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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
Bond Yield 10 ปี ของสหรัฐฯ ที่ปรับขึ้นต่อหลังการปรับเกณฑ์การคำนวณ
SLR น่าจะสร้างแรงกดดันต่อตลาดหุ้นในระยะสั้น แต่ระยะกลาง-ยาว เชื่อว่า
ทิศทางของเม็ดเงินจะยังไหลเข้าตลาดหุ้น พอร์ตจำลองได้ Stop Profit หุ้น
CPF ให้จัดเงินเข้า TVO 10% รับราคาถั่วเหลืองที่ปรับขึ้น และซื้อ INTUCH
เพิ่ม 5% พร้อมเลือก TVO และ INTUCH เป็น Top Pick

ราคาถั่วเหลือง – กากถั่วเหลือง ปรับขึ้น ดีต่อ TVO
การปรับเกณฑ์คาํ นวน SLR (Supplementary Leverage Ratio) ของธนาคารในสหรัฐ ฯ
ซึงจะมี ผลบัง คับ ใช้ มี .ค. อาจเป็ น สาเหตุประการหนึงทีทําให้ Bond Yield 10 ปี
ในช่วงทีผ่านมาปรับขึน และอาจยืนทีระดับสูงต่อเนือง ภาวะดังกล่าวอาจสร้างแรงกดดัน
ต่อตลาดหุน้ ในระยะสัน แต่ฝ่ายวิจัยก็ ยังคงเชือว่าในระยะกลาง-ยาว ยังน่าจะเห็นแรง
ขับเคลือนของเม็ดเงินเข้าสู่สินทรัพย์เสียงได้อยู่ อีกประเด็นในต่างประเทศทีน่าสนใจคือ
การเจรจาการค้า สหรัฐฯ-จีน แม้จะไม่เห็นความคืบหน้า แต่ก็เห็นการทีจีนสังซือสินค้า
เกษตรในกลุม่ ข้าวโพด, ถัวเหลือง เพิมขึน ส่งผลทําให้ราคาถัวเหลือปรับสูงขึนอย่างรวดเร็ว
เป็ นผลดีต่อ TVO ส่วนเรือง วัคซีน Covid-19 เมือ มี.ค. ซิโนแวคชุดที จํานวน
แสนโดส เดินทางมาถึงประเทศไทย คาดหมายว่าน่าจะเห็นการกระจายตัวของวัคซีนทีดี
ขึนตามลําดับ ในเรืองของการใช้ประโยชน์กญ
ั ชง – กัญชา ประเด็นเรืองใบอนุญาติเชือว่า
จะได้ขอ้ ยุติทีดี แต่อย่างไรก็ตามฝ่ ายวิจยั ได้ศึกษาข้อมูลของผูป้ ระกอบการในต่างประเทศ
พบว่าส่วนใหญ่มีผลประกอบการทีขาดทุน พอร์ตจําลองได้ Stop Profit หุน้ CPF ให้เข้า
ลงทุนใน TVO 10% และ ซือ INTUCH เพิม % พร้อมเลือกทัง บริษัท เป็ น Top Pick
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ส่วนใหญ่วันที่ 19 มี.ค. 64 ปรับลงยกเว้น ถั่วเหลือง !
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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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Fed ไม่ต่อโครงการ SLR กระทบตลาดหุ้นโลกช่วงสั้น
ปั จจัยต่างประเทศสําคัญทีเกิดขึนในช่วงวันศุกร์ทีผ่านมา ซึงมีผลต่อตลาดหุน้ ทัวโลก
รวมถึงตลาดหุน้ ไทยในวันนี คือ
 ธนาคารกลางสหรัฐ(Fed) ประกาศสินเดือนนี วันที 31 มี.ค. 64 จะไม่ตอ่ อายุ
โครงการผ่อนคลายเงินทุนธนาคารพาณิชย์ คือ ยกเลิก “ยกเว้น” กฎกันเงินทุน
ตามอัตราส่วน “Supplementary Leverage Ratio”(SLR) ทังนี เกณฑ์ SLR เป็ น
เกณฑ์ทีบังคับใช้กบั สถาบันการเงินทีมีสินทรัพย์รวมตังแต่ . แสนล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ให้ดาํ รง SLR ขันตํา % และหากเป็ นสถาบันการเงินทีมีความสําคัญต่อ
