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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
กระแสการไหลเข้าของเม็ดเงินลงทุนสู่ตลาดหุ้นชัดเจนขึ้นตามลำดับ โดยช่วง
2 เดือนแรกเห็นการเข้ามาของนักลงทุนรายบุคคล หนุนหุ้น Market Cap
กลาง-เล็ก คึกคัก ในลำดับถัดไปน่าจะเป็นคิวของต่างชาติ และสถาบันฯ หนุน
SET Index ทะลุ 1600 จุด พอร์ตจำลอง ขายทำกำไร MAJOR เข้าลงทุน
BDMS หุ้น Top Pick เลือก BDMS, CENTEL และ SPALI

ฉลองสงกรานต์ ที่ระดับ SET Index เหนือ 1600 จุด
ภาพการไหลของเม็ดเงินเข้าสู่ตลาดหุน้ ยังคงเกิดขึนต่อเนือง โดยเม็ดเงินทีไหลเข้าส่วน
ใหญ่ในช่วงเวลานีมาจากนักลงทุนรายบุคคล ซึงเป็ นผลมาจากจํานวนการเปิ ดบัญชีใหม่
ช่วงเดือน ม.ค. และ ก.พ. ทีระดับ . และ . แสนรายตามลําดับ มากกว่าค่าเฉลีย
ปี
ซึงอยู่ทีราว . หมืนราย ภาวะดังกล่าวทําให้เห็นหุน้ Market Cap ขนาดกลางเล็ก มีมลู ค่าการซือขายทีคึกคัก ฝ่ ายวิจยั ประเมินว่ายังคงเห็นการไหลเข้าของเม็ดเงินลงทุน
สู่ตลาดหุน้ ต่อเนือง โดยลําดับถัดไปน่าจะเป็ นเม็ดเงินลงทุนจากกลุ่มนักลงทุนต่างชาติ
และสถาบันในประเทศ ซึงน่าจะทําให้หุน้ Market Cap ขนาด กลาง-ใหญ่ ได้รบั ความ
น่าสนใจมากขึน สําหรับปั จจัยแวดล้อมทางพืนฐานเช้านีถือว่าภาพรวมยังมีนาหนั
ํ กไปใน
ทางบวก โดยเป็ นการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญอย่าง PMI ของหลายประเทศซึงมี
ทิ ศ ทางดี ขึน จนทํา ให้ร าคานํามัน สามารถยื น บวกได้แ ม้ OPEC จะเพิมกํา ลัง การผลิ ต
ภาพรวมจึงคาดว่า SET Index น่าจะมีโอกาสปรับขึนไปทะลุ
จุดได้ พอร์ตจําลองให้
ขายทํา กํา ไร MAJOR และเข้า ซื อ BDMS ด้ว ยนําหนัก เท่ า กัน ส่ ว นหุ้น Top Pick เลื อ ก
BDMS, CENTEL และ SPALI
ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีของแต่ละดัชนีใน SET Index
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*หมายเหตุอา้ งอิงจากตลาดหุน้ หลักๆทัวโลก

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ดัชนี

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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ผลประชุม OPEC+ ค่อยๆ เพิ่มกำลังการผลิตน้ำมัน เดือน พ.ค.
ผลสรุ ปทีประชุมกลุ่มประเทศผูผ้ ลิตและส่งออกนํามันและชาติพนั ธมิตร (OPEC+) มีมติ
ปรับเพิมกําลังการผลิตแบบค่อยเป็ นค่อยไป โดยกําหนดเป้าหมาย เดือนข้างหน้า ดังนี
 เดือน พ.ค.-มิ.ย. จะเพิมกําลังการผลิต . แสนบาร์เรล/วัน (อ้างอิง CNBC)
 เดือน ก.ค. จะเพิมกําลังการผลิตอีก . แสนบาร์เรลต่อวัน
ทําให้การตัดลดกําลังการผลิตของกลุ่ม OPEC+ จะเหลือ . ล้านบาร์เรลต่อวัน (จาก
ปั จจุบนั ในเดือน เม.ย. ทีกลุม่ OPEC+ ลดกําลังการผลิตรวมอยู่ที . ล้านบาร์เรล/วัน)
OPEC+ Cut oil Production : ล้านบาร์เรล
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ทีมา: OPEC+,CNBC, ASPS

