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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
สัญญาณการฟื้นตัวของทั้งเศรษฐกิจ และกำไรบริษัทจดทะเบียน รวมถึง
Fund Flow ที่ไหลเข้า ทำให้เชื่อว่า SET Index น่าจะสามารถปรับตัวขึ้นไปได้
ตามทิศทางที่ฝ่ายวิจัยได้นำเสนอไว้ก่อนหน้านี้ พอร์ตจำลอง ให้ขายทำกำไร
NER และ นำเงินที่ได้เข้าลงทุนเพิ่มใน AAV ส่วนหุ้น Top Pick เลือก AAV,
BDMS และ CPN ซึ่งเป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์จากสภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน

รู้สึกผ่อนคลาย SET น่าจะขึ้นไปทดสอบด่านแรกที่ 1550 จุด
สัญญาณบวกจาก Fund Flow กลับมาชัดเจนอีกครังโดยวานนีทัง นักลงทุนต่างชาติ และ
สถาบันในประเทศ ซือสุทธิในระดับทีสูง ซึงฝ่ ายวิจยั เชือว่ายังน่าจะเห็นความต่อเนืองใน
การที เม็ ด เงิ น จะไหลเข้า สู่ต ลาดหุ้น ส่ ว นสภาพแวดล้อ มทางปั จ จัย พื นฐาน ยัง มี แ รง
ขับเคลือนจากแนวโน้มการฟื นตัวของกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จ หลังจากจํานวนผู้ติดเชือ
Covid-19 ในประเทศลดลงอย่างมีนยั สําคัญและการเริมฉี ดวัคซีน ทําให้รฐั บาลเริมผ่อน
คลายมาตรการควบคุม พร้อมๆ กับเตรียมมาตรการในการฟื นฟูภาคธุรกิจต่างๆ เฉพาะ
อย่างยิงในภาคการท่องเทียว เช่นให้สามารถจัดงานฉลองสงกรานต์ได้ เปิ ดแนวคิดให้ลด
ช่วงระยะเวลากักตัวของนักท่องเทียวต่างชาติ รวมถึงผ่อนคลายเกณฑ์เรือง Soft Loan
เพือช่วยผูป้ ระกอบการ อีกประเด็นหนึงทีน่าสนใจคือ การดีดตัวกลับขึนของราคาสินค้า
โภคภัณ ฑ์ป ระเภทต่ า งๆ ซึงเป็ น ผลดี ต่ อ SET Index ซึงมี อ งค์ป ระกอบของกํา ไร และ
Market Cap ทีเกียวเนืองกับสินค้าโภคภัณฑ์กว่า ใน โดยภาพรวมเชือว่า SET Index
ยังมีโอกาสปรับตัวขึนไปได้ต่อและขึนไปทดสอบ
จุด พอร์ตจําลองให้ ขายทํากําไร
NER แล้วเข้าลงทุนเพิมใน AAV หุน้ Top Pick เลือก AAV, BDMS และ CPN
มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐ
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ทีมา: ASPS รวบรวม
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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ราคาน้ำมันกลับมาพุ่งแรง รอการประชุม OPEC+ ตลาดเก็งจะไม่
รีบเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมัน
ภาพใหญ่ประเด็นทีตลาดให้นาหนั
ํ กวันนี มี.ค. คือ รอผลการประชุม OPEC+ โดยเมือ
คืนราคานํามันดิบโลกพลิกกลับมาปรับเพิมขึนแรง + . % โดยปั จจัยหนุนจากฝัง Supply
 ตลาดเก็งก่อนจะรูผ้ ลการประชุม OPEC+ คาดประเทศผูผ้ ลิตนํามันจะไม่รีบเพิม
กําลังการผลิตนํามันในเดือน เม.ย. (ข้อตกลง OPEC+ คือปรับลดกําลังการ
ผลิต . ล้านบาร์เรล/วัน ก.พ.-มี.ค. ) หลังจากเมือวานบางประเทศสมาชิกที
ผลิตนํามันสําคัญ ได้ความเห็นต่อสือว่ามีแนวคิดคงกําลังการผลิตไว้ในเดือ น
เม.ย. อย่างไรก็ตามยังต้องติดตามผลการตัดสินใจของ ซาอุฯ นคืนนี
 EIA เมือวานรายงาน สต็อกการกลันนํามันเชือเพลิง ลดลงมากทีสุดนับ ตังแต่
ปี 2546 เหลื อ 143 ล้ า นบาร์เ รล เช่ น เดี ย วกั บ สต็ อ กนํามั น เบนซิ น ลดลง
เหลือ 243.5 ล้านบาร์เรล
ฝั ง Demand : ยังคงมีแรงหนุนจาก กระแสการฉีดวัคซีนทัวโลก โดยเฉพาะในสหรัฐ ,การ
Reopen ภาคธุรกิจ ล่าสุดเมือวาน มาเก็า : รัฐบาลเปิ ดอนุญาตให้คนเข้าสู่คาสิโนโดยไม่
ต้อ งแสดงผลการทดสอบ Covid-19 ฯลฯ ,ภาคการผลิ ตแต่ ล ะประเทศเห็ น สัญ ญาณ
แข็งแกร่ง สะท้อนจากตลอดทังสัปดาห์ รายงาน PMI ภาคการผลิตทัวโลกทีออกมาดี อาทิ
สหรัฐ PMI ทําจุดสูงสุดในรอบ เดือน, เยอรมัน ทําจุดสูงสุดในรอบ ปี
ราคานํามันดิบทีปรับเพิมขึนแรงและยังยืนเหนือ เหรียญฯ สูงกว่าสมมติฐานที ASPS
คาดทังปี เหรียญ ASPS ประเมินเป็ น Sentiment บวกต่อ SET index ในวันนี เนืองจาก
หุน้ กลุม่ นํามันคิดเป็ น 20%ของ SET Index หากปรับขึน จะทําให้ตลาดหุน้ ไทยปรับตัวขึน
และเป็ น Sentiment บวกต่อ หุ้น พลัง งาน PTTEP(FV@118.00) ,PTT(FV@48.50) ยังคง
คําแนะนําซือ ราคาหุน้ ยังคง Laggard ราคานํามันดิบค่อนข้างมาก สังเกตได้จาก PTT
ราคาหุน้ ยับตังแต่ตน้ ปี -ปั จจุบนั (ytd) ยัง - . % PTTEP +15%ytd ขณะทีราคานํามันดิบ
ปรับเพิมขึนมา 23.6%
ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก

ทีมา: Bloomberg / OPEC
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ผู้ติดเชื้อไทยต่ำสุดในรอบ2 เดือนครึ่ง ,รัฐเตรียมผ่อนคลายให้จัด
สงกรานต์ , Vaccine Passport ยังแนะนำเน้นหุ้นเปิดเมือง
ดังที ASPS นําเสนอในกลยุทธ์การลงทุน Invest+ ของเดือน มี.ค. คือ ภาพทางพืนฐานทัง
แนวโน้ม เศรษฐกิ จ ไทยและกํา ไรบริ ษั ท จดทะเบี ย นปี
Downside ลดลง คื อ
ประมาณการ GDP Growth ปี 2564 ASPS คาด . %yoy ขณะที สํา นั ก วิ เ คราะห์
เศรษฐกิจหลายแห่งรวมถึงหน่วยงานของของรัฐ เผยแพร่คาดการณ์ยงั คงใกล้เคียงกับช่วง
ต้น ปี อาทิ กกร. คง GDP Growth ที 2.5%yoy , คลัง คงที 2.8%yoy ทังนี เนื องจาก
สภาพแวดล้อมในช่วงทีผ่านมาสนับสนุน
1. สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในไทยมีแนวโน้มดีขึนอย่างต่อเนือง สะท้อน
จากจํานวนผูต้ ิดเชือรายใหม่ชะลอตัวลงอย่างต่อเนือง สะท้อนจากวานนี ไทยพบผู้
ติดเชือรายใหม่จาํ นวน 35 รายแตะระดับตําสุดในรอบ 74 วัน (ตําสุดในรอบ เดือน
ครึง)
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ของไทย

ทีมา: ศบค.

