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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
การระบาดของ Covid-19 กลั บ มาสร้ า งแรงกดดั น ซึ ่ ง น่ า จะทำให้ SET
Index ในระยะสั้นปรับฐานลงมา แต่อย่างไรก็ตามการอัดฉีดเม็ดเงินผ่านทั้ง
นโยบายการเงิน และการคลัง ยังจะทำให้สภาพคล่องในระบบสูง หนุนการ
ฟื้นตัวกลับได้เร็วเมื่อเหตุการณ์คลี่คลาย วันนี้ไม่มีการปรับพอร์ต จำลอง
ส่วนหุ้น Top pick เลือก AS, TMT และ KSL

ความกังวลเพิ่มชึ้นกดดัน SET Index ในระยะสั้น
ความกังวลต่อสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 เพิมสูงขึน หลังจํานวนผูต้ ิดเชือใหม่
รายวันเดินหน้าทํา New High ขณะปั ญหาเรืองกําลังการให้บริการของระบบสาธารณะสุข
ทีตึงตัว องค์ประกอบดังกล่าวมีโอกาสทําให้เกิดแรงขายออกมาในตลาดหุน้ ได้ อย่างไรก็
ตามในเชิงผลกระทบทางพืนฐานการทํากําไรของบริษัทจดทะเบียนเชือว่ายังอยู่ในกรอบที
จํากัดตามทีได้อธิ บายไว้ในเรืองโครงสร้างการทํากําไรของบริษัทจดทะเบียนในรายงาน
ฉบับ วัน ศุก ร์ที ผ่ า นมาแล้ว โดยกลุ่ม ที ได้รับ ผลกระทบหลัก ยัง อยู่ใ นกลุ่ม บริก าร อย่ า ง
ท่องเทียว การขนส่ง ค้าปลีก เป็ นต้น อย่างไรก็ตามในอีกมุมหนึง เชือว่าจะยังเห็นการอีด
ฉี ดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบ ผ่านทังนโยบายการเงิน และการคลัง ซึงน่าจะส่งผลทําให้สภาพ
คล่องในระบบการเงินยังอยู่ในระดับสูงมีส่วนช่วยพยุงให้ SET Index ฟื นตัวได้เร็วหลังจาก
ทีแรงกดดันจากสถานการณ์เรือง Covid-19 คลีคลาย กลยุทธ์การลงทุนในช่ว งเวลานี
ยังให้รอจังหวะในการสะสมหุน้ พืนฐานดี ส่วนหุน้ ทีน่าจะ Outperform ตลาดในช่วงเวลานี
ยังเป็ นหุน้ ในกลุ่มทีเกียวข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์ และหุน้ ทีเกียวข้องกับการทีประชาชนต้อง
อยู่บา้ นมากขึน เลือก TMT, KSL และ AS เป็ น Top Pick ส่วนพอร์ตจําลองไม่ปรับเปลียน
การเคลื่อนไหวของหุ้นในแต่ละ Sector หลัง COVID-19 ระบาดระลอกที่ 3 ( 5 – 23
เม.ย. 64)
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ทีมา: ASPS Research
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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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มาตรการคุม Covid-19 กดดัน SET Index ในช่วงสั้น ....
วันนีเชือว่าตลาดหุน้ ไทย จะถูกกดดันจากสถานการณ์ COVID-19 หลังจํานวนผูต้ ิดเชือ
รายใหม่(New Case) ยืนเหนือ พันรายติดต่อกัน วัน ล่าสุด เช้านี เพิมขึน
ราย
และเสียชีวิต ราย (ดังรูป) (ผูท้ ีได้รบั วัคซีนทัวประเทศไทยทีได้รบั อย่างน้อยเข็มแรกรวม
1.1 ล้าน ราย หรือคิดราว . %) ทําให้ช่วงวันหยุดทีผ่านมาแต่ละจังหวัด โดยเฉพาะ
กทม.(ราว % ของ GDP) มีคาํ สังเข้มงวดกิจกรรมเศรษฐกิจเพิมขึนจากก่อนหน้าอี ก
หรื อ กึ ง Lockdown อาทิ สังปิ ด เพิ ม สถานที บัง คับ ใส่ แ มสก์ ฝ่ าฝื น มี ค วามผิ ด
ระยะเวลามีผล เม.ย.- พ.ค. รวมเป็ นเวลา วัน
Covid-19 ไทย : ผู้ติดเชื้อรายใหม่ VS. ผู้ที่ได้รับวัคซีน

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ASPS

คำสั่งปิด 31 สถานที่ ใน กทม. เพื่อระงับ Covid-19

ทีมา: กทม.

