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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
แม้สถานการณ์ระบาดของ Covid-19 ในประเทศจะรุนแรง แต่เริ่มมีความ
ความคาดหวังเชิงบวกมากขึ้น และน่าจะเป็นปัจจัยที่ช่วยจำกัด Downside
ให้กับ SET Index กลยุทธ์การลงทุนยังเน้นไปที่หุ้นกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์
พอร์ตจำลองวันนี้ ให้ขาย BBL และ BLA ออก จัดสรรเงินที่ไดเข้าลงทุนใน
TVO และ NER อย่างละ 10% Top Pick เลือก AS, NER และ TVO

จำนวนผู้ติดเชื้อไม่ New High ช่วยจำกัด Downside ให้ SET Index

ภาพรวมภาพรวมของสถานการณ์ร ะบาดของ Covid-19 ในประเทศมี สัญ ญาณบวก
เล็ ก น้อ ยจากจํา นวนผู้ติ ด เชื อใหม่ ที ไม่ ท ํา New High ในช่ ว ง วัน ที ผ่ า นมา ขณะที
ข้อมูลภาพใหญ่พบว่า % ของผูต้ ิดเชือกระจุกตัวใน จังหวัด สะท้อนภาพการควบคุม
สถานการณ์ทีดีขึนส่วน แผนการฉี ดวัคซีนมี การกําหนดเป้าหมายเชิง รุ กมากขึน ภาวะ
ดังกล่าวน่าจะทําให้ Downside ของ SET Index จํากัดมากขึน สัปดาห์นีจะมีการประกาศ
งบ 1Q64 ของหุน้ ขนาดใหญ่ บริษษัทได้แก่ SCGP, SCC และ PTTEP ซึงน่าจะเห็นการ
เติบโตระดับสูงทัง บริษัท เป็ นแรงหนุน SET Index สําหรับ Theme การลงทุนในช่วงเวลา
นี ให้นาหนั
ํ กไปทีหุน้ ในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ต่อเนือง โดยยังเห็นเงิน USD อ่อนค้าต่อเนือง
ขณะทีราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทยอยเดินหน้าทําจุดสูงสุดใหม่ ล่าสุดเป็ น กากถัวเหลือง และ
นําตาล ซึงน่าจะทําให้ราคาหุน้ ทีเกียวข้องปรับตัวสูงขึน สําหรับพอร์ตจําลอง ฝ่ ายวิจยั ยัง
Overweight หุน้ ในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์มากขึน วันนีให้ขายหุน้ BBL และ BLA ออก และ
จัดสรรเงินสดทีได้ (นําหนักรวม %) เข้าไปในหุน้ บริษัทคือ TVO และ NER อย่างละ
10% ส่วนหุน้ Top Pick เลือก AS, NER และ TVO
ราคาถั่วเหลือง ราคากากถั่วเหลือง ราคาน้ำตาลทำจุดสูงสุด

1,559.53
5.94
83,672

(ล้านบาท)

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ
นักลงทุนแต่ละประเภท (ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
นักลงทุนรายย่อย

1,847.68
468.41
-1,547.86
-768.23
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เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 110506