2. ภาครัฐเดินหน้าผ่อนคลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆอย่างต่อเนือง หลังจากจํานวน
ผูต้ ิดเชือลดลงข้างต้น โดยเฉพาะเน้นไปทีการเปิ ดเมือง และเปิ ดภาคการท่องเทียว
ต่างชาติ ให้เข้าประเทศภายใน Q64 ดังนี
 การผ่อ นคลายช่ว งสงกรานต์: วานนี นายกรัฐมนตรีเปิ ดเผยว่า ภาครัฐกําลัง
อยู่ร ะหว่ า งพิ จ ารณาผ่ อ นคลายให้จัด งานเทศกาลสงกรานต์ไ ด้ โดย ASPS
ประเมินว่าหากมี การผ่อนคลายจริง จะมี ส่วนช่วยกระตุน้ เศรษฐกิ จ และการ
ท่องเทียวอย่างมาก เนืองจากในปี 2563 ทีผ่านมา เทศกาลสงกรานต์ถกู ยกเลิก
ไป จากการระบาดของ COVID-19
 Vaccine Passport: กระทรวงสาธารณสุ ข เตรี ย มพิ จ ารณาแนวคิ ด วั ค ซี น
พาสปอร์ต (Vaccine Passport) ซึงเป็ นการออกเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนแนบ
ไปกับ พาสปอร์ต ในวัน ที 8 มี . ค. 2564 นี เพื อให้ค นไทยสามารถเดิ น ทางไป
ต่างประเทศได้สะดวกมากขึน รวมถึงชาวต่างชาติทีได้รบั การฉี ดวัคซีนแล้ว ก็
สามารถเดินทางเข้าไทยได้สะดวกมากขึนด้วยเช่นกัน สอคคล้องกับท่าทีของ
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นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ทีวานนี ได้แสดง
ตัวอย่างเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน
 การลดระยะเวลากัก ตัว : เช่นการกักตัวในรีสอร์ต หรือสถานทีท่องเทียว (Villa
Quarantine และ Golf Quarantine) และล่ า สุด กกร. เสนอให้ภ าครัฐ เปิ ด รับ
นักท่องเทียวเป็ นรายประเทศ (Travel Bubble) โดยเฉพาะประเทศทีมีความเสียง
ตํา-ปานกลาง เพือกระตุน้ เศรษฐกิจเพิมเติม
มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐ

ทีมา: ASPS รวบรวม

โดยภาพรวม ASPS ยังคงมุมมองเดิม คือ เป็ นSentiment เชิงบวกต่อหุ้นในกลุ่มทีได้
ประโยชน์จากการเปิ ดเมือง เช่น กลุ่มท่องเทียว (MINT, CENTEL, ERW), กลุ่มสาย
การบิน (AAV), กลุ่มผู้พัฒนาอสังหาริมทรัย์ และค้ าปลีก (CPN, CRC, CPALL, BJC,
SPVI) และกลุ่มโรงพยาบาล (BDMS, BH)