เม.ย.
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ASPS ประเมินผลกระทบการเข้มงวดกิจกรรมเศรษฐกิจในรอบนีถือว่ายืดเยือมากกว่าก่อนหน้าที
คาด โดยประเมินผลกระทบต่อ
คาดการณ์เ ศรษฐกิจ ไทย : มีความเป็ นไปได้สงู จะเห็นการหดตัว QoQ ของ GDP ปี
รวม
2 ไตรมาสติดต่อกัน และ ASPS มีโอกาส Revise Down คาด GDP Growth ปี
ปั จจุบนั
โดยเชือว่า
2.6%yoy ลงในเดือนหน้าหลังประกาศ GDP 1Q64 หลังสภาพัฒน์รายงาน
หลังจากนนีจะเห็นกระแสหน่วยงานของรัฐทยอยปรับลด GDP ลงตํากว่า % (ล่าสุด เริมเห็นการ
ปรับลงมาอยู่ที . - . %yoy)
ผลกระทบต่อ หุน้ ทีจดทะเบียนในตลาด ASPS ประเมิน Sentiment เชิงลบกดดันราคาหุน้
ใน กลุม่ อาทิ กลุม่ โรงภาพยนต์ MAJOR กลุม่ สปา อาทิ SPA ,กลุม่ ร้านอาหาร อาทิ M, AU
กลุม่ ร้านค้าปลีก : อาทิ CPALL, BJC (ดังตาราง)
กลุม่ โรงภาพยนต์ : หุน้ MAJOR บริษัทประกาศปิ ดให้บริการชัวคราว ตังแต่วนั ที เมษายน
โดยมีกาํ หนดระยะเวลา วัน ทังหมด สาขา เฉพาะในกรุงเทพ จากทังหมด สาขา
ASPS ประเมินว่าแม้วา่ สัดส่วนรายได้หนังในกรุงเทพฯและปริมณฑลจะมีสดั ส่วนราว % ของ
รายได้ทวประเทศ
ั
อย่างไรก็ตามคาดว่าผลกระทบจํากัด เนืองจากในช่วงระยะเวลา
วันที
ประกาศปิ ดให้บริการชัวคราว ไม่ได้มีหนังทีมีแนวโน้มทํารายได้สงู เข้าฉาย และเป็ นการประหยัด
ต้นทุนกว่าการเปิ ดโรงหนังต่อไปในสถานการณ์ทีคนงดทํากิจกรรมนอกบ้าน
กลุม่ ค้าปลีก แบ่งเป็ น
CRC, BJC, HMPRO, ILM, COM และ SPVI : กลุม่ ห้างสรรพสินค้า และศูนย์การค้า แม้รฐั ฯยัง
ไม่ประกาศ Lockdown เต็มรูปแบบ แต่เชือว่าเริมเห็นผลกระทบมากขึน จากผูต้ ิดเชือพุ่งสูง โดย
ประเมินสร้างแรงกดดันต่อ SSSG มากกว่าการระบาดในรอบที (ช่วงธ.ค. ) แต่ทงนี
ั คาด
ผลกระทบยังอยู่ในระดับน้อยกว่ารอบแรก (ช่วงเม.ย. ) เนืองจากผูบ้ ริโภคทีเริมปรับตัวได้แล้ว
CPALL (7-11, Lotus), BJC (Mini Big C) และ CRC (Family Mart) : กลุม่ ร้านสะดวกซือ คาด
น่าจะรับผลกระทบมากสุดในกลุม่ ฯ เนืองจากเป็ นกลุม่ ทีเสียเวลาทําการมากสุด (ราว ใน ของ
การให้บริการปกติ) แม้สว่ นใหญ่ยงั เป็ นช่วงกลางคืนทีไม่ใช่รายได้หลัก แต่ประเมินเห็นผลกระทบ
มากขึน เทียบกับการระบาดรอบที (ช่วงธ.ค. ) ทังนี คาดผลกระทบยังอยู่ในระดับน้อยกว่ารอบ
แรก (ช่วงเม.ย. ) เนืองจากผูบ้ ริโภคทีเริมปรับตัวได้แล้ว
ภาพรวมแม้เห็นผลกระทบจากมาตรการดังกล่าวต่อกลุม่ ฯมากขึน คาดกดดันราคาหุน้ ค้าปลีกใน
ระยะนี แต่ภาพการฟื นตัวในระยะถัดไปทีคาดหวังได้ใน H64 จากความเป็ นไปได้การเร่งหาและ
แจกจ่ายวัคซีน รวมถึง มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของรัฐฯ ประเมินเป็ นโอกาสสะสมหุน้ พืนฐาน
แกร่งทียังมี Upside อาทิ CPALL (FV@B74), MAKRO (FV@B44), CRC (FV@B38) และ
Growth Stock SPVI (FV@B6.92) หากราคาหุน้ ปรับฐานสะท้อนประเด็นดังกล่าว
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หุ้นที่ได้รับผลกระทบจากการเข้มงวดกิจกรรมเศรษฐกิจ

