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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
การคลายมาตรการควบคุม Covid-19 การให้ รพ.เอกชน นำเข้าวัคซีน
รวมถึง มาตรการสร้างกำลังซื้อให้กับภาคครัวเรือน ที่รัฐบาลขับเคลื่อน
ออกมา น่าจะส่งผลทำให้ทั้งเศรษฐกิจ และกำไรบริษัทจดทะเบียนฟื้นตัว ดีต่อ
SET Index พอร์ตจำลองวันนี้ ให้ลดน้ำหนัก PTT และขาย EASTW นำเงิน
เข้าลงทุนใน BDMS หุ้น Top Pick เลือก BDMS, M และ STA

Theme กัญชง, วัคซีน และ Fund Flow ช่วยหนุน SET Index
Theme การลงทุนทีขับเคลือนตลาดในช่วงนีมี เรืองหลักได้แก่ สถานการณ์การระบาด
Covid-19 ทีอยู่ในสถานะทีควบคุมได้ ทําให้ภาครัฐทยอยผ่อนคลายมาตรการควบคุม
ต่างๆ ทําให้เศรษฐกิจมีโอกาสฟื นตัวกลับขึนมาได้ และทีสําคัญคือ แผนการฉีดวัคซีนทีมี
ความชัดเจนมากขึนตามลําดับ โดยในประเทศน่าจะเริมฉีดได้สินเดือน ก.พ. หรือ ต้นเดือน
มี.ค. นอกจากนียังเปิ ดโอกาสให้โรงพยาบาลเอกชนสามารถนําเข้าวัคซีนเพือให้บริการ
กับลูกค้าได้ ซึงน่าจะเป็ นแรงหนุนให้ราคาหุน้ ในกลุม่ โรงพยาบาลปรับตัวขึนได้ ซึงในกลุ่มนี
เราเลื อ ก BDMS ส่ ว นอี ก ประเด็ น หนึ งคื อ กระแสการทํา ธุ ร กิ จ ที ใช้ป ระโยชน์จ ากัญ ชง
หลังจากทีทางการเปิ ดให้สามารถใช้ประโยชน์จาก กัญชา-กัญชง ได้มากขึน ช่วยเปิ ด
โอกาสทางธุรกิจให้กบั หลายบริษัททีมีความพร้อม ทังนีฝ่ ายวิจยั เห็นว่าแผนงานของ STA
มีความชัดเจน และน่าสนใจ เนืองจากเป็ นการทําธุรกิจตังแต่ตน้ นํา สําหรับทิศทางจของ
SET Index ยังเชือว่าอยู่ในแนวโน้มขึน โดยมีแรงหนุนทังจากปั จจัยพืนฐาน และ เม็ดเงิน
ลงทุนทีไหลเข้า พอร์ตจําลองวันนี ให้ลดนํานหักหุน้ PTT ลง % และขาย EASTW ออก ให้
นําเงินเข้าลงทุนใน BDMS นําหนัก % Top Pick เลือก BDMS, M และ STA
จำนวนผู้ติดเชื้อ Covid-19 รายใหม่ทั่วโลก
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ผู้ช่วยนักวิเคราะห์เชิงปริมาณ

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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ราคาน้ำมันดิบ ช่วงสั้นถูก Take profit
ราคานํามันดิบโลก ล่าสุดวานนี ถูก Take profit ช่วงสัน Brent -0.64% WTI-1.32% แต่
ยังยืนเหนือ บริเวณ เหรียญ หลักๆ ถูกกดดันจาก ฝั ง Supply คือ อิรกั ประเทศผูผ้ ลิต
นํามัน OPEC ส่งออกนํามันเพิมขึนในช่วงครึงแรกของ เดือนก.พ. สวนทางกับสัญญาของ
กลุ่ม OPEC จะปรับลดการผลิต โดยปั จจัยพืนฐานนํามันอืนๆ ยังเหมือนเดิม ทังสหรัฐยัง
เผชิญพายุหิมะทําให้ (ทําให้ Supply การผลิตราว %ของการผลิตสหรัฐหายไปชัวคราว)
ร ะ ย ะ สั น ร า ค า นํ า มั น ที ป รั บ ฐ า น ค า ด เ ป็ น Sentiment ล บ ต่ อ หุ้ น พ ลั ง ง า น
PTTEP(FV@118.00) ,PTT(FV@48.50) ในวันนี แต่ราคาทีย่อลงมา หาจังหวะทยอย
สะสมลงทุน สํา หรับ ผู้ล งทุน ในระยะกลางถึ ง ยาว เนื องจากราคาหุ้น อาทิ PTT ยัง มี
Upside จากมูลค่าเหมาะสม โดยราคาหุน้ ยัง Laggard ราคานํามันดิบค่อนข้างมาก mtd
นํามัน ขยับ ขึนมาราว .2% ytd ส่ ว น PTT +7.3% แต่ ต ้อ งติ ด ตามสถานการณ์ร าคา
นํามันใกล้ชิดมากขึน