SET ราศีจับ Fund Flow เข้า เน้นหุ้นเปิดเมือง BDMS CPN AAV
เม็ดเงินยังคงเคลือนย้ายออกจากสินทรัพย์ปลอดภัย (Bond Yield 10 ปี สหรัฐยังดีดตัว
สูง ขึนสูง กว่ า . %) และมี โ อกาสไหลเข้า มาในสิ น ทรัพ ย์เ สี ยงมากขึน โดยฝ่ ายวิ จัย ฯ
คาดการณ์ทิศทางของการเคลือนย้ายเม็ดเงิน รวมถึงตลาดหุน้ ทีต่างชาติจะให้นาหนั
ํ กมาก
ขึนมีดงั นี
1. ต่ า งชาติ ยั ง ให้ นํ าหนั ก ตลาดหุ้ น เอเชี ย มากขึ น และ Fund Flow ยั ง มี
Momentum ไหลเข้ าต่อเนือง สะท้อนได้จากผลตอบแทนนับตังแต่ตน้ ปี (ytd)
ของตลาดหุน้ ในฝั งเอเชีย นันปรับตัวขึนแรงกว่าตลาดหุน้ ในฝั งยุโรปหรือสหรัฐ
อาทิ ตลาดหุน้ อินเดียปรับตัวขึน 7.7%, อินโดนีเซีย .7%. และไทย . % ขณะที
ตลาดหุน้ เยอรมนี และสหรัฐ (Nasdaq) ปรับตัวขึนมาเพียง . % และ . %
เท่านัน
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ผลตอบแทน YTD ของตลาดหุ้นทั่วโลก

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS

นอกจากนีต่างชาติยังหันมาลงทุนในตลาดหุน้ ภูมิภาคมากขึนในเดือน มี.ค. นี
(mtd) ทีผ่านมาแล้ว วันทําการ มียอดซือสุทธิสะสมรวม
ล้านเหรียญ และ
ล้าน
เป็ นการซือสุทธิ เกื อบทุกประเทศ รวมถึงตลาดหุน้ ไทยทีถูกซือสุทธิ
เหรียญ หรือ . พันล้านบาท
มูลค่าซื้อขายสุทธิหุ้นในภูมภิ าคของต่างชาติรายเดือน
วั นที่

อินโดนี เซีย ฟิ ลิปปิ นส์

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

-3,656
3,465
-3,220
1,076
775
258
43
36

-1,080
-240
-2,513
-496
-273
-191
-32
-7

เกาหลี ใต้

ไต้หวั น

ไทย

รวม

-5,676
924
-20,082
-6,823
-5,254
-1,781
213
-23

-12,182
9,377
-15,605
-6,377
-3,389
-3,224
237
525

-8,913
-1,496
-8,287
-869
-365
-621
117
97

-31,508
12,030
-49,706
-13,488
-8,506
-5,560
578
629
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2. เม็ดเงินลงทุนมีการโยกย้ ายจากหุ้น Tech มาทีหุ้น Cyclical มากขึน สังเกต
ได้จ ากตลาดหุ้น Nasdaq (ส่ ว นใหญ่ ป ระกอบด้ว ยหุ้น Tech) ซึ งปี นี ไม่ ค่ อ ย
Outperform และช่วง วันทีผ่านมา ยังปรับตัวลงแรงถึง . % ในทางกลับกัน
หุ้น Cyclical หรื อ หุ้น ฟื นตั ว ตามเศรษฐกิ จ กลั บ Outperform ได้ดี อาทิ หุ้น
Chevron +22.6%ytd, Goldman-Sachs +26.8%ytd และ Boeing +6.7%ytd
เป็ นต้น
สรุ ปคือ Fund Flow ยังคงมีการโยกออกจากสินทรัพย์ปลอดภัยมาสู่สินทรัพย์เสียง
โดยนําหนั กส่วนใหญ่ โฟกัสไปทีหุ้นทีฟื นตัวตามเศรษฐกิจ (Cyclical) รวมถึงตลาด
หุ้นเอเชียทียัง Laggard ซึงตลาดหุ้นไทยได้ อานิสงส์จากประเด็นดังกล่าวไปเต็มๆ
กลยุทธ์ในยามทีตลาดหุ้นไทยราศีจับ เน้ นหุ้นทีฟื นตัวตามเศรษฐกิจ ราคา Laggard
อย่าง BDMS, CPN และ AAV เป็ น Toppicks ซึงมีรายละเอียดทีน่าสนใจดังนี
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Valuation หุ้น Toppicks
Company