ทีมา: กทม.

สถานประกอบการ

หุน ที่ไดรับผลกระทบ

หมายเหตุ

โรงภาพยนตร

MAJOR

โรงภาพยนตรใน กทม. ถูกปดนาน
14 วัน คิดเปนสัดสวนรายไดราว
55%

รา นนวด และสปา

SPA

รานนวด และสปา
ถูกปดนาน 14 วัน

หา งสรรพสินคา
(เปด 11.00-20.00 น.)

CRC, CPN

รา นคาปลีก
(เปด 05.00-22.00น.)

CPALL, BJC,
SPVI, MAKRO

รา นอาหาร
(เปด 11.00-21.00 น.)

M, AU

ไดรับผลการะทบจากการปรับลด
เวลาทําการลง และประชาชนชะลอ
การจับจายใชสอย

เม.ย.

นโยบายการเงินผ่อนคลายทั่วโลกและไทยยังมีความจำเป็น หลัง
Covid รอบ 3 ระบาด หนุนสภาพคล่องหล่อเลี้ยงตลาดหุ้น
ปั จจัยในต่างประเทศ ให้นาหนั
ํ กไปทีการประชุมธนาคารกลางทัวโลก ได้แก่ธนาคารกลาง
ญี ปุ่ น (BOJ) และสหรัฐ (Fed) ซึงตลาดคาดว่า ทัง 2 ธนาคารกลางทัวโลกจะคงอัต รา
ดอกเบี ยนโยบายไว้ที -0.1% และ 0-0.25% ตามเดิ ม เนื องจากทัวโลกล้ว นเผชิ ญ การ
ระบาดรอบใหม่ ของ COVID-19 อี กครัง เช่ น ญี ปุ่ นมี จ าํ นวนผู้ติดเชื อเฉลียเดื อน เม.ย.
2564 เพิมเป็ น , ราย/วัน สูงกว่า มี.ค. 2564 ที , ราย/วัน, สหรัฐ จํานวนผูต้ ิดเชือ
เฉลียเดือน เม.ย. 2564 เพิมเป็ น , ราย/วัน สูงกว่า มี.ค. 2564 ที , ราย/วัน
ปัจจัยสำคัญที่ให้น้ำหนักในสัปดาห์นี้

ทีมา: Bloomberg

ขณะที ไทยเผชิ ญ กับ การระบาดของ COVID-19 อี ก ครังเช่ น กัน ส่ ง ผลให้กิ จ กรรมทาง
เศรษฐกิ จ กลับ มาชะลอตัว ลง สะท้อ นจากรายงานการเดิ น ทางของ Google (Google
Mobility Report) เผยว่าประชาชนลดการเดินทางไปยังร้านค้าปลีก, ร้านจําหน่ายสินค้า
อุปโภคบริโภค และระบบขนส่งมวลชน (ดังรูป)
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Google Mobility ของไทย

ทีมา: Google Mobility Report หมายเหตุ: หน่วย % แสดงการเปลียนแปลงเทียบกับช่วงต้นปี 2563 ก่อน
COIVD- ระบาดทัวโลก, เส้นแนวโน้มคํานวณจากค่าเฉลียย้อนหลัง วัน