ASPS ประเมิ น มติ ที ประชุ ม ฯ ดัง กล่ า วถื อ เป็ น การจํา กั ด Upside การขึ นของราคา
นํามันดิบโลกจากนี ประเมินราคานํามันในภาพรวมน่าจะยังทรงตัวได้ในระดับสูงได้อยู่
เนืองจากการปรับเพิมกําลังการผลิตของกลุ่ม OPEC+ อยู่ในลักษณะค่อยเป็ นค่อ ยไป
supply นํามันทีหายไปจากตลาดยังคงอยู่ในระดับสูงอยู่จนถึงในช่วงสินงวด Q64 กว่า
. ล้านบาร์เรลต่อวัน
หากพิจารณาค่าเฉลียราคานํามันดิบอ้างอิงดูไบตังแต่ตน้ ปี
ถึงปั จจุบัน (YTD) ที
. เหรียญฯต่อบาร์เรล พบว่าอยู่สงู กว่าสมมติฐานทีฝ่ ายวิจยั กําหนดไว้ที เหรียญฯต่อ
บาร์เรล เบืองต้นยังคงสมมติฐานเดิมเนืองจากมีโอกาสทีราคานํามันจะมีการปรับฐานสอด
รับกับกําลังการผลิตทีจะทยอยเพิมขึนจากนี ฝ่ ายวิจัยได้ประเมิน sensitivity analysis
ผลกระทบต่อการปรับตัวขึนของราคานํามันดิบระยะยาวโดยทุกๆ 5 เหรียญฯ/บาร์เรล
พบว่ากระทบ FV ของ PTT และ PTTEP ราว 2-3 บาท/หุน้ และ 10-12 บาท/หุน้ ตามลําดับ
ส่ว นกลุ่ม โรงกลัน : แนวโน้ม ราคานํามัน ดิ บ ในอนาคตทีคาดจะปรับ ตัว ลดลงบ้า งจาก
ผลกระทบของการค่อยๆเพิมกําลังการผลิตของกลุ่มโอเปก ประเมินจะเป็ นบวกเพียงช่วง
สันต่อ spread ผลิตภัณฑ์นามั
ํ นสําเร็จรู ป แต่เชือว่าราคานํามันสําเร็จรู ปจะมีการปรับตัว
ลดลงตาม ซึงแนวโน้มค่าการกลันยังให้นาหนั
ํ กไปที demand และ supply ของผลิตภัณฑ์
นํามัน สํา เร็จ รู ปมากกว่า และจากสถานการณ์ปั จ จุบัน พบว่า ค่า การกลันอ้า งอิ ง ตลาด
สิงคโปร์ยงั อยู่ในระดับตํามาก (-0.5) ถึง . เหรียญฯต่อบาร์เรล โดยมีปัจจัยกดดันจาก
ด้านความต้องการใช้ทียังถูกกดดันจากกรณี COVID-19 ในหลายๆประเทศทัวโลกอยู่
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เช่นเดียวกับกลุ่มปิ โตรเคมี แนวโน้มต้นทุนนํามันดิบทีจํากัด upside ของการปรับตัวขึน จะ
ส่งผลบวกต่อ spread ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีช่วงสัน แต่ในระยะเวลาถัดไปราคาผลิตภัณฑ์ปิ
โตรเคมี จ ะมี ก ารปรั บ ตั ว ลดลงตามต้ น ทุ น นํ ามั น ดิ บ (cost push) ดั ง นั น spread
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมียงั ให้นาหนั
ํ กไปที demand และ supply ของผลิตภัณฑ์ขนปลายเป็
ั
น
หลัก ซึงจากสถานการณ์ปัจจุบนั พบว่า spread ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีโดยภาพรวมถือว่าอยู่
ในระดับสูงมาก เนืองจาก supply ทีตึงตัวจากทังปั ญหาเรืองการขนส่ง รวมถึง demand ที
ค่อยฟื นตัว และประเด็นตูค้ อนเทรนเนอร์ขาดแคลนทําให้ผปู้ ระกอบการต้องเร่งสังสินค้า
มาเก็บสต๊อกไว้ ซึงหากปั ญหาดังกล่าวคลีคลายสถานการณ์ตา่ งๆก็จะกลับสูภ่ าวะปกติ
โดยรวมสรุ ปข่าวนีเป็ น Sentimentลบช่วงสันต่อหุน้ นํามัน แต่เชือว่าราคานํามันตคงไม่ได้
ปรับลดลงแรง ประกิบกับพืนฐานแข็งแกร่ง ทัง PTTEP PTT หาจังหวะลงทุนเมือ่อนตัว
ส่วนโรงกลันและปิ โตรเคมีได้ Sentiment บวกช่วงสันต่อกลุ่ม แต่ราคาหุน้ หลายตัวขึนมา
มาจนเต็ ม มูล ค่ พื นฐานแนะนํา ซื อ PTTGC (Buy: FV@B65) เนื องจากให้น ําหนัก ไปที
ธุรกิจปิ โตรเคมีสายโอเลฟิ นส์ ทียังคงแข็งแกร่ง

