึน เนืองจากมีปัจจัยใหม่ทีต้อง
ติดตามอย่างใกล้ชิด 2 อย่าง นันคือ
 จํ า น วน ผู้ ต ิ ด เชื อ ร ายให ม่ : จํา นวนผู้ติ ด เชื อรายใหม่ ข องไทยยัง ทรงตัว ใน
ระดับสูง หลังวานนี พบผูต้ ิดเชือรายใหม่ 3,328 ราย (นับเป็ นวันที 3 จํานวนผูต้ ิด
เชือของไทยอยู่ในระดับเดิน 3,000 ราย) มาจากในประเทศ (ตามระบบเฝ้าระวัง)
1,325 ราย, ค้นหาเชิงรุ ก 1,592 ราย, เรือนจํา 460 ราย และต่างประเทศ 5 ราย
โดยยังต้องให้นาหนั
ํ กกับการจํานวนผูต้ ิดเชือใน Cluster ใหม่ๆ โดยเฉพาะพืนที
กทม. และจังหวัดเพชรบุรี
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จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่

ทีมา: ศบค.

 การตรวจพบ COVID-19 สายพัน ธุใ์ หม่: ช่วงสุดสัปดาห์ทีผ่านมา ไทยตรวจ
พบผูต้ ิดเชือ COVID- สายพันธุใ์ หม่เพิมเติมอีก 2 สายพันธุ์ คือ 1.) สายพันธุ์
อินเดีย จากแคมป์ ทีพักของแรงงานก่อสร้างใน เขตหลักสี กทม. และ 2.) สาย
พันธุแ์ อฟริกาใต้ จากการระบาดที อ.ตากใบ จ.นราธิวาส สร้างความกังวลว่าอาจ
เกิดการระบาดของ COVID-19 สายพันธุใ์ หม่ชนิดอืนๆ ในไทยได้อีก ซึงจะซําเติม
การระบาดของCOVID-19 สายพันธุอ์ งั กฤษ ทีกําลังระบาดอยู่ในขณะนีได้
จากประเด็นความกังวลข้างต้น ASPS มองว่าอาจสร้าง Sentiment ในช่วงสันเชิงลบกดด
ดันต่อ SET Index และหุน้ กลุ่มทีได้ประโยชน์จากการเปิ ดเมืองในระยะสันได้ แต่ปัจจัยที
ASPS เชือว่าจะสามารถช่วยบรรเทาความกังวลได้คือ การกระจายวัคซีน โดยปั จจุบนั ไทย
ฉีดวัคซีนให้ประชาชนไปแล้ว . ล้านราย หรือคิดเป็ น . % ของประชากรทังประเทศ
จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ และผู้ฉีดวัคซีน

ทีมา: ศบค.

และสัปดาห์นีเป็ นสุดท้ายของเดือน พ.ค. 2564 ก่อนจะเข้าสู่เดือน มิ.ย. 2564 ซึงตามแผน
กระจายวัคซีน ระบุว่าในเดือน มิ.ย. 2564 จะมีการกระจายวัคซีนอย่างเป็ นเชิงรุ กมากขึน
(ดังรูป) และทาง WHO องค์กรอนามัยโลก ล่าสุดเปิ ดเผยว่า วัคซีน Pfizer Moderna และที
สําคัญ คือAstraZeneca (ซึงเป็ นวัคซีนหลักของไทย) มีประสิทธิภาพในการยับยังอาการ
ป่ วยรุนแรง ในผูป้ ่ วยติดเชือ COVID-19 สายพันธุอ์ ินเดีย และป้องกันการติด Covid กลาย
สายพันธ์ได้ ประเมินเป็ นปั จจัยบวก และเชือว่าจะจํากัด Downside ในต่อตลาดหุน้ ไทยใน
ระยะถัดไป
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แผนการฉีดวัคซีนของไทย