จากสัญญาณการอ่อนตัวลงของกิจกรรมเศรษฐกิจข้างต้น เป็ นเหตุให้ภาครัฐเริมกลับมา
พิจารณาออกนโยบายกระตุน้ เศรษฐกิจชุดใหญ่ คล้ายปี ช่วงปี 2563 อีกรอบ โดยล่าสุด
แหล่งข่าวจากกรุ งเทพธุรกิจรายงานว่า กระทรวงการคลังกําลังศึกษาการกูเ้ งินเยียวยา
เศรษฐกิจเพิมเติม เพราะวงเงินจาก พ.ร.ก.กูเ้ งิน ล้านล้านบาทฉบับปี 2563 เหลืออยู่
เพียงกว่า 2 แสนล้านบาทเท่านัน (ดังรู ป) ซึงอาจไม่เพียงพอ โดยเบืองต้น คาดว่าวงเงินกู้
ใหม่จะอยู่ราว 1 ล้านล้านบาท
ความคืบหน้าการเบิกจ่าย พ.ร.ก. กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ฉบับปี 2563

ทีมา: สศช., หมายเหตุ: ข้อมูลทีขีดเส้นใต้คอื วงเงินคงเหลือของแต่ละส่วน

ทางด้านสํานักงานบริหารหนีสาธารณะ (สบน.) เสริมว่า หากมีการกูจ้ ริง อาจต้องขยาย
กรอบเพดานหนีสาธารณะเพิมด้วย เนืองจากเดิมกําหนดกรอบการกูไ้ ว้ไม่เกิน 60% ของ
GDP การการขยับ กรอบหนี สาธารณะขึนในช่ว งเวลาทีเรียกได้ว่า วิ กฤตเช่ น นี เป็ น สิ งที
ยอมรับได้ เพราะกรอบ 60% กําหนดไว้ใช้สาํ หรับช่วงเวลาปกติ และสอดคล้องกับประเทศ
อืนๆ ทัวโลกทีมีการดําเนินนยาบการคลังจนหนีสาธารณะอยู่ในระดับสูง
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สัดส่วนหนี้สาธารณะของไทย

ทีมา: สบน.

จากความคาดหวัง การกู้เ งิน เยีย วยาเศรษฐกิจ วงเงิน กว่า 1 ล้านล้านของรัฐข้างต้น
ASPS มองว่ า จะช่ ว ยให้บ รรเทาผลกระทบของ COVID-19 ต่ อ เศรษฐกิ จ ไทยได้
รวมถึง ช่ว ยให้ต ลาดหุ้น ไทยยัง มีโ อกาสได้แ รงหนุ น จากสภาพคล่อ งทีเข้ามาหล่ อ
เลียงอยู่ แม้ร ะยะสันอาจกดดัน จาก Sentiment เชิงลบจากจํานวนผู้ต ดิ เชือทีสูงบ้าง

Dollar Index อ่อนค่หนุนราคา Commodity ขึ้นต่อ ชอบหุ้นเหล็ก
TMT ปรับ Fair value เพิ่มเป็น 14.8 บาท , กลุ่มน้ำตาลชอบ KSL
ดังทีนําเสนอในบทวิเคราะห์ Market talk วันที - เม.ย. ถึงคาดการณ์แนวโน้ม
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์หลายๆ ตัวยังอยู่ในทิศทางขาขึน อาทิ ราคานํามัน , ราคานําตาล,
ราคาเหล็ก, ราคากากถัวเหลือง BDI ฯลฯ สะท้อนจากผลตอบแทนนับตังแต่ตน้ ปี ดังรูป
ด้านล่าง และเชือว่า H64 ราคายังมีแนวโน้มทรงตัวสูงต่อ โดยมีปัจจัยหนุนจาก 1.)
นโยบายการคลังสหรัฐ 2) การเร่งฉีดวัคซีน Covid-19 โดยประเทศสําคัญ อาทิ อังกฤษ
สหรัฐ ฯลฯ ซึงเร็วกว่าทีคาด ฯลฯ
การเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์
ราคาสินคาโภคภั
้
ณฑ์
Baltic Exchange Dry Index
นํ ามัน Brent
นํ ามัน WTI
นํ าตาล
ถัวเหลือง
ถ่านหิน Newcastle
Cotton
ยางแท่ง
Natural Gas
กากถัวเหลือง