Vaccine Allocation ในไทย ดีต่อ CENTEL BDMS
แผนการเปิ ดรับนักท่องเทียวเข้าไทยจของรัฐบาลยังเดินหน้าต่อเนือง หลังจากมีการออก
มาตรการลดวันกักตัว – วัน (เดิม วัน) เพือเปิ ดรับนักท่องเทียวต่างชาติทีจะให้เข้า
มา ก.ค. และ ต.ค. ตามลําดับ หลักฯ คือ นําร่องจาก ภูเก็ต ก่อน และ จังหวัด
ท่องเทียว อาทิ กระบี พังงา พัทยา เชียงใหม่ และสุราษฎร์ธานี โดยปั จจัยสําคัญคือ การ
ฉีดวัคซีนของคนในจังหวัดและต่างชาติทีมีการรับวัคซีนก่อนเข้ามา ฯลฯ
ล่า สุด คื อ กทม.ซึงเป็ น พืนทีนักท่ อ งเทียวต่า งชาติ เข้า มาสัดส่ว นทีสูง ทํา ให้ รัฐ มนตรี
กระทรวงการท่องเทียวฯ เผยว่าเตรียมหารือกับรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข และ (ศบค.)
เพือจัดสรร (Vaccine Allocation) วัคซีนให้ประชาชนในกรุงเทพฯจํานวน 10 ล้านคน หรือ
20 ล้านโดส โดยตังเป้าว่าภายในเดือน ก.ย.
จะสามารถกระจายวัคซีนได้ 60% ของ
ประชากรกรุงเทพฯ เพือให้ในวันที 1 ต.ค.
กรุงเทพฯ จะได้เป็ นจังหวัดที 7 ทีสามารถ
เปิ ดรับนักท่องเทียวต่างชาติทีฉีดวัคซีนแล้วได้โดยไม่ตอ้ งกักตัว ซึงเร็วขึนจากกําหนดเดิมที
กรุงเทพฯ จะเริมเปิ ดรับนักท่องเทียว ในวันที 1 ม.ค.
(เร็วขึน ไตรมาส)
ASPS ประเมิ น ว่ า การ Vaccine Allocation ของรัฐ จะอ้า งอิ ง ไปพื นที มี ร ายได้จ ากการ
ท่องเทียวสูง จังหวัดนําร่องทัง 7 จังหวัดล้วนมี สัดส่วนรายได้จากการท่องเทียวสูงแทบ
ทังสิน เช่น ภูเก็ต 89%, พังงา %, สุราษฎร์ธานี %, ชลบุรี 80%, กระบี 66%, กรุงเทพฯ
65%, เชี ย งใหม่ 40% (ดัง รู ป ) หุ้ น ที ได้ ป ร ะโยชน์ เช่ น หุ้ น กลุ่ ม ท่ อ งเที ยว-การ บิ น
(CENTEL AAV), กลุ่ม โรงพยาบาล (BDMS) และกลุ่ม ร้านอาหาร (M, AU)
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สัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดสำคัญในปี 2562

ทีมา: สศช.

