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23 เมษายน 2564 |

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
สถานการณ์ระบาดของ Covid-19 ในประเทศเป็นความเสี่ยงต่อภาพรวม
เศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น แต่เชื่อว่าจะยังไม่มีผลต่อคาดการณ์กำไรสุทธิปี 2564
ของบริษัทจดทะเบียน ประเมิน SET Index จนถึงสัปดาห์หน้า ยังผันผวนโดย
มี 1550 จุด เป็นแนวรับแรก วันนี้ไม่มีการปรับพอร์ตการลงทุน หุ้น Top
Pick ให้น้ำหนักไปที่หุ้น Commodity อย่าง KSL, PTTEP และ TMT

คาด SET Index ยังผันผวนโดยมี 1550 จุดเป็นแนวรับ
ภาพรวมองค์ประกอบต่างทีเกียวเนืองกับสถานการณ์ระบาดของ Covid-19 ไม่ว่าจะเป็ น
จนวนผูต้ ิดเชือใหม่ ผูต้ ิดเชือทีอยู่ในสถานพยาบาล กําหนดการฉี ดวัคซีน รวมถึงจํานวน
วัคซีนทีมีอยู่ ในมุมมองเชิงเศรษฐกิจถือว่าเป็ นภาวะทีมีความเสียงสูง ทําให้เห็นการปรับ
ลดประมาณการ GDP Growth ปี
ลงมาตํากว่า % ของหลายๆ ค่าย ในส่วนของ
ASPS ยังคงประเมิน Downside อยู่ทีการเติบโตราว % ทังนีอยู่บนสมมุติฐานว่าหลังผ่าน
ช่วง สัปดาห์หลังสงกรานต์ จํานวนผูต้ ิดเชือใหม่จะค่อยๆ ลดลง แต่หากไม่เป็ นไปตาม
คาดก็อาจเปิ ด Downside เพิมเติมขึนมาได้ แต่อย่างไรก็ตามยังเชือว่าจะไม่ส่งผลกระทบ
ต่อคาดการณ์ EPS ปี
ของบริษัทจดทะเบียน ดังทีได้อธิบายไปในรายงานฉบับวานนี
ส่วนประเด็นอืนทีน่าสนใจคือ การปรับตัวลดลงกว่า จุดของ DJIA ซึงเป็ นความกังวล
เรืองแผนการปรับขึนภาษี Capital Gain Tax และ ภาษี เงินได้บคุ คลธรรมดา ซึงผลกระทบ
ในเรืองนีต่อตลาดหุน้ ไทยไม่น่าจะมีนยั สําคัญ หรือในทางตรงข้ามอาจเป็ นผลบวกในระยะ
จุด เป็ น
ต่อไปได้ สําหรับทิศทางของ SET Index วันนีน่าจะยังผันผวน โดยมีระดับ
แนวรับสําคัญ พอร์ตจําลองไม่มีปรับเปลียน Top Pick เลือก KSL, TMT และ PTTEP
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ และผู้ติดเชื้อที่รักษาอยู่ (Active Case)
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เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 004132

