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2 มีนาคม 2564 |

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
กำไรสุทธิ 4Q63 ของบริษัทจดทะเบียน (ไม่รวม THAI) สูงถึง 2.33 แสนล้าน
บาท เติบโตทั้ง YoY และ QoQ สูงกว่าที่คาด ทำให้ EPS อยู่ที่ราว 56.26
บาท/หุ้น ส่วนปี 2564 เบื้องต้นคาดที่ 71 บาท และทำให้ Valuation ของ
ตลาดหุ้นไทยดูไม่แพง พอร์ตจำลอง ให้ปรับ MCS และ SPALI ออก สลับ
เข้าลงทุนใน STEC และ AAV หุ้น Top Pick เลือก AAV, CPF และ STEC

กำไรงวด 4Q63 สูงกว่า 2.33 แสนล้านบาท (ไม่รวม THAI)
ผลประกอบการงวด 4Q63 ของบริษัทจดทะเบียนประกาศออกมาแล้ว
บริษัทคิดเป็ น
95% ของ Market Cap. พบว่ามีกาํ ไรสุทธิ รวม . แสนล้านบาท แต่หากไม่ THAI จะมี
กําไรสุทธิ . แสนล้านบาท เพิมขึน . % YoY และ % QoQ สูงกว่าคาด ทังนี THAI
(ไม่รวมบริษัทย่อ ย) ติดลบ . แสนล้านบาท และอยู่
มี ส่วนของผูถ้ ื อ หุน้ สินปี
ระหว่างกระบวนการฟื นฟูกิจการ ในคํานวณ EPS ของตลาดฯ ฝ่ ายวิจยั จึงไม่ทงประมาณ
ั
การกําไร และ Market Cap. ของ THAI เข้ามา ส่งผลทําให้ EPS ปี
ขึนมาที .
บาท ส่วนปี
ประเมินเบืองต้นว่าจะขึนมาอยู่ที . บาท ทําให้ภาพรวม Valuation
ของตลาดหุน้ ไทยมีค่า Market Earning Yield Gap ขยายกว้างขึนมาอยู่ทีบริเวณ . %
ซึงถือว่ายังมีความน่าสนใจอยู่มาก สําหรับประเด็นอืนทีน่าสนใจคือแนวนโยบายในการ
ขับเคลือนเศรษฐกิจ ซึงฝ่ ายวิจยั ประเมินว่าน่าจะเริมให้นาหนั
ํ กกับการลงทุนภาครัฐมากขึน
ล่าสุดมีความคืบหน้าในส่วนของท่าเรือแหลมฉบังเฟส ทิศทางดังกล่าวน่าจะดีต่อกลุ่ม
รับเหมาฯ พอร์ตจําลองวานนี Stop Profit หุน้ MCS ส่วนวันนีให้เอา SPALI ออกจากพอร์ต
และให้จดั สรรเงินเข้า STEC 10%, AAV5% หุน้ Top Pick เลือก AAV, CPF และ STEC
โครงการลงทุนที่คาดเปิดประมูลในปี 2564
โครงการทีคาดเปิ ดประมูลในปี 2564
รถไฟทางคูบ
่ า้ นไผ่-นครพนม
ั
ี งของ
รถไฟทางคูเ่ ด่นชย-เช
ย
รถไฟฟ้าสีส้มตะว ันตก ชว่ งบางขุนนนท์-มีนบุร ี
รถไฟฟ้าสีมว่ งเตาปูน-ราฎร์บูรณะ
ั ญา 1
ทางด่วนดาวคะนอง-พระราม 3 สญ
ั ญา 3
ทางด่วนดาวคะนอง-พระราม 3 สญ
อุ โมงค์การประปานครหลวง
คลองมหาสวัสดิ
ถนนราชพฤกษ์
ถนนกาญจนาภิเษก-กัลปพฤกษ์
ถนนกาญจนาภิเษก-ทางรถไฟสายเก่า
ซ่อ มร ันเวย์-เสาแท็กซ ีเวย์ สนามบินสุ วรรณภูม ิ
ั
มอเตอร์เวย์เอกชย-บ้
านแพ้ว
รถไฟฟ้าสีชมพูส่วนต่อ ขยายศรีร ัช-เมือ งทอง
รวม