สภาพคล่องส่วนเกินจากทุกกลุ่มนักลงทุน คอยหนุนดัชนี
ปั จจุบนั ประเทศไทยมีเงินฝากในระบบกว่า . ล้านล้านบาท ทยอยเคลือนย้ายเข้าสู่
สินทรัพย์เสียงในปี นีมากขึน ดังนี
 นักลงทุนมีการเปิ ดบัญชีซือขายหุน้ ใหม่เพิมขึนมาก (เดือน ก.พ. มียอดการเปิ ด
บัญชีใหม่ถึง . แสนบัญชี สูงเกินกว่า % ของปริมาณการเปิ ดบัญชีใหม่ต่อ
เดือนในอดีต
 กองทุน รวมมี ก ารให้น าหนั
ํ ก กับ การลงทุน ในสิ น ทรัพ ย์เ สี ยงเพิ มขึนอย่ า งชัด เจน
เช่นกัน โดยช่วง เดือนแรกเม็ดเงินกองทุนรวมหุน้ เพิมขึนถึง % (ขณะที SET
Index เพิมขึน .3%)
หนุน ให้มูลค่า ซือขายในตลาดหุ้น ไทยในปี นี คึกคัก เฉลี ยสูง ถึ ง . หมื นล้า นบาท โดย
เพิมขึน % ในช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนหน้า
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในปีนี้ เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั ฯจากอดีต

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS
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และหากพิจารณาลงลึกในนักลงทุนแต่ละประเภท พบว่า ปริมาณการซือขายในปี นีเพิมขึน
จากทุกกลุ่มนักลงทุน โดยนักลงทุนรายย่อยมีมลู ค่าการซือขายมากสุด 4.2 หมืนล้านบาท/
วัน (เพิมขึน %), ตามมาด้วยต่างชาติมีมลู ค่าการซือขายมากสุด . หมืนล้านบาท/วัน
(เพิมขึน 33%), บัญชี บล. มีมลู ค่าการซือขาย 9.7 พันล้านบาท/วัน (เพิมขึน %), สุดท้าย
สถาบันฯ มีมลู ค่าการซือขายมากสุด 7.2 พันล้านบาท/วัน (เพิมขึน %)
เปรียบเทียบมูลค่าซื้อขายต่อวันในแต่ละนักลงทุน
ประเภท
รายย่ อย
ต่างชาติ
บัญช ี บล.
สถาบัน

ื
ยต่อวัน(ลานบาท)
้
มูลค่าซอขายเฉลี
2563
2564ytd
28,774
42,049
24,585
32,804
7,227
9,794
6,748
7,241

%Chg
46%
33%
36%
7%
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แรงผลักดันดังกล่าวมีส่วนทําให้ตลาดหุน้ ไทยขึนได้โดดเด่น โดยเฉพาะดัชนีหนุ้ ขนาดเล็ก
MAI ปรับตัวเพิมขึน %ytd (เป็ นอันดับ ของโลก), SSET 28%(ytd) (เป็ นอันดับ 3 ของ
โลก) และ SET 10.1%ytd (เป็ นอั น ดั บ 23 ของโลก) และยั ง มี Momentum ที ยั ง
Outperform ต่อ แนะนําสะสม หุน้ เด่นประจําเดือน เม.ย. (เข้าไปดูได้ใน บทวิเคราะห์
Invest + หรือฟั งผ่าน Facebook Live “AsiaplusGroup” 14.00 น. วันนี)
ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีของแต่ละดัชนีใน SET Index