ทีมา: Bloomberg ล่าสุดวันที

เม.ย. , ฝ่ ายวิจยั ASPS

ภวัต ภัทราพงศ์

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 117985

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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ราคา Commodity นับวันยิ่งสวย Sexy สะดุดตา... วันนี้ชอบหุ้น
NER ปรับ Fair value เพิ่มเป็น 7.5 บาท กลุ่มถั่วเหลือง ชอบ TVO
แนวโน้ม ราคาสิ น ค้า โภคภัณ ฑ์ห ลายๆตัว ยัง อยู่ใ นทิ ศ ทางขาขึ น ดัง ที ฝ่ ายวิ จัย ASPS
นําเสนอมาตลอด ในช่วงสันยังมีแรงหนุนหลักๆมาจาก .) Dollar Index ทีมีทิศทางอ่อน
ค่า ล่าสุดเช้านีอยู่ที . จุด และอ่อนค่าราว . %mtd 2.)การเร่งฉี ดวัคซีน Covid-19
โดยประเทศสําคัญ อาทิ สหรัฐ, จีน ยุโรป ฯลฯ ซึงเร็วกว่าทีคาด 3.)นโยบายการเงิน&
การคลังทัวโลกทียังมีออกมาต่อเนือง
และหากพิจารณาแต่ละสินค้าโภคภัณฑ์ลว้ นมีปัจจัยพืนฐานรองรับดังที ASPS นําเสนอใน
บทวิ เ คราะห์ Market talk วัน ที - เม.ย. และ เม.ย. (อ่า นรายละเอี ย ด
เพิมเติม) โดยคําแนะนําลงทุนในหุน้
กลุ่ ม เหล็ ก : แนะนํา TMT(Buy FV@B14.80) ASPS คาดกํา ไร Q64 คาดทํา New
High อยู่ที 425 ล้านบาท (+145%QoQ,+244%YoY) ขับเคลือนจากราคาเหล็กโลกฟื น
ตัวสูง หนุนราคาเหล็กเฉลีย TMT งวด 1Q64 พุ่งแรง 21.8%QoQ มาที 4.8 บาท/กก.
กลุ่ม นําตาล : ราคานําตาลดิบเช้านี ล่าสุดอยู่ที . เซ็นต์/ปอนด์ ทํา All time High
ตังแต่ Bloomberg (ดังรู ป) รายงาน จากปั ญหาภัยแล้งในบราซิลและไทย ซึงเป็ นผูผ้ ลิต
นําตาลรายใหญ่สดุ และอันดับ ของโลก ถือเป็ นผลบวกต่อธุรกิจนําตาลชอบ KSL (Buy
FV@B3.70)
กลุ่ ม ถัวเหลือ ง : ราคากากถัวเหลือง (Soybean Meal) ทํา All time High และเมล็ดถัว
เหลือง (Soybean) ในตลาดโลกปรับตัวขึนต่อเนืองในช่วงสัปดาห์ทีผ่านมา โดยปั จจัย
หนุนมาจากปริมาณ Stock เมล็ดถัวเหลืองในสหรัฐฯ ทีอยู่ในระดับตํา เป็ นอีกปั จจัยหนุน
ราคา Soybean และ Soybean Meal ทรงตัวในระดับสูง
ภาพดังกล่าวเอือต่อ TVO ทีมีการทําสัญญาซือขายต้นทุนเมล็ดถัวเหลืองราคาตําและ
นํามาสกัดขายเป็ นกากถัวเหลืองในราคาทีสูงกว่า ทําให้ฝ่ายวิจยั คาดกําไรปกติ TVO งวด
1H64 เติบโต YoY โดยประเมินกําไรปกติ Q64 ขยายตัวทัง QoQ และ YoY จากแนวโน้ม
Gross Margin งวด Q64 ทีจะสูงขึนจาก . % ในงวด Q63 และ . % ในงวด Q63
ส่วน Q64 ด้านราคาหุน้ มี PER ซือขายราว เท่า และคาดหมาย Div Yield ประมาณ
6% ต่อปี คงแนะนํา ซือ TVO (FV@B37)
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ราคาถั่วเหลือง ราคากากถั่วเหลือง ราคาน้ำตาลทำจุดสูงสุด