ระบบการเงินโลก (G-SIBs) ต้องมี SLR ขันตํา %
ผลทีเกิด ขึน : คือ เห็นได้จากวันศุกร์ หุน้ ธนาคาพาณิชย์(ธ.พ.)ในสหรัฐ คือ JP
Morgan, Bank of America, Citigroup ปรับตัวลงเฉลีย % ระหว่างวันปรับฐาน
แรงราว - % และปิ ดตลาด JP Morgan -1.6% และ Dollar Index แข็งค่า . %
และ . %mtd ล่าสุดขึนมาอยู่ที . จุด ทําให้เงินบาทแกว่งตัวอ่อนค่า ล่าสุด
อยู่ที . บาท กดดันให้ Fund Flow ไหลเข้าไทยช่วงสัน
อย่างไรก็ตาม ASPS ประเมินว่าในระยะถัดไปจะส่งผลให้ Bond yield ระยะยาว
ปรับตัวขึน รวมถึงพันธบัตรรัฐบาลไทย โดยทิศทาง Bond yield ทีปรับตัวขึน
(มูลค่าพันธบัตรลดลง) เป็ นแรงกดดันมูลค่าพอร์ตลงทุนของธนาคารฯ ทีลงทุนใน
พันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนีเอกชน ทังในส่วนทีวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านงบ
กําไรขาดทุน (FVTPL) และวัดผ่านส่วนของผูถ้ ือหุน้ (OCI)
โดยเฉพาะกลุ่ม ธ.พ. ขนาดใหญ่ ทีมีการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินด้วยการ
ลงทุนในตราสารหนี อย่างไรก็ดีหากพิจารณารายการ FVTPL ของ KBANK,
BBL และ SCB ปี
อยู่ที . พันล้านบาท, 1.1 หมืนล้านบาท และ .
พันล้านบาท พบว่านําหนักหลักมาจากธุรกรรมด้านอัตราแลกเปลียนมากกว่า
เงินลงทุน โดยในปี
KBANK และ BBL มีรายการจากกําไร (ขาดทุน) จาก
การ Trading ในตราสารหนี ล้านบาทและ
ล้านบาท ตามลําดับ ซึงการ
ลงทุนในตราสารหนีทีบันทึกผ่าน FVTPL ส่วนใหญ่เป็ นการลงทุนระยะสัน แม้
อาจเห็นแรงกดดันรายไตรมาส แต่โดยปกติธนาคารมีการบริหารความเสียงและ
ภายหลัง Bond yield ปรับตัวจนถึงจุดทีสมดุลระหว่าง yield กับแนวโน้มอัตรา
เงินเฟ้อ ทําให้ ธ.พ. บริหารจัดการในส่วนนีคล่องตัวขึน
 ราคาสินค้าโภคภัณฑ์สว่ นใหญ่ อาทิ ราคานํามันดิบ, ยาง ฯลฯ เมือวันศุกร์
มี.ค. ปรับลงต่อเนืองตลอดทังอาทิตย์ หลักๆ ถูกกดดันจาก .) Dollar Index
ทีแข็งค่า 2.) การกลับมา Lockdown ในบางประเทศยุโรป อาทิ ฝรังเศส ฯลฯ
กลับมา Partial Lockdown ประเทศเป็ นเวลา 1 เดือน แต่ยกเว้นราคาถัวเหลือง
และกากถัวเหลืองทีกลับมาบวกแรง (ดังรูปด้านล่าง) เนืองจากเมือวันศุกร์
กระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) รายงานว่าจีนสังซือสินค้าเกษตรจากสหรัฐ ถือ
เป็ น Sentiment เชิงบวกต่อหุน้ TVO(FV@37.0)
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ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ส่วนใหญ่วันที่ 19 มี.ค. 64 ปรับลงยกเว้น ถั่วเหลือง !

ทีมา: Bloomberg , ASPS *dod คือ %การเปลียนแปลงของราคาวัน ศุกร์ที

มี.ค.