Sector

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

AAV

TRANS

2.74

3.10

13.1%

NM

0.0

BDMS

HELTH

20.90

24.00

14.8%

38.3

1.3

CPN

PROP

55.75

60.00

7.6%

24.6

1.4

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS

AAV (FV @ 3.10) ภาพรวม ฝ่ ายวิจัยฯมองบวกต่อกลุ่มการบินเพิมขึน เชือการเดินทาง
ใน+นอกประเทศทยอยกลับ มานั บ จากนี หลัง จากทั วโลกเริ มมี ก ารฉี ด วัค ซี น ให้กั บ
ประชาชนได้ราว เดือน เชือว่าการเดินทางจะกลับมา นําโดยการเดินทางในประเทศคาด
ตังแต่ Q64 โอกาสฟื นตัวจากจุดตําสุดใน Q64 ทีชัด หลังสถานการณ์ COVID ดีขนึ ช่วย
ลดความเสียงสภาพคล่องโดย AAV กลับมามีทางเลือก เช่น การขายตัวล่วงหน้า คาดช่วย
ให้ AAV อยู่รอด และหลัง COVID จะมีฝูงบินบริการมากสุด พร้อมรับโอกาสช่วงฟื นตัวที
ที . บาท อิง PBV ที . เท่า มี Upside ประมาณ %
เด่น มูลค่าพืนฐานปี
BDMS (FV @ 24.00) ภาพรวมเริมเห็นสัญญาณทีดีขึนหลังพบผูต้ ิดเชือใหม่ในประเทศ
น้อยลงเรือยๆคาดเป็ นปั จจัยปลดล็อคความกังวลต่อกลุ่ม รพ. หนุนให้คาดหวังการฟื นตัว
ผูป้ ่ วยไทยกลับเข้ามาใช้บริการมากขึน บวกต่อ BDMS ทีมีสาขาครอบคลุมรอรับการฟื นตัว
เชือว่าจะช่วยหนุนให้เห็นการฟื นตัวมีนยั ฯมากขึนนับจาก Q64 และในช่วง 2H64 จึงยังคง
คาดกําไรปกติ ปี
เติบโต . % นอกจากนี มีอีก Highlight บวก ทีรออยู่ คือการผ่อน
คลายมาตรการกักตัวผูป้ ่ วยต่างชาติ Fly-in ทีฉีดวัคซีนแล้ว เช่น ลดวันกักตัว ฝ่ ายวิจยั ยัง
ชืนชอบ BDMS มากสุดในกลุ่มฯ จากธุรกิจทีแข็งแกร่ง และมีเครือข่ายครอบคลุม มูลค่า
พืนฐานที บาท ยังมี Upside เกือบ %
CPN (FV @ 60.00) แม้กาํ ไรปกติ 4Q63 จะลดลง 9% qoq ที 2.14 พันล้านบาท และมี
โอกาสอ่อนตัวต่อใน 1Q64 จากโควิด-19 รอบใหม่ แต่น่าจะเป็ นจุดตําสุดของปี ก่อนค่อย
ๆ ฟื นตัว ดี ขึ นในไตรมาสถัด ไป หลัง ทุก ศูน ย์ก ารค้า ในไทยกลับ มาเปิ ด บริ ก ารได้ห มด
(มหาชัย กลับมาเปิ ด ก.พ.
), การ Lock Down ผ่อนคลายลง และการเริมใช้วคั ซีน
ในไทยมีความชัดเจนมากขึน ย่อมหนุนให้ธุรกิจศูนย์การค้าฟื นตัวดีขึนทังในเชิงTraffic
จะยังสูงขึนจากปี
และการให้ส่วนลดค่าเช่าทีจะทยอยลดลง เชือว่าทิศทางกําไรปี
บวกกับแผนขายสิ นทรัพ ย์ใหม่เข้ากอง REIT ในปี นี ทีจะเข้ามาสร้างกําไรพิเศษ
เพิมเติม มูลค่าพืนฐานปี
ที บาท
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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