ภราดร เตียรณปราโมทย์
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เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 110506
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นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 117985
ทีมา: ศบค.
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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นโยบายขึ้นภาษีสหรัฐ..... ดีต่อตลาดหุ้นฝั่งเอเซีย รวมถึงไทย
เมือคืนตลาดหุน้ สหรัฐ ปรับลงเฉลีย 1% และ Bond Yield 10 ปี สหรัฐปรับลงต่อ ล่าสุดอยู่
ที . % (เงินไหลเข้าพันธบัตร) ส่วน Dollar ชะลอการอ่อนค่าช่วงสัน ผลจากเงินปอนด์
อ่อนค่า โดยรวมเป็ นผลจากช่วงบ่ายเมือวานรัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนมีกาํ หนด
จะเสนอปรับขึนอัตราภาษี ต่างๆ อาทิ Capital Gain Tax , ภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา เพือ
เป็ นรายได้หนุนแผนโครงสร้างพืนฐานประเทศ (Infrastructure Fund) ระยะยาว ข้อเสนอ
ขึนภาษี ตามทีเคยหาเสียงไว้ (ไม่ Surprise) แต่ถือว่าเป็ นพัฒนาการทีเร็วขึน (ดังรูป) คือ
 เสนอปรั บ ขึ นภาษี กํ า ไรจากการลงทุ น (Capital Gain Tax) เกื อ บเท่ า ตั ว
เป็ น 39.6% จากเดิม % สําหรับผูท้ ีมีรายได้มากกว่า 1 ล้านดอลลาร์
 ภาษี เงินได้บคุ คลธรรมดาสําหรับผูท้ ีมีรายได้ 1 ล้านดอลลาร์ขนไปเป็
ึ
น 39.6%
จาก 37%
 ในส่วนภาษี เงินได้นิติบุคคล(Corporate Tax) คาดจะมีความชัดเจนในอนาคต
(คาดจะปรับขึนจาก % เป็ น %
โดยภาพรวมเชือว่ากระแสการขึนภาษี ในสหรัฐจะยังมีต่อเนืองหลังจากนี ซึงจะทําให้เงิน
ไหลออกจากสหรัฐ ASPS คาดจะทําให้ Dollar อ่อนค่า ซึงจะหนุนต่อตลาดหุน้ ในฝั งเอเซีย
จะได้ประโยชน์จากการเคลือนย้ายเงิน รวมถึงตลาดหุน้ ไทย SET Index
นโยบายปรับขึ้นภาษีบุคคลธรรมดา และภาษีกำไรจากเงินลงทุนที่นาย Jeo Bien เสนอ
ประเภทภาษี
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
รายได้ (เหรียญ)
ไม่เกิน 9,875
9,876 - 40,125
40,126 - 85,525
85,526 - 163,00
163,301 - 207,350
207,351 - 518,400
เกิน 518,401
ภาษีกาํ ไรจากเงินลงทุน
รายได้ (เหรียญ)
ไม่เกิน 40,000
40,001 - 441,050
441,051 -1,000,000
เกิน 1,000,000

ทีมา: ASPS รวบรวม
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วันนี้ติดตามรายงาน ยอดส่งออก และประชุม ท่องเที่ยว
ในประเทศวันนี ประเด็นทีตลาดให้นาหนั
ํ กยังมี ประเด็น
1. ยอดผูต้ ิดเชือรายใหม่ของไทย หากเพิมขึน คาดกดดันหุน้ เปิ ดเมือง อาทิ กลุ่ม
ท่องเทียว ขนส่ง สือ แต่หนุ้ ทีได้ประโยชน์ อาทิ หุน้ ถุงมือยาง STGT, หุน้ เกมส์
AS, หุน้ ทีเกียวข้องกับประกัน BLA TQM
2. รายงานการส่งออก และนําเข้าของไทยเดือน มี.ค. 2564 เลือนแถลงจากเมือ
ตลาดคาดยอดส่งออกจะหดตัว (ดังตาราง) อย่างไรก็ตาม อิงจากคํากล่าวของ
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีพาณิ ชย์ ระบุว่าการส่งออกเดือน มี.ค. จะ
สามารถขยายตัวได้กว่า 8%yoy และจะมีแนวโน้มฟื นตัวต่อในเดือนถัดๆไป ท่าที
ล่าสุดของรัฐมนตรีพาณิชย์กระตุน้ ความคาดหวังว่าการส่งออกของไทยมีโอกาส
ออกมาดี ก ว่ า คาดได้ ซึงจะเป็ น Sentiment เชิ ง บวกหุ้น กลุ่ม ส่ ง ออก เช่ น TU,
CPF, STA และ STGT และยังได้แรงหนุนจากค่าเงินบาททีอ่อนค่ากว่า 4.4%ytd
การส่งออกและนำเข้าของไทย