หุ้นกัญชง ระยะสั้น เก็งกำไรด้วยความระมัดระวัง
ประเด็นล่าสุด กรณี อย.เรียกคืนในอนุญาตนําเข้าเมล็ดกัญชงจากบริษัทเอกชน ราย
(รวม DOD) หลักๆเพือแก้ไขรายละเอียดใบอนุญาตเพิมเติม เบืองต้นประเมินอาจเป็ น
Sentiment ลบต่อหุน้ ทีเกียวข้องคือ JKN, CHAYO, KISS และ BEAUTY ทีมีการลงนาม
MOU ร่วมกับ DOD จากความไม่ชดั เจนดังกล่าว ทังนี DOD คาดอย.จะมีการส่งกลับคืน
ภายใน – สัปดาห์
ทังนี จากการศึกษาของฝ่ ายวิจยั ในประเทศทีเริมมีการลงทุนในกลุม่ ธุรกิจกัญชง – กัญชา
สูง คือ สหรัฐฯ และแคนาดา จะพบว่าบริษัทส่วนใหญ่ (ดังรูป) แม้เริมเห็นพัฒนาการของ
รายได้ทีเพิมขึนในช่วงทีผ่านมา หลังเริมมีการอนุญาตให้ผลิตเชิงพาณิชย์แพร่หลายขึน แต่
ส่วนใหญ่จะเห็นว่ายังประสบผลขาดทุน (ส่วนใหญ่ดาํ เนินงานมามากกว่า ปี ) หลักๆมา
จากทังปั ญหาเรืองการควบคุมประสิทธิภาพการผลิต, การลงทุน R&D และ ค่าใช้จ่ายทาง
การตลาด
ผลประกอบการธุรกิจกัญชง กัญชาในสหรัฐ

ทีมา: Aphria Inc. และ Tilray
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ทังนี ในระยะยาวภาพรวมมูลค่าตลาดเชือว่ายังมีอีกมาก จากการศึกษามูลค่าตลาดสาร
สกัด CBD ในสหรัฐฯ คาดจะเติบโตเฉลีย % CAGR 2020-25F ต่อปี โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์
ทีมีอตั ราการเติบโตสูง คือ กลุ่มเครืองดืม, กลุ่มเครืองสําอาง + ผลิตภัณฑ์บาํ รุงผิว และ
สินค้าบริโภค
ขณะทีในประเทศไทย หากอิง Timeline ของ DOD (หากได้รบั ในอนุญาตนําเข้ากลับมา)
เบืองต้นคาดจะเริมนําเข้าได้ในช่วงปลายเดือนเม.ย. โดยปกติจะใช้เวลาปลูกราว –
เดือน จะทําให้ผลผลิตกัญชง + สารสกัด CBD น่าจะเริมออกมาราวช่วงปลาย Q64 และ
ผลิตภัณฑ์ปลายนํา ทีมีสว่ นผสม CBD ของแต่ละราย น่าจะเริมเห็นมากขึนในช่วง Q64
ทังนี ภาพรวมแม้ฝ่ายวิจยั เชือว่าโอกาสการเติบโตของมูลค่าตลาดจะยังสูง (อิงจากตลาด
สหรัฐฯ) แต่ปัจจุบนั ราคาหุน้ ทีเกียวข้องส่วนใหญ่ทีปรับตัวขึนมามาก YTD ประกอบกับ
จากการศึกษาธุรกิจในสหรัฐฯ และแคนาดา ส่วนใหญ่ ทียังเห็นพัฒนาการกําไรค่อยเป็ น
ค่อยไป จึงแนะนําให้เพิมความระมัดระวังในการลงทุนหุน้ กลุม่ ดังกล่าว
กลุ่มผู้ประกอบการที่มีแผนทำธุรกิจที่ใช้ประโยชน์จากกัญชง-กัญชา