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS
*หมายเหตุอา้ งอิงจากตลาดหุน้ หลักๆทัวโลก

ดัชนี

***ขณะเดี ยวกั น Update “ หุ้ น
เดี ยวก็ เ ปรี ยวได้ ” ทีฝ่ ายวิ จั ย ASPS แนะนํ า
ในช่ ว ง สั ป ดาห์ ให้ ผ ลตอบแทนเฉลี ยสู ง ถึ ง . % ขณะที SET Index เพิมขึ น
1.5%***
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8 หุ้น 100 เดียวก็เปรี้ยวได้ Outperform SET Index หนักมากช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS
*หมายเหตุ ใช้ราคาปิ ดวันที

มี.ค. - เม.ย.

ส่ ว นกลยุ ท ธ์ ก ารลงทุ น วั น นี แนะนํ า หุ้ นธี ม Vaccine Allocation อย่ า ง BDMS,
CENTEL และยังชืนชอบหุ้น SPALI เป็ น Toppick
Valuation หุ้น Toppicks
Company

Sector

Last Price
FairValue Upside PER 21F Div Yield 21F (%)
(01/04/2021)

SPALI

PROP

21.40

25.50

19.2%

7.6

BDMS

HELTH

21.60

24.00

11.1%

39.6

5.3
1.3

CENTEL

TOURISM

36.00

40.00

11.1%

NM

0.0
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BDMS (Buy, FV@B24) … ทยอยรับข่าวดีต่อเนื่อง นับจากนี้
ภาพรวม BDMS แม้ระยะสันยังอาจเห็นผลกระทบ COVID ในเดือนม.ค. - ก.พ.64 กดดัน
รายได้ลดลง 20% - 25%yoy จากฐานสูง (ช่วงก่อน COVID) แต่หากนับเฉพาะเดือนมี.ค.
64 (21 วัน) รายได้รวมจะลดลงเพียง 2% - 4%yoy สะท้อนรายได้ผูป้ ่ วยไทย (70% ของ
รายได้ปกติ) คาดกลับมาเติบโตราว 7%yoy MTD แม้บางส่วนจากฐานตําในมี.ค.63 แต่
หากเทียบกับปี ปกติเดือนมี.ค.62 พบว่ารายได้จะลดลงเพียง 3%-5% จึงประเมินนับจากนี
จะคาดหวังรายได้คนไทยฟื นตัวสู่ช่วงปกติได้แล้ว ขณะทีผูป้ ่ วยต่างชาติ Fly-in (15% ของ
รายได้ปกติ) เห็นสัญญาณบวกมากขึน จากทังมาตรการลดวันกักตัวเหลือ 7 วัน (ใกล้เคียง
วันนอนเตียงผูป้ ่ วยต่างประเทศทีราว 4 วัน) ประกอบกับ ทิศทางการเปิ ดประเทศทีจะเร็ว
ขึน จากล่าสุดทีรัฐฯจะเน้นการกระจายวัคซีนในพืนทีกรุงเทพฯ + ปริมณฑล และแหล่งท่อง
เทียง ซึงคิดเป็ นมากกว่า 70% ของรายได้รวม BDMS
ภาพรวมจึงน่ าจะคาดหวังการเติบโตเด่นขึน จากทังผู้ป่วยไทยทีกลับสู่ระดับปกติ
แล้ ว กอปรกับ ผู้ป่วย Fly-in ทีเริมเห็นกระแสบวกมากขึนต่อเนือง แต่อย่างไรก็ตาม
ราคาหุ้ น ปั จจุ บั น ที ปรั บ ขึ นเพี ย ง 3.8% YTD ตํ ากว่ า กลุ่ ม ฯที 7.1% เชื อว่ า ยั ง ไม่
สะท้ อนประเด็นดังกล่ าว จึงประเมินยังเป็ นโอกาสเข้ าลงทุนรั บกระแสบวกทีจะ
ออกมาต่อเนือง
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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