ผู้ติดเชื้อลดทั่วโลกและไทยลด วัคซีนเดินหน้า บวกกับหุ้นเปิดเมือง
และโรงพยาบาล
สถานการณ์ COvid-19 และ การฉีดวัคซีนป้องกันทัวโลก และไทยเห็นสัญญาณดีขนึ คือ
 จํา นวนผู้ติดเชื อ COVID-19 ทัวโลกมี แ นวโน้มลดลงอย่ างต่อ เนือง โดยล่า สุด
จํา นวนผู้ติ ด เชื อรายใหม่ ล ดลงเหลื อ 2.66 แสนรายต่ อ วัน ตํากว่ า ค่ า เฉลี ย
ย้อ นหลัง 7 วัน ที 3.69 แสนราย ขณะที การฉี ด วัค ซี น COVID-19 สามารถ
เดินหน้าได้อย่างต่อเนือง โดยปั จจุบนั ทัวโลกมีผทู้ ีได้รบั วัคซีนจํานวน . ล้าน
คน หรือคิดเป็ นราว 1. % ของประชากรทังโลก เพิมขึนขากช่วงปลายเดือ น
ม.ค. 2564 ทีมีอยู่ราว . ล้านคน หรือ 0.71% ของประชากรโลก
จำนวนผู้ติดเชื้อ Covid-19 รายใหม่ทั่วโลก

ทีมา: Bloomberg
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จำนวนผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน COVID-19 ทั่วโลก

ทีมา: Our World in Data, BMJ

ฝั งไทยคล้ายกันต่างประเทศ คือ ปั จจุบนั จํานวนผูต้ ิดเชือมีแนวโน้มลดลงเช่นกัน ล่าสุด
ช่วงกลางเดือน ก.พ.
พบผูต้ ิดเชือใหม่ 1 ราย (มาจากแรงงานต่างด้าวทีตรวจคน
เชิงรุก 104 ราย, ในประเทศ 38 ราย และต่างประเทศ 8 ราย) ตํากว่าช่วงปลาย ม.ค. – ต้น
ก.พ.
ทีพบเฉลียราววันละ ราย
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ของไทย

ทีมา: ศบค.

โดยจํานวนผูต้ ิดเชือในไทยทีลดลง ทําให้ภาครัฐเดินหน้าผ่อนคลาย Lockdown กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ โดยวานนีทีประชุม ศบค. ชุดเล็กมีมติให้ปรับลดพืนทีเฝ้าระวัง และพืนที
ควบคุมลง (ดังรู ป) และขันตอนต่อไป ทีประชุม ศบค. ชุดเล็ก จะเสนอ ให้ศบค. ชุดใหญ่
พิจารณาต่อในวันที 22 ก.พ.
โดย ASPS เชื อว่า ในสัป ดาห์ห น้า จะเป็ น สัป ดาห์ข อง กระแสวัคซี น เนื องจากแผนการ
รัฐบาลนํา เข้า วัคซี น Covid-19 ซึงปั จ จุบัน คื อ วัคซี น ล็อ ตแรกของของบริษั ท Sinovac
(ผู้ผ ลิ ต วัค ซี น สัญ ชาติ จี น ) จะมาถึ ง ไทยวัน ที 24 ก.พ. 2564 และจะสามารถเริมฉี ด ได้
ภายในวันที 27 ก.พ. 2564 และ เมือวานนี ศบค. เผยว่า โรงพยาบาลเอกชนสามารถ
จัดหาวัคซีนได้ แต่ตอ้ งเป็ นสถานพยาบาลทีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด และวัคซีนต้อง
ได้รบั การขึนทะเบียนจาก อย.
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Timeline การกระจายวัคซีน COVID-19 ของไทย

ทีมา: ศบค.