ทีมา: ASPS

ไทยเร่งเดินหน้าฉีดวัคซีน ช่วยให้การเปิดเมืองเป็นไปตามแผน ดีต่อ
ตลาดหุ้นและ หุ้นเปิดเมือง
การเดิ น หน้า ฉี ด วัค ซี น ทัวโลกเดิ น หน้า ได้ต่ อ เนื อง ส ะท้อ นจากจํา นวนผู้ที ได้รับ วัคซี น
COVID-19 ทั วโลกล่ า สุ ด มี จ ํา นวน 258.96 ล้า นราย หรื อ คิ ด เป็ น 3.32% ของจํา นวน
ประชากรโลก
ในส่วนของไทยการฉีดวัคซีนยังเดินหน้าเช่นกัน ล่าสุดรัฐระบุว่า นับตังแต่วคั ซีน COVID19 ชุดแรกเข้ามาในไทยตังแต่ช่วงปลายเดือน ก.พ. 2564 จนถึงปั จจุบนั ไทยได้ฉีดวัคซีน
แก่ประชาชนไปแล้วจํานวน 62,941 ราย หรือคิดเป็ น 0.09% ของจํานวนประชากรทัง
ประเทศ
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จำนวนผู้ฉีดวัคซีนของโลก และไทย

ทีมา: Our World in Data, ศบค.

ASPS เชือว่าในระยะต่อไป การฉีดวัคซีนของไทยจะสามารถทําได้เร็วขึน เนืองจากการฉีด
วัคซีนเริมต้นมาเป็ นระยะเวลาหนึงแล้ว มีโอกาสเจ้าหน้าทีรัฐจะทยอยเร่งฉีดวัคซีนมากขึน
ประกอบจํานวนวัดซี น ทีนําเข้ามายัง มี อ ยู่ต่อ เนื อง โดยปั จจุบันไทยมี วัคซีนอยู่จ าํ นวน
317, โดส (SINOVAC 200, โดส และ AstraZeneca 117, โดส) และตาม
แผนการกระจายวัคซีน พบว่าในเดือน มี.ค. 2564 จะมีวคั ซีนเข้ามาอีก 800,000 โดส (ดัง
รูป)
Timeline การกระจายวัคซีน COVID-19 ของไทย

ทีมา: ศบค.

ASPS ประเมินการเดินหน้าฉีดวัคซีนของไทยข้างต้น จะช่วยให้การผ่อนคลายกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจเป็ นไปตามแผนทีวางไว้ สอดคล้องกับเมือวันศุกร์ทีผ่านมา ทีประชุม ศบค. ชุด
ใหญ่มีมติอนุมตั ิการผ่อนคลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิมเติม ดังนี
 การผ่อ นคลายกิจ กรรมช่ว งเทศกาลสงกรานต์: อนุญาตให้จดั งานเทศกาล
สงกรานต์ได้ เช่น การเดินทางข้ามจังหวัด-ท่องเทียว, การสรงนําพระ, การรดนํา
ดําหัว เป็ นต้น แต่ตอ้ งจัดในทีโล่งและเว้นระยะห่าง ส่วนกิจกรรมทีห้ามจัดได้แก่
การรวมกลุ่มสาดนํา, การจัดคอนเสิรต์ กิจกรรมทีมีการสัมผัสใกล้ชิด เช่น ประ
แป้ง หรือปาร์ตีโฟม เป็ นต้น
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 การปรับ เปลียนพืนทีควบคุม : จังหวัดสมุทรสาครเปลียนเป็ นพืนทีสีสม้ จาก
เดิมสีแดง ตังแต่วนั ที 1 เม.ย. 2564 เป็ นต้นไป ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ต่างๆทัวประเทศสามารถทําได้ตามปกติแล้ว (ยกเว้นเพียงสถานบันเทิงเปิ ดได้ไม่
เกิน 23.00 -24.00 และสถานบันเทิงในสมุทรสาครยังปิ ดดําเนินการ)
แผนการผ่อนคลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ทีมา: ศบค.