ทีมา: Bloomberg ล่าสุดวันที

ราคาล่าสุด
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%Chg %WTD %MTD %YTD หุนที
้ เกียวของ
้
1.6%
3.6% 20.8% 81.0% TTA,PSL,RCL,ASIMA
-1.9%
-2.2%
2.8% 26.1% PTT,PTTEP
-0.4%
-3.2%
3.3% 26.0% PTT,PTTEP
1.0%
1.9% 14.4% 19.0% KSL,KTIS
1.5%
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เม.ย. , ฝ่ ายวิจยั ASPS
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ASPS ยังคงคําแนะนําลงทุนในหุน้ Commodity ทีหลายกลุ่มได้รบั ผลกระทบจากประเด็น
เรือง Covid-19 ในไทยทีจํากัด และการเติบโตยังฟื นตัวตามเศรษฐกิจโลก อาทิ
กลุ่ ม เหล็ก : ล่าสุดปั จจัยหนุนราคาทางพืนฐานของอุตสากรรม ยังมีแรงหนุนจากฝั ง
Supply คื อ สิ น แร่ เ หล็ ก ต้น นําในออสเตรเลี ย ที ขาดแคลน บวกกั บ จี น ต้อ งการลด
คาร์บอนไดออกไซด์ในอุตสาหกรรมเหล็กลง 30% ให้สาํ เร็จภายในปี 2568 (เร็วขึนจาก
แผนเดิม 5 ปี ) ส่งผลให้โรงเหล็กทีไม่ได้มาตรฐานต้องปิ ดตัวลง ขณะทีปั จจุบนั Demand
เหล็กทัวโลกฟื นตัว กลับมาระดับ สูง ขับเคลือนจากภาคการผลิ ตและภาคก่อสร้า ง แต่
Supply เหล็ก ในจี น (Steel Consumption คิ ดเป็ น 50% ของโลก) ไม่ เพี ย งพอต่อ ความ
ต้องการเพราะเศรษฐกิจจีนฟื นตัวได้อย่างต่อเนือง ทําให้ฝ่ายวิจยั คาดว่าราคาเหล็กยังมี
ทิศทางทีเป็ น Upside Trend ได้ต่อเนืองไปอีก 3 เดือนหน้าเป็ นอย่างน้อย ขณะทีผูผ้ ลิต
เหล็กกลางนําในไทยปั จจุบนั ได้เร่งกําลังการผลิตขึนเป็ น 50-60% จากเดิม 30% ในช่วง
ก่อนหน้า เพราะต้องการส่งออกสินค้าไปขายในตลาดต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกาที
ปั จจุบนั ราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนอยู่ทีราว 1,100 USD/ตัน เทียบกับราคาขายในประเทศที
900 USD/ตัน แม้จะปรับตัวขึนมาตังแต่ตน้ ปี แต่ยังตํากว่าตลาดต่างประเทศถึง ตัน ละ
200-300 USD
โดยหุน้ ทีฝ่ ายวิจ ัยแนะนําลงทุน คือ
TMT ล่าสุด ปรับFV’64 เพิมขึนจาก 11 บาท เป็ น 14.8 บาท ASPS คาดกําไร Q64
คาดทํา New High อยู่ที 425 ล้านบาท (+145%QoQ,+244%YoY) ขับเคลือนจากราคา
เหล็กโลกฟื นตัวสูง หนุนราคาเหล็กเฉลีย TMT งวด 1Q64 พุ่งแรง 21.8%QoQ มาที 4.8
บาท/กก. ขณะทีเดือน เม.ย. 2564 ขยับขึนต่อเนืองอีกราว 5%MoM มาที 27 บาท/กก. สูง
ทะลุสมมติฐานราคา 24 บาท/กก. ทําให้ฝ่ายวิจยั ปรับเพิมราคาขายเหล็กปี 2564-26 เป็ น
26.8-27 บาท/กก. ส่งผลให้ประมาณการปี 2564 เพิมขึน 34.5% มาที 1,075 ล้านบาท
และ FV’64 เพิมขึนจาก 11 บาท เป็ น 14.8 บาท อิ ง PER 12x ราคาหุ้น มี Upside เปิ ด
กว้าง 43.69% แนะนําซือ
กลุ่ม นําตาล : ราคานําตาลดิบล่าสุดอยู่ที . เซ็นต์/ปอนด์ ปรับเพิมขึนถึง . %
นับตังแต่ตน้ ปี 2564 จากปั ญหาภัยแล้งในบราซิลและไทย ซึงเป็ นผูผ้ ลิตนําตาลรายใหญ่
สุดและอันดับ ของโลก ถือเป็ นผลบวกต่อธุรกิจนําตาลของ KSL (Buy FV@B3.70)