ทีมา: Bloomberg ล่าสุดวันที

เม.ย. , ฝ่ ายวิจยั ASPS

กลุ่ม ยาง : ราคายางแผ่นเฉลียตังแต่ตน้ ปี 2564 อยู่ที 2.31 พันดอลลาร์สหรัฐฯ/ตัน ปรับ
เพิมขึนถึง 30.7% yoy สอดคล้องกับสมมติฐานราคายางแท่งปี 2564 ทีฝ่ ายวิจยั กําหนดไว้
ที 2.20 พันดอลลาร์สหรัฐฯ/ตัน ราคายางแท่งล่าสุดอยู่ที 1.62 พันดอลลาร์สหรัฐ/ตัน ปรับ
เพิมขึน 8.0% นับตังแต่ตน้ ปี 2564 โดยราคายางแท่งเฉลียตังแต่ตน้ ปี 2564 อยู่ที 1.66 พัน
ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตัน ปรับเพิมขึนถึง 26.1% yoy ยังสอดคล้องกับสมมติฐานราคายางแท่งปี
2564 ทีฝ่ ายวิจยั กําหนดไว้ที 1.60 พันดอลลาร์สหรัฐฯ/ตัน จากความต้องการใช้สงู ขึน ตาม
การฟื นตัวของเศรษฐกิจ ถือเป็ นผลบวกต่อธุรกิจยางพาราของ STA (Buy FV@B60)
โดยเฉพาะ NER (Buy FV@B7.5) ล่าสุด ฝ่ ายวิจยั ทํา Earning Preview คาดกําไรสุทธิงวด
1Q เท่ากับ ล้านบาท (สูงกว่าทีคาดไว้เดิมถึง % และคิดเป็ น % ของประมาณ
การกําไรสุทธิทีประเมินไว้ก่อนปรับปรุ ง) ลดลง . % qoq (แต่เพิมขึนถึง . % yoy)
เนืองจากคาดว่า NER จะมีการบันทึกค่าใช้จ่ายพิเศษสุทธิเข้ามา ล้านบาท ขณะทีคาด
กําไรปกติงวด Q เท่ากับ
ล้านบาท ลดลง . % qoq (แต่เพิมขึนถึง . % yoy)
เนืองจากเป็ นช่วง low season กดดันแนวโน้มปริมาณขายยางพารางวด Q ลดลง
ํ กมากกว่าคาด Gross margin งวด
28.1% qoq (แต่เพิมขึนถึง . % yoy) ซึงมี นาหนั
1Q จะปรับเพิมขึนสู่ . % จากทิศทางราคาขายยางพาราเฉลียงวด Q ทีปรับ
เพิมขึน ส่งผลบวกต่อประสิทธิภาพการทํากําไรในงวด Q64
ปรับ เพิ ม Fair Value ปี
ใหม่ เ ท่ า กั บ . บาท (เดิ ม . บาท) อิ ง PER 10
นอกจากนี ยังสามารคาดหวัง Dividend yield ได้กว่า % ต่อปี ยังแนะนําซือ

สภาพคล่องไทยล้นระบบ .... ลุ้นช้อปดีมีคืนเฟส 2
สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ทัวโลกตลาดกลับมากังวล หลังจํานวนผูต้ ิดเชือ
รายใหม่ยงั มีแนวโน้มเพิมขึน ล่าสุดทัวโลกพบผูต้ ิดเชือวันละ 8.2 แสนราย สูงกว่าค่าเฉลีย
ย้อนหลัง 7 วันที 8 แสนราย โดยจํานวนผูต้ ิดเชือส่วนใหญ่มาจากประเทศอินเดียทีพบผูต้ ิด
เชือใหม่วนั ละกว่า 3.5 แสนราย

Research Division

MARKET TALK

Research Division

กลยุทธ์การลงทุน

จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั่วโลก

ทีมา: Bloomberg

ส่วนไทย วานนีพบผูต้ ิดเชือใหม่ 2,048 ราย ซึงนับว่ายังทรงตัวสูงอยู่ ขณะทีจํานวนผูไ้ ด้รบั
วัคซีนมีราว . ล้านราย หรือคิดเป็ น 1.65% ของประชากรทังประเทศ
จำนวนผู้ติดเชื้อของไทย และผู้ได้รับวัคซีน

ทีมา: สศค.