 การลดวัน กัก ตัว ผู้เ ดิน ทางมาจากต่างประเทศ: ปรับลดจํานวนวันกักตัวผูท้ ี
เดินทางมาจากต่างประเทศ เหลือ 7-10 วัน จากเดิม 14 วัน ตังแต่วนั ที 1 เม.ย. –
ก.ย. 2564 และตังแต่วนั ที ต.ค. 2564 เป็ นต้นไป บางพืนทีไม่ตอ้ งกักตัวอีก
ต่อไปแล้ว (ดังตาราง)
การลดวัน กัก ตัวผู้เ ดิน ทางมาจากต่างประเทศ

ทีมา: ASPS รวบรวม

โดยรวมการผ่อนคลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะเป็ นสาเหตุสาํ คัญทีช่วยจํากัด Downside
ของเศรษฐกิจไทยในปี 2564 และเป็ น Sentiment เชิงบวกต่อหุน้ กลุ่มทีได้ประโยชน์จาก
การเปิ ดเมือง เช่น กลุ่ม ท่อ งเทียว (MINT, CENTEL, ERW), กลุ่ม สายการบิน (AAV),
กลุ่ ม ผู้ พ ั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์- ค้ า ปลี ก (CPN, CRC, CPALL, BJC, SPVI), กลุ่ ม
โรงพยาบาล (BDMS, BH) และกลุ่ม นิค มอุต สาหกรรม (AMATA, WHA)
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หลบพายุระยะสั้นด้วยหุ้น Defensive แนะ TVO, INTUCH
ในระยะสันตลาดหุ้น โลกอยู่ใ นภาวะผัน ผวน ภายใต้ค วามกังวลต่อ Bond Yield ปี
สหรัฐมีโอกาสดีดแรง หลังจาก Fed ไม่ต่ออายุโครงการช่วยเหลือสภาพคล่องธนาคาร ทํา
ให้อาจมีแรงเทขาย Bond ออกมาในช่วงสันเหมือนช่วงทีผ่านๆ มา เพือรักษาระดับ SLR
สําหรั บตลาดหุ้นไทย ระยะสั นคาดว่ ายั งอยู่ในภาวะผั นผวนจากปั จจัยภายนอก
เช่นกัน หลังจากปรับตัวขึนมาแรงกว่า . %ytd โดยประเมินกรอบการเคลือนไหว
1550 – 1580 จุ ด ส่ ว นกลยุ ท ธ์ ห ลบความผั น ผวนจากปั จจั ย ภายนอกด้ วยหุ้ น
Defensive อย่าง INTUCH, TVO เป็ น Toppick ในวันนี
INTUCH(FV@74) เป็ นหุน้ ทีไม่ได้รบั ผลกระทบจากปั จจัยภายนอก และในช่วงทีผ่านมา
ราคายัง Laggard ตลาดอยู่มาก เพิมขึน %ytd (SET เพิมขึน . %ytd) รวมถึงหุน้ ขาย
มือถือหลายบริษัทขึนกันแรงเกิน %ytd อาทิ COM7, JMART ฯลฯ ขณะทีแนวโน้มการ
เติบโตยังเห็นได้ชัดจากการเปลียนผ่านจากยุค G มา 5G รวมถึงในเดือน ม.ค. มีผุเ้ ปิ ด
บัญ ชี G กับ ทาง ADVANC เพิ มขึนราว แสนบัญ ชี (ปกติ เ ฉลี ยอยู่ที . แสนบัญ ชี
เท่านัน) สุดท้าย INTUCH ยังเป็ นหุน้ ทีได้ประโยชน์เป็ นลําดับต้นๆ หากตลาดเปลียนเกณฑ์
การคํานวณดัชนีดว้ ยวิธี Free Float Adjusted Market Cap.
TVO(FV@37) ราคากากถัวเหลืองปรับตัวขึน . % ในวันศุกร์ทีผ่านมา หลังจีนนําเข้า
สินค้าเกษตรเพิมขึนจากสหรัฐ อาทิ ข้าวโพด กากถัวเหลือง ฯลฯ ถือว่าดีต่อราคาขายของ
TVO ขณะทีคาดต้นทุนเมล็ดถัวเหลืองของ TVO เพิมในอัตราตํากว่า หลังมีการทําสัญญา
ซือขายล่ว งหน้าเมล็ดถัว เหลื องราคาตําครอบคลุม Q ทังหมด หนุน แนวโน้มกําไร
1Q64 ขยายตัว จาก Gross Margin สูง ขึน พร้อ มคาด Div Yield ปี
ราว %ต่อ ปี
)
(2H ที . บาทต่อหุน้ XD มี.ค.

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