โดยภาพรวมจํานวนผูต้ ิดเชือทีลดลง, การผ่อนคลายกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จต่างๆ และ
ภาครัฐ ยัง ไม่ ปิ ด โอกาสสํา หรับ การอนุ ญ าตให้เ อกชนนํา เข้า วัค ซี น เชื อว่ า จะยัง เป็ น
Sentiment เชิ ง บวกต่ อ หุ้น ทีได้ ป ระโยชน์จ ากการเปิ ดเมื อ ง เช่ น หุ้น กลุ่ ม พั ฒ นา
อสังหาริม ทรัพ ย์แ ละค้าปลีก (CPN, CRC, HMPRO, CPALL, SPVI), กลุ่ม ท่อ งเทียว
และโรงแรม (MINT, CENTEL, ERW), กลุ่ม อาหาร (M) รวมถึงหุน้ กลุ่ม โรงพยาบาล
(BDMS, PR9) เป็ นต้น
ประเด็นสำคัญสัปดาห์หน้า

ทีมา: Bloomberg

รัฐฯ เห็นชอบเอกชนฉีดวัคซีน บวกต่อ รพ. ชอบ BDMS, PR9, BCH, RJH
ความคืบหน้า ล่าสุดศบค.เห็นชอบ กรณีทีจะให้รพ.เอกชนสามารถจัดหาวัคซีน COVID-19
มาให้บริการได้ ภายใต้เงือนไข
) เป็ นวัคซีนทีขึนทะเบียนกับอย. และ
) เป็ นรพ.ทีได้มาตรฐาน สามารถรองรับภาวะฉุกเฉินได้
ประเมินเป็ นผลบวกกับกลุ่มการแพทย์ทีอยู่ใ น SET เนืองจากทุกรพ. ถื อเป็ น รพ. ทีได้
มาตรฐาน เชือว่าได้ Sentiment บวกจากสีสนั รายได้ส่วนเพิมการให้บริการฉีดวัคซีน และ
หากวัคซีนแพร่หลายมากขึนและการระบาดในประเทศลดลงเป็ นลําดับ ประเมินมีโอกาสที
ความเชื อมันในการกลับ เข้า มารัก ษาของผู้ป่ วยไทย จะกลับ มาได้เร็ว กว่า ที คาดไว้ใ น
สมมติฐานว่าจะกลับมาปกติในช่วง H นอกจากนี อีกจุดทีเป็ นแรงหนุนกลุ่ม รพ. ระยะ
ถัดไป คือ สถานการณ์ COVID ทัวโลกทีดีขึนต่อเนือง ภายหลังจากแพร่กระจายวัคซีน จึง
เชือว่ายังมี ปัจจัยบวกทีรออยู่คือการผ่อนคลายมาตรการให้ผูป้ ่ วยต่างชาติ Fly-in ทีฉี ด
วัค ซี น แล้ว เข้า มารัก ษาในไทย ซึงมี โ อกาสเช่ น กัน ที ผู้ป่ วยต่ า งชาติ จ ะกลับ มาเร็ ว กว่ า
สมมติฐานเดิมทีให้ปี
เห็นการฟื นตัวไม่มาก
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ภาพรวมเชือว่าประเด็นดังกล่าวจะช่วยค่อยๆปลดล็อคความกังวลการฟื นตัวของ
กลุ่มรพ. ให้ คาดหวังได้ เร็วกว่าคาด โดยฝ่ ายวิจัยยังชืนชอบ BDMS (FV@B ) ทีมี
การให้ บริการครอบคลุม พร้ อมรับอานสิงส์วัคซีนและการฟื นตัวมากสุด ขณะทีไม่
ต้ องเผชิญปั จจัยเสียงการแข่งขันสูงเท่า BH และ PR9 (FV@B ) ทีเด่นกว่ากลุ่ม
ในเรืองการฟื นตัวรวดเร็ว ปั จจุบันกลั บมาระดับเดียวกับช่ วงก่ อน COVID- ได้
แล้ วตังแต่ Q อีกกลุ่มทีได้ รับโอกาสเป็ นช่องทางบริการวัคซีนให้ รัฐผ่านระบบ
ประกันสังคม คือ BCH (FV@B ) และ RJH (FV@B29.2)