จํานวนผูต้ ิดเชือทียังสูง เป็ นเหตุใหม่ภาครัฐเริมพิจารณามาตรการควบคุมทีเข้มงวดขึนอีก
โดยวานนี กระทรวงสาธารณสุขเสนอให้ยกระดับพืนทีเป็ น 3 ระดับ (แดงเข้ม, แดง, ส้ม)
จากเดิม ระดับ (แดง, ส้ม) โดยให้สีแดงเข้มมี 6 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี
สมุทรปราการ เชียงใหม่ และชลบุรี โดยจะมีการเสนอ ศบค. ภายในสัปดาห์นี
ส่วนทางวัคซีน นายกรัฐมนตรีระบุว่าจะผลักดันให้จัดหาวัคซีนได้อีก 10-15 ล้านโดสต่อ
เดือน พร้อมตังเป้าฉีดวัคซีนให้ประชาชนได้วนั ละ 3 แสนโดสต่อวัน และจะฉีดให้ประชาชน
ครบ ล้านคน ( . % ของประชากรทังประเทศ) ภายในสินปี
นี
ทังนี ความคืบหน้าด้านวัคซีน และมาตรการควบคุมทีมีโอกาสเข้มงวดมากขึน จะช่วยให้
การระบาดมีแนวโน้มบรรเทาลงมาได้ แต่ ASPS มองว่าเศรษฐกิจยังยังมีความต้องการแรง
ส่งจากมาตรการเศรษฐกิจเพิมเติม
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โดยให้นาหนั
ํ กมุมมองของนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี ทีกล่า วถึ ง
แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ว่า GDP ไทยปี 2564 มีโอกาสขยายตัวได้ตามเป้าที 4% พร้อมเน้น
ว่า ปั จจุบนั เงินฝากในระบบของไทยมีสงู ขึน ดังนันหากนําเงินในส่วนนีมาใช้จ่าย ก็จะช่วย
ให้ GDP ขยายตัว ตามเป้ า 4% ได้ ขณะที ในส่ ว นของภาครัฐ นายสุพัฒ นพงษ์ ร ะบุ ว่ า
ภาครัฐจะเร่งเบิกจ่ายงบกระตุน้ เศรษฐกิจต่างๆ โดยเฉพาะในส่วนของ พ.ร.ก. กูเ้ งิน 1 ล้าน
ล้าน แต่กรอบวงเงินจะคงไว้ตามเดิม และยังไม่มีการกูเ้ งินเพิม
เงินฝากในระบบของไทย

ทีมา: ธปท., U.S. Treasury Office of Financial Research

จากคํากล่าวของ รองนายกรัฐมนตรีขา้ งต้น ASPS ประเมินได้ว่า ภาครัฐกําลังอยู่ระหว่าง
พิจารณามาตรการกระตุน้ ชุดใหม่ โดยจะเป็ นมาตรการทีสนับสนุนให้ประชาชนผูม้ ีเงินออม
ที
นําเงินมาใช้จ่ายมากขึน คล้ายกับโครงการ”ช้อปดีมีคืน” ทีเคยออกในช่วงปลายปี
ผ่านมา ทังนี หากพิจารณาโครงการช้อปดีมีคืนทีเคยจัดขึนช่วงปลายปี 2563 พบว่าช่วย
หนุนวงเงินสะพัดราว 1.11 แสนล้านบาท ขณะทีรัฐสูญเสียรายได้ประมาณ . หมืนล้าน
บาท (ดังตาราง)
วงเงินสะพัด และภาษีที่รัฐสูญเสียของมาตรการช้อปดีมีคืน และช้อปช่วยชาติ
ภาษีทีลดหย่อน
ได้ (บาท)

วงเงินสะพ ัด
(ล้านบาท)

ส ัดส่วนต่อ
GDP (%)

ภาษีทีร ัฐสูญเสีย
(ล้านบาท)

ภาษีทีร ัฐสูญเสีย
เทียบวงเงิน
สะพ ัด (%)

2558 25-31 ธ.ค. 58 (7 วัน)

15,000

9,000

0.05%

1,200

13.3%

2559

15,000

17,000

0.10%

1,800

10.6%

15,000

22,500

0.13%

2,000

8.9%

15,000

12,000

0.07%

1,600

13.3%

30,000

111,000

0.66%

19,000

17.1%

ปี

2560
2561
2563

ระยะเวลา

สินค้าทีเข้าร่วม

สินค ้า-บริการ
ภายในประเทศ
สินค ้า-บริการ
14-31 ธ.ค. 59 (18 วัน)
ภายในประเทศ
11 พ.ย.-3 ธ.ค. 60
สินค ้า-บริการ
(23 วัน)
ภายในประเทศ
15 ธ.ค. 61 -15 ม.ค.
เฉพาะยางรถยนต์,
62 (1 เดือน)
หนังสือ และสินค ้า OTOP
23 ต.ค.-31 ธ.ค.
สินค ้า-บร ิการ
63 (2 เด ือน 7 ว ัน)
ภายในประเทศ

ทีมา: ASPS รวบรวม, หมายเหตุ ปี 2563 คือโครงการช้อปดีมีคืน ส่วนปี อืนๆ คือโครงการช้อปช่วยชาติ

และถึงแม้รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่ายังไม่มีการกูเ้ งินเพิม แต่ ASPS ประเมินว่าเม็ดเงิน
คงเหลือในปั จจุบันนันเพียงพอสําหรับรองรับมาตรการช้อปดีมีคืนในปี 2564 เนืองจาก
สํานักงานเศรษฐกิจการคลังระบุว่า รัฐมีเม็ดเงินกระตุน้ เศรษฐกิจเหลือราว . แสนล้าน
บาท ซึงสูงกว่างบประมาณทีมาตรการช้อปดีมีคืนในปี 2563 ทีในงบราว 1,600 ล้านบาท
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วงเงินกระตุ้นเศรษฐกิจคงเหลือของรัฐ

ทีมา: สศค.