ทีมา: Blomberg
3. นายพิ พัฒ น์ รัช กิ จ ประการ รมว.การท่ อ งเที ยวและกี ฬ าเผยว่ า วัน นี จะเรี ย ก
ประชุมผูบ้ ริหารของกระทรวงการท่องเทียวฯทังหมด 8 หน่วยงานจาก Covid-19
รอบที โดยประเด็ น ที ให้น าหนั
ํ ก คื อ .) การเปิ ด ประเทศรับ นัก ท่ อ งเทียว
ต่ า งชาติ , ภูเ ก็ ต แซนด์บ๊ อ กซ์ จะปรับ เปลี ยน และระยะเวลาจะปรับ เปลี ยน
หรือไม่ 2.) มาตรการกระตุน้ ท่องเทียวอาทิ เราเทียวด้วยกันเฟส จะปรับ
หรือไม่ ? 3.) เป้ารายได้จากการท่องเทียวในประเทศหรือ ต่างประเทศ ?? คาด
มี โ อกาสปรับ ลง หากมี ก ารปรับ เปลี ยน หรื อ ล่ า ช้า กว่ า เก่ า คาดจะเป็ ร
Sentiment เชิงลบ ต่อกลุม่ ท่องเทียว โรงแรม และ สายการบิน ฯลฯ

Active Case ยังสูง คาดหวังวัคซีนช่วยพยุงเศรษฐกิจไทย
สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ยังน่ากังวล เพราะถึงแม้ว่าจํานวนผูต้ ิดเชือราย
ใหม่ (New Case) จะเริมมีแนวโน้มทรงตัวขึนมากบ้าง โดยวานนีมีจาํ นวน 1,470 ราย แต่
ถ้าพิจารณาจํานวนผูต้ ิดเชือทีกําลังรักษาอยู่ (Active Case) จะพบว่ายังมีแนวโน้มเพิมขึน
อย่างต่อเนือง ล่าสุดติดผูเ้ ชือทีรักษาอยู่มีจาํ นวนเพิมขึนเป็ น 18,148 ราย จากวันก่อนที
17, ราย (ดังรูป)
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จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ และผู้ติดเชื้อที่รักษาอยู่ (Active Case)

ทีมา: ศบค.

จํา นวนผู้เ ชื อที รัก ษาอยู่ (Active Case) ที มี แ นวโน้ม เพิ มขึนมาอย่ า งต่ อ เนื อง ส่ ง ผลให้
ความสามารถในการรองรับผูต้ ิดเชือรายใหม่ (New Case) ในอนาคตมีนอ้ ยลง เนืองจาก
จํานวนเตียงในสถานพยาบาลมีอยู่จาํ กัด ผูป้ ่ วยรายใหม่จึงอาจประสบปั ญหาการเข้าถึง
สถานพยาบาลเพือรักษาได้ยากขึน
สถานการณ์ดงั กล่าว ส่งผลให้รฐั เร่งเดินหน้าจัดหาวัคซีน COVID-19 เข้ามาเพิมเติมอีก
อาทิเช่น
 วัคซีน SINOVAC จํานวน 1 ล้านโดส คาดเข้ามาในเดือน พ.ค. 2564
 วัคซีน Pfizer จํานวน 10 ล้านโดส คาดเข้ามาในช่วงเดือน ก.ค.- ธ.ค. 2564
 วัคซีนทางเลือกของเอกชน จํานวน 35 ล้านโดส คาดเข้ามาภายใน ธ.ค. 2564
ส่วนภาครัฐกําลังอยู่ระหว่างเจรจาวัคซีนอืนๆอีกด้วย เช่น วัคซีน Sputnik V จากประเทศ
รัสเซีย ทีล่าสุดกระทรวงต่างประเทศเผยว่า นายวลาดีมีร ์ ปูติน ประธานาธิบดีรสั เซีย ยินดี
ให้การสนับสนุนไทยในเรืองดังกล่าว
Timeline การกระจายวัคซีน COVID-19 ของไทย