เลือกหุ้น วัคซีน + เปิดเมือง Play ชอบ BDMS M และ STA
แม้ภาพ SET Index จะแกว่งตัวในกรอบแคบ จากทียังไม่มีประเด็นบวกชัดเจนในช่วงที
ผ่านมา อย่างไรก็ตามประเด็นการฉีดวัคซีนในประเทศทีคาดเข้าไทย ก.พ. และฉีดให้
กลุ่มเสียงแรกในวันที ก.พ. นี (แถบสมุทรสาคร) ถือเป็ นหนึงในปั จจัยหนุนหลักของ
Fund flow ต่างชาติให้ไหลเข้าตลาดหุน้ ไทยต่อจากนี สังเกตได้จากประเทศเพือนบ้าน
อย่ า งอิ น โดนี เ ซี ย ที ฉี ด วัค ซี น ไปแล้ว ช่ ว ง ม.ค. ซึง Fund flow ไหลเข้า กว่ า
ล้า น
เหรียญฯในเดือนนัน(สูงสุดในภูมิภาค) ดังนันกลยุทธ์เน้นหุน้ ทีได้ประโยชน์จากประเด็น
ดังกล่า ว หรือ มี ปั จ จัย บวกเฉพาะตัว อย่ า ง BDMS M และ STA โดยมี ร ายละเอี ย ดทาง
พืนฐาน ดังนี
 BDMS (FV @ 24.00) ซึงภาครัฐฯเปิ ดทางให้ รพ.เอกชน นําเข้าวัคซีนเองได้แล้ว
ภายใต้เงือนไขตามหัวข้อด้านบน เชือว่าจะเป็ นแรงหนุนให้ความคาดหวังการฟื น
ตัวผูป้ ่ วยในไทย ( % ของรายได้) กลับมาใกล้เคียงระดับปกติได้ ภาพรวมจึง
ยังคงคาดกําไรปกติ ปี
เติบโต . %
 M (FV @ 59.00) ฝ่ ายวิจยั เชือว่าสถานการณ์ของ M ได้ผ่านจุดเลวร้ายสุดแล้ว
ช่วง ม.ค. 64 ทําให้คาด 1Q64 เป็ นจุดตําสุดของปี 2564 ก่อนงวด 2Q64 จะฟื น
ตัวเด่นชัด QoQ และพลิก Turn around เป็ นกําไรเมือเทียบกับช่วง 2Q63 คาด
กําไรสุทธิปี 2564 ประเมินขยายตัว 69% yoy
 STA (FV @ 50.00) แนวโน้มธุรกิจหลักในปี
ยังเติบโตต่อเนือง จากธุรกิจ
ถุงมือยางและยางพารา อีกทังมีแผนทําธุรกิจสวนกัญชง ซึงมีโอกาสเติบโตอีกมา
ในอนาคต เพราะ Demand ในธุรกิจปลายนํามีสงู และหากประสบความสําเร็จก็
จะทําธุรกิจสกัดนํามัน กัญชงด้วยเช่นกัน
Valuation หุ้น Top picks วันนี้
Company

Sector

Last Price
FairValue Upside PER 21F Div Yield 21F (%)
(18/02/2021)

BDMS

HELTH

20.10

24.00

19.4%

36.9

1.4

M

FOOD

51.25

59.00

15.1%

31.5

2.9

STA

AGRI

43.50

50.00

14.9%

4.4

6.9

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS

MARKET TALK

Research Division

กลยุทธ์การลงทุน

SET vs Sector Return 2020

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

SET vs Sector Return 2021ytd

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

MARKET TALK

Research Division

กลยุทธ์การลงทุน

หุ้นที่แนะนำใน Market Talk

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