โดยสรุ ป ความคาดหวังต่อ มาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจ ชุด ใหม่ข องรัฐ จะเป็ นปั จ จัย
ทีช่ว ยประคองเศรษฐกิจ และตลาดหุ้น ไทยไว้ และยัง สร้าง Sentiment ต่อ หุ้น กลุ่ม
ทีได้ป ระโยชน์จ ากมาตรการ เช่น กลุ่ม ค้าปลีก CRC, COM7, SPVI, BJC, กลุ่ม สือ
PLANB, VGI และกลุ่ม ร้านอาหาร M, AU

หลังมาตรการคุมเข้ม ตลาดหุ้นมักทยอยฟื้นจากฐานที่ต่ำเสมอ
ฝ่ ายวิจัยฯทําการวิเคราะห์ความสัมพันธ์มาตการคุมเข้ม COVID-19 กับดัชนี ตลาดหุ้น
พบว่า ตลาดหุน้ ทังไทยและต่างประเทศ มักจะมีรูปแบบคล้ายๆ กัน คือ “ตลาดหุน้ มักจะ
ฟื นตั ว จากฐานที ตํา หลั ง มี ก ารประกาศ Lockdown เสมอ” โดยมี ล ายละเอี ย ดเชิ ง
เปรียบเทียบดังนี
1. เปรี ย บเทียบกั บตลาดหุ้นไทยในอดีต การแพร่ ระบาด COVID-19 กลั บ
สร้ างความผันผวนให้ กับดัชนีน้อยลงเมือเทียบกับช่วงก่อนหน้ า และหลัง
มีมาตการควบคุมหุ้นก็มักฟื นตัวเสมอ คือ การแพร่ระบาดรอบที 1 ดัชนีปรับ
ฐานแรงเกิน 30% หลังมีการประกาศ Lockdown หุน้ ทยอยฟื น, การแพร่ระบาด
รอบที 2ดัชนีปรับฐานราว 6% หลังมีการประกาศ Lockdown ทีสมุทรสาคร หุน้
ทยอยฟื น มาตการคุมเข้ม การแพร่ระบาดรอบที 3 ดัชนีปรับฐานลึก 4% กว่า แต่
หลังมีการประกาศมาตการคุมเข้มทัง 2 ครัง หุน้ ก็ทยอยฟื นเช่นกัน
หลังไทยประกาศภาวะฉุกเฉิน มักเป็นจุดกลับตัวขึ้นของดัชนีเช่นกัน

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS
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2. เปรียบเทียบกับตลาดหุ้นญีปุ่ น ในปี นี หลั งประเทศญีปุ่ นมีการออกมาต
การควบคุม COVID-19 รวมถึงการประกาศขยายระยะเวลาควบคุม เป็ น
จุดกลับตัวให้ ห้ ุนฟื นตัวทุกรอบ รวมถึงล่าสุดทางญีปุ่ นมีการออกมาตการคุม
เข้มขึนในจังหวัดทีแพร่ระบาด อาทิ สังปิ ดห้างสรรพสินค้าชัวคราว แต่ตลาดไม่ได้
ตอบสนองเชิงลบมากนัก
หลังญี่ปุ่นประกาศภาวะฉุกเฉิน มักเป็นจุดกลับตัวขึ้นของดัชนีเสมอ

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS

สรุ ปคือ ความคาดหวังมาตการการควบคุม COVID-19 จากภาครั ฐ และมาตการ
เยียวยา น่ าจะช่ วยทําให้ ภาพรวมเศรษฐกิจมีโอกาสฟื นมากขึน รวมถึงช่ วยพยุง
ตลาดหุ้น ดังนันถ้ าตลาดหุ้นผันผวนจากประเด็นดังกล่าว น่ าจะเป็ นโอกาสในการ
เข้ าสะสมหุ้นพืนฐานแข็งแกร่ง เพือหวังผลในระยะกลางถึงยาว