โควิดระบาด มีทั้งกลุ่มหุ้นวิกฤตและโอกาสผสมอยู่
นับ ตังแต่ วัน ที 5 ถึ ง 23 เม.ย. 63 ประเทศไทยเผชิ ญ กับ วิ ก ฤต COVID-19 ระบาดเป็ น
ระลอกที 3 ภาพรวมกดดัน SET Index ปรับตัวลงมาแล้ว 2.7% ขณะทีปั จจุบนั นับตังแต่
ช่วงหลังสงกรานต์เป็ นต้นมา ตัวเลขผูต้ ิดเชือทีเพิมขึนเร็วจนทําให้ฝังรัฐบาลออกมาตรการ
ที เข้ม งวดขึ น และล่ า สุ ด มี ก ารประกาศปิ ดพื นที เสี ยง 31 แห่ ง ในกรุ ง เทพฯ ถื อ เป็ น
Sentiment เชิงลบต่อภาพรวมตลาดฯ แต่หากพิจารณาเป็ นราย Sector จะพบว่ากลับมีทงั
กลุม่ หุน้ ที Underperform และ Outperform แฝงอยู่ ดังนี
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การเคลื่อนไหวของหุ้นในแต่ละ Sector หลัง COVID-19 ระบาดระลอกที่ 3 ( 5 – 23
เม.ย. 64)

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS

กลุ่มที Underperform ตลาดแนะนําหลีกเลียงช่วงสัน คือ 4 Sector ทีปรับตัวลงแรงสุด
ในช่วง COVID-19 ระบาดในรอบที 3 คือ กลุ่มท่องเทียว -9.3%, กลุ่มสือสิงพิมพ์ -8.5%,
กลุ่มขนส่ง -7.5% และกลุ่มรับเหมาฯ -6.1% ซึงทัง 4 Sector เคยได้รบั ผลกระทบในช่วง
2Q63 จนผลประกอบการพลิกมาเป็ นขาดทุนทังสิน เชือว่าในระยะสันยังอยู่ในภาวะทีผัน
ผวนอยู่
กลุ่มหุ้นที Outperform ตลาดได้ ดีแฝงอยู่ คือ กลุ่มทีอิงกับการฟื นตัวของเศรษฐกิจโลก
อย่ า ง กลุ่ม เหล็ ก +20.6% (ชอบ TMT), กลุ่ม ชิ นส่ ว น +6.3%, กลุ่ม วัส ดุ +4.0% (ชอบ
SCC), กลุม่ เกษตร +0.1% (ชอบ KSL) และกลุม่ หุน้ ทีได้ประโยชน์จากประเด็น COVID-19
อย่าง กลุ่มร.พ. +3.9% (ชอบ BDMS), กลุ่มสือสาร +1.4% (ชอบ ADVANC) และหุน้ อืนๆ
ชอบ AS
ดังนั นในยามทีตลาดผันผวนจากประเด็น COVID-19 แนะนําหลีกเลียงกลุ่มหุ้นที
ได้ รับผลกระทบในระยะสัน และเข้ าลงทุนในกลุ่มหุ้นทีน่ าจะ Outperform ได้ ดีแอบ
ซ่อนอยู่ แนะนํา TMT, SCC, KSL, BDMS, ADVANC, AS
6 หุ้น Outperform SET ในช่วง COVID-19 ระบาดระลอกที่ 3 ( 5 – 23 เม.ย. 64)

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS
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ส่วน Toppick ในวันนีเลือก TMT, KSL และ AS
Valuation หุ้น Toppicks
Company Recommendation

Last Price
FairValue Upside PER 21F Div Yield 21F (%)
(23/04/2021)

AS

BUY

7.35

9.90

34.7%

8.2

5.0

TMT

BUY

10.30

14.80

43.7%

8.3

8.5

KSL

BUY

3.52

3.70

5.1%

23.2

1.4

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS

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