ทีมา: ASPS รวบรวม

ติดตาม ยื่นซองประมูลรถไฟทางคู่, ยอดส่งออก เม.ย. 64
ประเด็นในประเทศทีตลาดหุน้ ไทยจะให้นาหนั
ํ ก 2 ประเด็นสําคัญ คือ วันพรุง่ นี 25 พ.ค.
1. เชือว่าหุน้ กลุ่มรับเหมาจะยังอยู่ในกระแสการเก็งกําไรต่อเนืองจากสัปดาทีแล้ว
(17-21 พ.ค.) จากประเด็นยืนซองประมูลโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่น
ชัย-เชียงราย-เชียงของ ในรูปแบบ E-Bidding สัญญา วงเงินรวม , ล้าน
บาท โดยวันที 25 พ.ค.นี ร.ฟ.ท.เปิ ดให้เอกชนยืนข้อเสนอ โครงการก่อสร้างทาง
รถไฟ สายบ้านไผ่--นครพนม วงเงิน 5.46 หมืนล้านบาท ด้วยวิธี e-Bidding ยัง
เป็ น Sentiment บวกต่อหุน้ รับเหมา อาทิ CK, STEC, ITD, UNIQ แนะนําเก็ง
กําไร แต่ตวั เลือกทีแนะนําลงทุน คือ หุน้ STEC (FV@B 18) มีความน่าสนใจมาก
ทีสุด ทังในด้านปั จจัยพืนฐานทีมีความแข็งแกร่ง คือ มี Backlog มากกว่า แสน
ล้านบาท รองรับรายได้ในช่วง ปี ขา้ งหน้า และผลประกอบการน่าจะผ่านจุด
ตําสุดไปแล้วใน Q64 จากนีไปจะเห็นกําไรฟื นตัวขึนตามยอดรับรู ร้ ายได้และ
อัตรากําไรทีดีขนึ
2. รายงานยอดการค้าระหว่างประเทศของไทย (X&M) เดือน เม.ย. Consensus
คาดยอดส่งออกจะขยายตัวสูง 10%yoy และยอดนําเข้า 22% ผลจากฐานทีตํา
ของปี 2563 และการฟื นตัว ของต่ า งประเทศที เร่ ง ฉี ด วัค ซี น และทยอยเปิ ด
ประเทศในปี นี ฝ่ ายวิจัย ASPS เชือว่ามีโอกาสทียอดส่งออกออกมาสูงกว่าที
คาดเพราะหากพิจารณายอดนําเข้าเดือน เม.ย. ของประเทศคู่คา้ หลักของไทย
ขยายตัว สู ง มาก อาทิ จี น +43%yoy, อิ น เดี ย 45.7%yoy,เวี ย ดนาม 30.8%,
ไต้หวัน 28.8%, ญี ปุ่ น 2.4% ทําให้เชือว่าส่งออกไทย เดือนนีจะออกมาดีตาม
ซึงหากยอดส่งออกออกมาสูงกว่าทีคาด Sentiment เชิงบวกต่อหุน้ ส่งออก อาทิ
กลุม่ ยางชอบ NER กลุม่ เกษตรและอาหาร CPF, TU กลุม่ ยานยนต์ SAT
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สายพันธุ์อินเดียอาจกดดันตลาดผันผวนช่วงสั้น แต่ยังมีอีกหลาย
ปัจจัยหนุนตลาดฟื้นตัวได้เร็ว
ความกังวลการแพร่ระบาด COVID-19 สายพันธ์อินเดียในไทยอาจทําให้ตลาดหุน้ ผันผวน
ในระยะสัน แต่น่าจะฟื นตัวได้เร็วในระยะถัดไป จาก 4 เหตุผล คือ
1. อ้ างอิงจากตลาดหุ้นอินเดียตอบสนองเชิงลบช่วงสัน ตอน COVID-19 เร่ง
มาทําจุดสูงสุดใหม่ เท่านั น หลังจากนั นดัชนี ทยอยฟื นตัวได้ ดี คือ ตัวเลข
ยอดผูต้ ิดเชือ COVID-19 ในตลาดหุน้ อินเดียทําจุดสูง สุดใหม่ในช่วงต้น เดื อ น
เม.ย. ตลาดหุน้ ย่อตัวแรง แม้ผูต้ ิดเชือจะทําจุดสูงสุดใหม่ต่อเนือง แต่ตลาดหุน้
ทยอยฟื นจนเดือน เม.ย. ติดลบเพียง 1.47% และพลิกกลับมาเป็ นบวกในเดือน
พ.ค.ถึง 3.6%(mtd)
่ ุ่งสูงขึ้น
ตลาดหุ้นอินเดียปรับขึ้นสวนทางยอดผู้ติดเชื้อใหม่ในประเทศทีพ
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2. ความหวังการกระจายวัคซีนทีเริมเห็นเป็ นรู ปเป็ นร่ างมากขึน น่ าจะช่ วย
ให้ ตลาดหุ้นฟื นตัวได้ เร็ว โดยรัฐบาลไทยตังเป้าหมากระจายวัคซีนในเดือน
ม.ย. สูงถึง 12% ของประชากรทังหมด ส่วนใหญ๋ จะเริมเน้นไปทีหัวเมื อ งทาง
เศรษฐกิจ อย่าง กทม.
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3. สภาพคล่ อ งส่ ว นเกิ น ในระบบเป็ นอี ก ส่ ว นสํ า คั ญ ที จะคอยพยุ ง ตลาด
สะท้ อนได้ จากมูลค่าซือขายหุ้นทีอยู่ในระดับสูงกว่าปกติ รวมถึงยังมียอด
เปิ ดบัญชีใหม่ต่อเนือง ล่าสุดเพียงแค่ 4 เดือนแรกของปี 2564 มีการเปิ ดบัญชี
ั ของทุกๆปี ทีผ่าน
ซือขายหุน้ ใหม่สงู ถึง 8.7 แสนบัญชี มากกว่าการเปิ ดบัญชีทงปี
มา
การเปิดบัญชีใหม่เพิ่มสูงขึ้นกว่า 8.7 แสนบัญชีตั้งแต่ต้นปี
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4. ตลาด Cryptocurrency ผั น ผวนมาก น่ า จะหนุ น ให้ ส ภาพคล่ อ งส่ ว นเกิ น
กลั บ มาให้ นํ าหนั ก กั บ ตลาดหุ้ น เพิ มขึ นในระยะถั ด ไป ในเดื อ นนี ตลาด
Crypto ปรับฐานแรงมาก อาทิ Bitcoin ปรับตัวลงถึง 40%mtd, XRP ปรับตัวลง
ถึง 52%mtd เป็ นต้น
สรุ ปคือ ความกังวลการแพร่ ระบาด COVID- สายพันธ์อินเดียในไทยอาจทําให้
ตลาดหุ้นผันผวนในระยะสัน แต่ทัง 4 ปั จจัย ทีกล่าวมา น่ าจะหนุนให้ ตลาดหุ้นฟื น
ตัวได้ ดีในระยะถัดไป
ส่ วน Toppick ในวั นนี ยั งคงชื นชอบหุ้นทีมีปัจจัยเฉพาะตัวคอยสนั บสนุ น MINT,
SAT, STEC
Valuation หุ้น Toppicks
Company Recommendation

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

STEC

BUY

15.10

18.00

19.2%

20.1

1.7

SAT

BUY

20.90

24.00

14.8%

10.8

5.1

MINT

BUY

31.00

34.00

9.7%

NM

0.0
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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

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