Earning Preview กำไร1Q64 ดูดี ชอบ NER TVO AS
แม้ภาพรวมของเศรษฐกิจยังถูกกดดันจากการแพร่ระบาดระลอก 3 ของ COVID-19 แต่
คาดว่าจะไม่สร้าง Downside ต่อกําไรบริษัทจดทะเบียนมากนัก เนืองจากกําไรส่วนใหญ่
อยู่ในกลุ่ม พลังงาน +ธพ. มากกว่า 50% อีกทัง Bloomberg Consensus ทีปรับ EPS64F
ของ SET Index ขึนกว่า 7%(ytd) ล่าสุดอยู่ที 80.2 บาท/หุน้ โดยฝ่ ายวิจยั ฯเองมีหนุ้ ทีทยอย
ปรับประมาณการขึนเช่นกัน โดยตังแต่ตน้ เดือนมี.ค-ปั จจุบนั มีหนุ้ ทีปรับประมาณการขึน
14 บริษัท อาทิ PTTGC KSL TMT SPVI NER เป็ นต้น
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14 หุ้นที่ฝ่ายวืจัยฯปรับ EPS ขึน้ ตั้งแต่ต้นมี.ค-ปัจจุบัน
Stock
PTTGC
KSL
STGT
TMT
SPVI
STA
NER
HANA
SAWAD
SFT
JMART
SAPPE
JMT
PTTEP

Recommend Fair Value Fair ขึนกี % EPS64F EPS ขึนกี%
BUY
69.00
6.2%
4.59
82.7%
BUY
3.70
37.0%
0.15
31.9%
BUY
65.00
0.0% 10.79
24.3%
BUY
11.00
23.6%
0.92
23.5%
BUY
6.92
64.4%
0.28
23.3%
BUY
60.00
20.0% 11.99
22.1%
BUY
7.50
20.9%
0.75
21.0%
SELL
46.00
24.3%
2.56
11.4%
BUY
95.00
35.7%
4.04
9.6%
BUY
5.50
19.6%
0.24
9.5%
BUY
39.00
29.3%
1.28
9.1%
BUY
35.00
16.7%
1.43
4.2%
BUY
53.00
26.2%
1.28
4.2%
BUY
128.00
8.5%
7.11
3.6%