ทีมา: ASPS รวบรวม
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ทังนี ภาครัฐตังเป้าว่าภายในปี 2564 จะฉีดวัคซีนให้ประชาชนไม่นอ้ ยกว่า
ล้านโดส
(รัฐ ล้านโดส และเอกชน ล้านโดส) ซึงจะครอบคลุมประชากร ล้านคน หรือ
. % ของประชากรทังประเทศ
ภาพรวม ASPS มองว่าความคืบหน้าการจัดหาวัคซีนจะช่วยลดผลกระทบของการระบาด
ต่อเศรษฐกิจ และตลาดหุน้ ไทยในปี 2564 ได้ โดยปั จจุบนั ASPS ยังคงคาดการณ์ GDP
Growth ปี
ที . %yoy ตามเดิม ภายใต้สมมติฐานการบริโภคครัวเรือน C ที %
ลงทุนรัฐ % ลงทุนเอกชน . % การใช้จ่ายรัฐ 3% ส่งออกและนําเข้า . %และ %
และเบืองต้นฝ่ ายวิจยั ได้ประเมิน Sensitivity Analysis ผลกระทบจากการเข้มงวดพืนทีสี
แดงเพียง จังหวัด(สัดส่วนราว %ของ GDP)**** โดยกําหนดให้สมมติฐาน C, I
เอกชน I รัฐ, G ลดลงทุกๆ . % แต่ยงั คงการค้าระหว่างประเทศ(X&M) จะกระทบต่อ
GDP ปี
ลดลงจากคาดการณ์เดิมราว . % (ดังรู ป) และหากให้ C, I G ลดลง
1% GDP ไทยคาดจะเหลือราว .04%
Sensitivity คาดการณ์ ผลกระทบ GDP ไทย
2561A 2562A

2563A

2564F
เดิม

GDP (CVM)
การบริโภคครัวเรือน (C)

4.1%
4.6%

สมมติฐานคาด C I G ลดลงทุกๆ 0.25% คง X&M

2.3%
4.0%

-6.1%
-1.0%

2.6%
2.0%

2.46%
1.75%

2.32% 2.18%
1.50% 1.25%

2.04%
1.00%
0.50%

ลงทุนภาคเอกชน

3.9%

2.7%

-8.4%

1.5%

1.25%

1.00% 0.75%

ลงทุนภาครัฐ

3.3%

0.1%

5.7%

7.0%

6.8%

6.5%

6.3%

6.0%

การบริโภคภาครัฐ(G)

1.8%

1.7%

0.8%

3.0%

2.8%

2.5%

2.3%

2.0%

ส่ งออก(X) $

7.5%

-3.3%

-6.6%

3.5%

3.5%

3.5%

3.5%

3.5%

นํา เข้า(M) $

13.7%

-5.1%

-12.3% 5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

อัตราแลกเปลี ยน(บาท/ดอลลาร์)

33

31

30

30

30

30

30

30

ราคานํามันดิบ(เหรียญ/บาร์เรล)

69.3

61.7

43.1

50

50

50

50

50

ทีมา: ASPS รวบรวม

สถานการณ์การระบาดจึงเป็ นปั จจัยทีต้องติดตาม และให้นาหนั
ํ กอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะ
ในช่วงต้นเดือน พ.ค.
หรือราว สัปดาห์ หลังเทศกาลสงกรานต์ เพราะในการระบาด
รอบนี ภาครัฐ เน้น ปิ ด สถานบัน เทิ ง และสถานศึก ษา, จํา กัด เวลาเปิ ด ร้า นอาหารและ
ห้างสรรพสินค้า เป็ นหลัก แต่ยังไม่มีประกาศ Curfew และห้ามเดินทางข้ามจังหวัด แต่
อย่างใด โดยหากสถานการณ์กลับมารุนแรงขึน อาจส่งผลให้มาตรการควบคุมโรคมีความ
เข้มงวดมากขึนตามได้