ทีมา: ASPS รวบรวม

ล้านบาท
66,848
85,345
122,067
124,959
6,979
6,990
17,058
2,720
4,022
5,357
4,959
4,400
19,700
3,379
457,725

1,500.92
4.14
84,565

(ล้านบาท)

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ
นักลงทุนแต่ละประเภท (ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
นักลงทุนรายย่อย

1,118.30
-98.90
-176.51
-842.89
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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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สินทรัพย์เสีย่ งพลิกกลับมาฟืน้ หลัง PMI การผลิตยังขยายตัว
เมือวานนีสินทรัพย์เสียงทังตลาดหุน้ ทัวโลก , Crypto Currency ฯลฯ พลิกกลับมาฟื นตัว
แรง(Dow jones +1.95% , Nasdaq +3% Bitcoin +8%) โดยปั จ จัย หนุ น หลัก ๆยัง เป็ น
เรืองเดิ ม คื อ .) ความคาดหวัง การผ่ า นร่า ง Coronavirus relief bill 1.9 ล้า นล้า น $ใน
สหรัฐจะเร่งถูกผลักดัน ล่าสุดผ่านสภาล่าง และกําลังอยู่ในขันวุฒิสภา ตลาดคาดเร็วสุดคือ
ราว กลางเดือน มี.ค.
.) กระแสความคืบหน้าการอนุมตั ิ vaccine ออกมา ล่าสุดคือ
Johnson & Johnson ฉี ดเข็ มเดี ยว .)ความกัง วลประเด็ น Bond Yield (B.Y.) 10 ปี พุ่ง
แรง ในสหรัฐและหลายประเทศ ล่าสุด B.Y. เริมทรงตัว (โดย ASPS นําเสนอใน Market
talk ในสัปดาห์ทีแล้ว คือ มุมมอง Bond Yield 10 ปี พ่งุ เป็ นผลมาจากการเคลือนย้ายเงิน
ลงทุนจาก สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างเช่นพันธบัตร และรอเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์เสียง โดย
ยังคงมุมมองว่าตลาดหุน้ โลกยังมีแนวโน้มขาขึนในระยะกลาง-ยาว)
อย่ า งไรก็ ต ามพบว่า สิ น ค้า โภคภัณ ฑ์ร าคายัง คงปรับลง อาทิ ราคานํามัน ดิ บ Brent (1.2%Wtd) ยางแท่ ง (-12.2%Wtd) โดยถูกกดดัน จากรายงานเศรษฐกิ จ จี น เมื อวานนี
ออกมาชะลอลง (จีนเป็ นผูบ้ ริโภคสินค้าโภคภัณฑ์หลักของโลก) คือ Caixin PMI ภาคการ
ผลิต เดือน ก.พ. กว่าคาด 50.9 จุด ตําสุดในรอบ 9 เดือน และ Dollar Index เมือวานแข็ง
ค่าแรง . % แต่เชือว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทีปรับลดลง เป็ นการปรับฐานในช่วงสัน
เท่านัน เพราะรายงานทีออกมาเป็ นผ่านพ้นเทศกาลตรุ ษจีน และรายงาน PMI ประเทศ
อืนๆ เมือวานนีทีประกาศออกมายังปรับขึนได้ดี อาทิ สหรัฐ PMI ทําจุดสูงสุดในรอบ
เดือน , เยอรมัน ทําจุดสูงสุดในรอบ ปี และภาพของเศรษฐกิจโลกปี
เห็นสัญญาณ
การฟื นตัว หลังจากแต่ละประเทศเร่งฉีดวัคซีน โดยรวมยังแนะนําหาจังหวะทยอยสะสม
หุ้น โภคภัณ ฑ์ อาทิ PTT (Buy: FV@B48.5) และ PTTEP (Buy: FV@B118) NER(Buy:
FV@B6.20) STA(Buy: FV@B 50.0)

ถึงคิว ...ผลักดันโครงการลงทุนขนาดใหญ่ ดีต่อหุ้น BANK รับเหมา
วัสดุก่อสร้าง นิคม
ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2564 พบว่า ภาครัฐเดินหน้าออกมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ
ผ่านการกระตุน้ การบริโภคเอกชน (การบริโภคคิดราว % ของ GDP) อาทิ มาตรการคน
ละครึงเฟส , เพิมเงินในบัตรสวัสดิการ, เราชนะ, เรารักกัน วงเงินรวม 3.29 แสนล้านบาท
( . % ของ GDP ปี 2563) คาดดีต่อหุน้ ค้าปลีก อาทิ CPALL, HMPRO, SPVI), กลุ่ม
อาหาร (M)
และเดื อ น มี . ค. เป็ น ต้น ไปคาดจะเป็ น คิ ว ของการผลัก ดัน มาตรการกระตุ้น ฝั งการ
ท่องเทียวในประเทศ อาทิ .) ขยายระยะเวลา เราเทียวด้วยกันไปจนถึง ก.ย. (เดิม
สินสุด เม.ย. ) , 2.) อุดหนุนตัวเครืองบินแบบบุฟเฟ่ เป็ นต้น ดีต่อหุน้ สายการบิน AAV,
AOT กลุม่ ท่องเทียวและโรงแรม (MINT, CENTEL, ERW),
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โดยในช่วงทีเหลือของปี 2564 ASPS ยังคงมุมมองเดิมคือ เศรษฐกิจไทยยังต้องพึงพาแรง
หนุนจากมาตรการกระตุน้ การบริโภคอยู่ โดยยังให้นาหนั
ํ กการจัดหาวงเงินงบประมาณ
เพราะปั จจุบนั วงเงินหาเงินจาก พ.ร.ก. กระตุน้ เศรษฐกิจ ล้านล้าน ล่าสุดมีการอนุมตั ิ
ไปแล้วราว . แสนล้านบาท (ไม่รวมงบด้านสาธารณสุขทีใช้สาํ หรับกระจายวัคซีน) จึง
เหลือวงเงินทียังสามารถนํามาใช้ได้อีกเพียง . แสนล้านบาท
ความคืบหน้าการเบิกจ่าย พ.ร.ก. กระตุ้นเศรษฐกิจ 1 ล้านล้าน

ทีมา: สศช.

โดยล่าสุด ถึงคิวของการเร่งผลักดันโครงการลงทุนขนาดใหญ่ ล่าสุดเริมเห็นกระแสความ
คืบหน้าการลงทุนภาครัฐทีชัดเจนอีกครัง คือ ล่าสุด
 กระทรวงคมนาคมจะเตรียมเสนอให้ ครม. พิจารณาอนุมตั ิโครงการท่าเรือแหลม
ฉบัง เฟส 3 ระยะที 2 วงเงิ น , ล้า นบาท ในวัน ที 9 มี . ค. 2564 นี โดย
ปั จจุบนั กําลังอยู่ระหว่างเจรจากับกลุม่ GPC
 นอกจากนี นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (เลขาฯ EEC) กล่าวว่าภายใน 1H64 จะมีการ
ลงทุนโครงสร้างพืนฐานด้าน 5G เพิมเติมอีก โดยเฉพาะใน EEC ซึงช่วยหนุนให้
โครงการ 5G ของไทยเดินหน้าเร็วกว่าประเทศเพือนบ้าน
กระแสการเดินหน้าผลักดันโครงการลงทุนต่างของรัฐข้างต้น ถือว่าสอดคล้องกับที ASPS
ประเมินว่าในปี 2564 นีมีโครงการทีคาดจะเปิ ดประมูลได้ราว . แสนล้านบาท อาทิเช่น
โครงการรถไฟทางคู่บา้ นไผ่-นครพนม, เด่นชัย-เชียงของ รถไฟฟ้าสีสม้ ช่วงบางขุนนนท์-มีน
บุร,ี รถไฟฟ้าสีม่วงเตาปูน-ราฎร์บรู ณะ, รันเวย์สนามบินสุวรรณภูมิ เป็ นต้น (ดังตาราง)
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โดยรวมจะสร้าง Sentiment เชิงบวกต่อหุน้ ในกลุ่มทีได้ประโยชน์จากการลงทุน เช่น กลุ่ม
ธนาคาร (KBANK BBL) กลุ่ม รับ เหมา (STEC) กลุ่ม วัส ดุก่ อ สร้า ง (SCC SCCC TPIPL
DCC) กลุม่ นิคม (AMATA WHA) เป็ นต้น

ภาพรวม 4Q63 กำไรงาม หนุนขยับเป้า SET ขึ้น
ปั จ จุบัน บริษั ท จดทะเบี ย นรายงานกํา ไรงวด Q63 มาแล้ว ทังสิ น
บริษั ท คิ ด เป็ น
Market Cap. 95% โดยมีกาํ ไรสุทธิ รวมกันทังสิน .41 แสนล้านบาท (ลดลง . %QoQ
และลดลง . %YoY) อย่างไรก็ตามหากตัดขาดทุนสุทธิของหุ้น THAI ออก จะทําให้
กําไรบริษัทจดทะเบียนงวด Q63 เติบโตถึง . แสนล้ านบาท (เพิมขึน 39% QoQ
และ . %YoY) ถือว่าทําได้ ดีมาก โดยมีสาเหตุหลักอยู่ที ส่วน คือ . รัฐบาลช่วยเข้า
มากระตุน้ เศรษฐกิจในช่วง Q63 พอดี 2. บริษัทจดทะเบียนมีประสบการณ์ และสามารถ
รับมือ COVID-19 ในระลอกที ได้เป็ นอย่างดี
ขณะทีหุน้ THAI งบปี
ล่าสุดมีส่วนของทุนติดลบ จึงอยู่ในช่วงเข้าสู่แผนฟื นฟู โดย
ทางผูบ้ ริหารคาดว่าจะใช้เวลาในการฟื นฟูราว – ปี ต่อจากนี ดังนันการประเมินกําไร
ของตลาดให้ ถู ก ต้ อ งมากขึ น จึ ง ไม่ ค วรนั บ รวมกํ า ไรของ THAI จะช่ ว ยหนุ น ให้
EPS64F ของตลาดเพิมขึนอีกราว บาทต่อหุ้น เป็ น EPS64F ไม่ ตํากว่ า บาท
ต่อหุ้น (รายละเอียดตัวเลขทีชัดเจนในการประเมินจะแจ้ งให้ ทราบหลังรวบรวม
ข้ อมูลครบสมบูรณ์)
ภาพรวมกํ า ไรบริ ษัท จดทะเบี ย นทีดู ดี ขึ น ส่ งผลดี ต่ อดั ชนี มุ ม คื อ . หนุ น ให้
Valuation ของตลาด ณ ปั จ จุ บัน ที
จุ ด ถู ก มาก คื อ มี Market Earning Yield
เกิ น กว่ า % ซึ งเป็ นระดั บ Conservative มากในยามที Fund Flow ไหลเข้ า .
เป้ าหมายดัชนีปี
ด่านแรกมีโอกาสขยับขึนสูงเกินกว่า
จุด
กลยุทธ์ยังคงเน้ นหุ้นทีมีโอกาสฟื นตัวได้ ดีตามภาพรวมเศรษฐกิจ และมีปัจจัยบวก
เฉพาะตัว แนะนํา CPF, AAV, STEC เป็ น Top picks
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