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ASPS

ส่วนด้ าน Earning Preview 1Q64F ล่าสดออกมา 28 บริษัท กําไร 8.3 หมืนล้ านบาท
(+648%YoY,+26%QoQ) ซึงในสัปดาห์นีถึงคิวของการประกาศงบการเงินงวด Q64
ของบริษัท Real Sector อาทิ HMPRO, SCGP, PTTEP, BH, DCC ฯลฯ หลังจากกลุ่ม
ธนาคารพาณิชย์ทีประกาศมาในสัปดาห์ทีแล้ว หลายตัวออกมาดีกว่าคาด
SCGP (FV@ B74) : คาดการณ์ Q64 กําไรเติบโต %QoQ คาดอุตสาหกรรมบรรจุ
ภัณ ฑ์ง วด Q64 ขยายตัว เล็ ก น้อ ย QoQ จาก Demand กลุ่ม ลูก ค้า Consumer Good
และ F&B ทังไทย, อินโดนีเซีย, และฟิ ลิปปิ นส์ (ยกเว้นเวียดนามชะลอจากวันหยุดตรุษจีน)
ขณะที SCGP ได้รวมงบการเงินของ SOVI และ GO-Pak ตังแต่เดือน ม.ค.
คาดหนุน
ยอดขาย Q64 เติบโต %QoQ อีกทัง SCGP ได้ล็อคราคาถ่านหินและอาศัย Network
จั ด หากระดาษรี ไ ซเคิ ล (RCP) น่ า จะช่ ว ยให้ Gross Margin 1Q64 ทรงตัว QoQ ได้ที
19.2% ส่วน SG&A/Sale น่าจะลดเหลือ % จาก . % ใน Q63 ซึงมีการบันทึกค่าที
ปรึกษาดีลซือกิจการในเวียดนามกว่า ล้านบาท ภาพรวมคาดกําไร Q64 จะอยู่ที .
พันล้านบาท (+15%QoQ,-1%YoY)
แม้กาํ ไร Q64 จะเติบโต QoQ แต่เทียบ Q63 พัฒนาการยังล่าช้า ราคาหุน้ ปั จจุบนั เต็ม
Fair Value แนะนํา Switch ไปลงทุน SCC (FV@B450) หุน้ แม่ทียังเหลือ Upside อีกมาก
SCC (FV@ B450.0) คาดการณ์กาํ ไรสุทธิ Q ที , ล้านบาท เพิมขึน %YoY
ธุรกิจปิ โตรเคมีจะทํากําไรโดดเด่นอย่างมากจาก Spread ผลิตภัณฑ์หลักทีปรับตัวสูงขึน
ขณะทีธุรกิจซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง คาดกําไรลดลงจากปี ก่อนเล็กน้อยจากธุรกิจใน
อาเซียนทีชะลอตัว ส่วนธุรกิจ Packaging เริมรวมงบการเงินกับ Go-Pak และ SOVI เป็ น
ไตรมาสแรก เชือฐานกําไรทรงตัวระดับสูงแม้เผชิญแรงกดดันต้านต้นทุนทีเพิมขึนก็ตาม
ฝ่ ายวิจยั แนะนํา ซือ
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PTTEP (FV@ B74) คาดกําไรสุทธิ PTTEP งวด Q64 จะเติบโตมีนัยฯ . %qoq มา
อยู่ร าว . พัน ล้า นบาท หลัก ๆเป็ น ผลมาจากกํา ไรปกติ ที พลิ ก กลับ มาเติ บ โตสู ง ถึ ง
59.4%qoq มาอยู่ราว . พันล้านบาท รับอานิสงค์หลักจากราคาขายนํามันดิบทีปรับตัว
ขึนแรง นอกจากนียังได้รบั ปั จจัยบวกจากต้นทุนต่อหน่วยทีลดลง ถึงแม้ปริมาณขายเฉลีย
จะลดลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตามหากพิจารณาในส่วนของรายการพิเศษ สุทธิแล้วคาดใน
งวด Q64 จะเป็ นกําไรราว
ล้านบาท เทียบกับงวดก่อนหน้าทีรายการพิเศษสุทธิแล้ว
เป็ นขาดทุน . พันล้านบาท โดยรวมคาดกําไร Q64 คิดเป็ น % ของประมาณการทัง
ปี
ทีประเมินไว้ แนะนําให้หาจังหวะทยอยสะสมรับการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในระยะ
ยาวจากโครงการใหม่ๆทีจะทยอยรับรู ้
ดังนันกลยุท ธ์ก ารลงทุน แนะนําหุ้น ทีมีปั จ จัย บวกเฉพาะตัว และคาดว่ากําไร 1Q64
จะออกมาดี อย่าง NER, TVO, AS มีร ายละเอียดทีน่าสนใจดังนี
NER (FV @ 7.50) ทิศทางราคาขายยางพาราเฉลียงวด Q ทีปรับเพิมขึน คาดกําไร
สุทธิงวด Q เท่ากับ ล้านบาท (สูงกว่าทีคาดไว้เดิมถึง % และคิดเป็ น % ของ
- จะเพิมขึนถึง
ประมาณการกําไรสุทธิทีประเมินไว้ก่อนปรับปรุง) คาดกําไรสุทธิปี
47.5% yoy และ . % yoy โดยมี Fair Value ใหม่ที 7. บาท (เดิม . บาท)
TVO (FV @ 37.00) หนึงในหุน้ Defensive ทีปรับตัวขึนตามราคาถัวเหลืองซึงราคาล่าสุด
ปรับตัวขึนทํา New High รอบปี และกากถัวเหลืองก็ปรับตัวขึนทํา All Time High เช่นกัน
AS (FV @ 9.90) หุน้ เกราะป้องกัน COVID-19 ทีมีแนวโน้มการเติบโตของกําไรสุทธิ ปีนี
กว่ า 21%YoY จากอุต สาหกรรมเกมส์ที เติ บ โตโดยเฉพาะเกมบนมื อ ถื อ และแผนการ
เปิ ดตัวเกมใหม่ถึง 12 เกมส์ในปี นี (ซึงมากกว่าปี ก่อนๆอยู่มาก)

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