การขึ้นภาษี หนุนเม็ดเงินเข้าตลาดหุ้นเอเชียมากขึ้น
การระบาดของ COVID-19 ทีเร่งตัวขึนเร็วทังในไทยและต่างประเทศ กดดันให้ Fund Flow
ไหลกลับเข้าไปพักเงินในสินทรัพย์ปลอดภัยในระยะสัน สะท้อนได้จากราคาทองคําปรับตัว
เพิมขึน 4.53%mtd เช่นเดียวกับตลาดตราสารหนีไทยที Fund Flow ไหลเข้าเดือนเม.ย.
(mtd) ถึง 1.98 หมืนล้านบาท สูงสุดในปี นี แต่หากตัวเลขผูต้ ิดเชือลดลงน่าจะเห็นเม็ดเงิน
ไหลเข้าตลาดหุน้ มากขึน
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อย่างไรก็ตามปั จจุบนั เริมเห็น Fund Flow กลับมาไหลเข้ามาในตลาดการเงินไทยในเดือน
นี ทังเม็ดเงินทีไหลเข้าตลาดตราสารหนีอย่างโดดเด่น รวมถึงการสลับเข้ามาซือสุทธิ ใน
ตลาดหุน้ ในบางวัน
มูลค่าซื้อขายตราสารหนี้-หุ้นไทยของต่างชาติรายเดือน
ตราสารหนี
(ล ้านบาท)
ม.ค.64
-528
ก.พ.64
-4,190
มี.ค.64
5,085
เม.ย.64(mtd)
19,840
เดือน

หุน้
(ลานบาท)
้
-10,903
-18,698
-68
-4,858

รวม
(ล ้านบาท)
-11,431
-22,888
5,017
14,982

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS

ในระยะถัดไป ฝ่ ายวิจัยฯ คาดว่ามีแรงหนุนให้ เห็น Fund Flow ไหลเข้ ามาในตลาด
การเงินในเอเชีย รวมถึงไทยมากขึนจาก ปั จจัย
1. ค่ า เงิ น ดอลลาร์ ส หรั ฐ ที มี แ นวโน้ มอ่ อ นค่ า ลง การ Funding เงิ น ลงทุ น
โครงสร้างพืนฐานในสหรัฐ กดดันให้เงินดอลาร์ออ่ น (โดยล่าสุดอ่อนค่าลงมาแล้ว
2.14%mtd) ประเด็นนีหนุนให้นักลงทุนทีลงทุนในตลาดหุน้ เอเชียรวมถึงไทยมี
โอกาสได้ Fx Gain จากการลงทุนในตลาดหุน้ เอเชียรวมถึงไทยมากขึน
2. กระแสการขึ นภาษี นิ ติ บุ ค คลฝั งสหรั ฐ ตามนโยบายของคุ ณ โจ ไบเดน
น่ าจะหนุ นให้ Fund Flow ไหลเข้ าตลาดหุ้นเอเชียรวมถึงไทยมากขึน วาน
นี ปธน.มี ก ารประกาศ Capital Gain Tax (ตามหัว ข้อ ด้า นบน) ในระยะถัด ไป
น่าจะมีการประกาศขึนภาษี นิติบุคคลจาก % เป็ น % ตามมา จะกดดันให้
กําไรบริษัทจดทะเบียนสหรัฐลดลง และน่าจะเห็นเม็ดเงินไหลเข้ามาในตลาดหุน้
เอเชียรวมถึงไทยมากขึน
สรุ ปคือ แม้ ระยะสันนั กลงทุนจะลดความเสียงพักอยู่ในสินทรัพย์ปลอดภัย แต่ถ้า
ตัวเลขผู้ติดเชือลดลง บวกกับยังมีปัจจัยสนั บสนุ นว่า Fund Flow มีโอกาสไหลเข้ า
ตลาดหุ้นเอเชีและไทยในระยะถัดไป ดังนันการที SET Index ย่อตัวลงมาน่าจะเป็ น
โอกาสในการสะสม
กลยุทธ์ในวันนีเน้ นหุ้นทีมีแรงหนุ นจากการฟื นตัวของเศรษฐกิจโลก อย่าง TMT,
KSL, PTTEP ได้ แรงหนุนจาก ราคาเหล็ก, ราคานําตาล และราคาน้ ามันยังขึนต่อ
Valuation หุ้น Toppicks
Company Recommendation

Last Price
FairValue Upside PER 21F Div Yield 21F (%)
(22/04/2021)

PTTEP

BUY

114.50

128.00

11.8%

16.1

3.9

TMT

BUY

10.40

11.00

5.8%

11.3

6.3

KSL

BUY

3.60

3.70

2.8%

23.7

1.4

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS
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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

