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2 มิถุนายน 2564 |

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
ปัจจัยแวดล้อมทางพื้นฐานเช้านี้เป็นบวก จากข่าว WHO รับรอง Sinovac
ขณะที่ ครม. อนุมัติ 4 มาตรการพยุงเศรษฐกิจ นอกจากนี้มุมมองเรื่องการ
ส่งออกยังเห็น Upside ในการขยายตัว พอร์ตจำลองวันนี้ให้ขายทำกำไร
CPALL และลดน้ำหนัก BDMS ลง 5% นำเงินเข้าลงทุนใน CPN 15% หุ้น
Top Pick เลือก CPN, MCS และ SPVI

ยังมีมุมมองเชิงบวกต่อ หลัง SET Index ยืนเหนือ 1600 จุดได้
การที WHO อนุมัติ Sinovac สํา หรับ ใช้ง านได้ใ นภาวะฉุก เฉิ น ทํา ให้ Vaccine ที ใช้ใ น
ประเทศไทยทังหมดเป็ น Vaccine ทีได้รบั การรับรองจาก WHO ซึงน่าจะสร้างความเชือมัน
และเพิมความเป็ นไปได้ในการกระจาย Vaccine ในวงกว้าง ส่วนการประชุม ครม. วานนี
ได้เห็นชอบมาตรการพยุงเศรษฐกิจทัง มาตรการทีถูกนําเสนอเข้ามา โดยมาตรการที
น่าจะส่งผลดีตอ่ ผูป้ ระกอบการทีเป็ นบริษัทจดทะเบียนมากทีสุด น่าจะเป็ น ยิงใช้ยิงได้ โดย
หากประเมินจากเงือนไขการได้รบั E-Voucher แล้วกลุ่มทีน่าจะได้ประโยชน์น่าจะเป็ น
ผูป้ ระกอบการทีสร้างรายได้จากการขาย-บริการ จากกลุ่มผูม้ ี กาํ ลังซือระดับกลางและ
อย่างเช่นค้าปลีกอย่าง CRC, SPVI, HMPRO, DOHOME หรือผูป้ ระกอบการศูนย์การค้า
อย่ า ง CPN อี ก ประเด็ น หนึ งที น่ า สนใจได้แ ก่ ส ถานการณ์ด ้า นการส่ ง ออก โดย สรท.
คาดการณ์ว่าปี
จะเติบโต - % และอาจมี Upside ไปถึง - % ได้หากจัดการ
ปั ญหาเรืองตูค้ อนเทนเนอร์ และ ค่าระวางได้ดี ภาพรวมของ SET Index ยังอยู่ในเกณฑ์ดี
หลังจากขึนมาเหนือ
จุดได้ พอร์ตจําลอง วันนีขายทํากําไร CPALL และลดนําหนัก
BDMS ลง % เข้าลงทุนใน CPN 15% Top Pick เลือก CPN, MCS และ SPVI
มาตรการเยียวยา และกระตุ้นการบริโภคที่ ครม. อนุมัติ
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ทีมา: กระทรวงการคลัง
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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OPEC meeting ยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการผลิตน้ำมัน
เดือน ส.ค.เป็นต้นไป น่าจะทำให้ราคาน้ำมันแกว่งตัว
ผลสรุปการประชุมประเทศผูผ้ ลิตนํามัน OPEC คือ
 การผลิตนํามันใน เดือน มิย.-ก.ค. จะผลิตนํามันเพิมขึน . ล้านบาร์เรล/วัน
เป็ นไปตามเดิม
 การผลิต เดือน สค.64 เป็ นต้นไป ทีประชุม ยังไม่ได้ตดั สินใจ รอประชุมกันอีก
ครังในวันที ก.ค.
 คาดการณ์ว่า Demand นํามันทัวโลกในปี
จะเพิมขึน ล้านบาร์เรล/วัน
แตะที . ล้านบาร์เรล/วัน ไม่เปลียนแปลงจากคาดการณ์เดิมในเดือนเม.ย.ที
ผ่านมา
โดยรวม ASPS ประเมินว่า ความไม่ชัดเจนเรืองการผลิตนํามัน เดือน สค.64 เป็ นต้นไป
ทําให้มีโอกาสที OPEC อาจจะจะเพิมกําลังการผลิต โดยรวมประเมินว่าราคานํามันดิบ
โลกในระยะกลาง– ยาว มีแนวโน้มทีจะทรงตัว หรือ Flat ออกข้าง
สําหรับคําแนะนําหุน้ ในกลุ่มนํามัน การประกาศทยอยปรับขึนกํา ลังการผลิตของกลุ่ม
OPEC+ รวมถึงกรณี การกลับมาผลิตของอิหร่าน ถื อเป็ นการจํากัด Upside การขึนของ
ราคานํามันดิบโลกจากนี อย่างไรก็ตาม แต่ยงั เชือว่าราคานํามันดิบโลกคงไม่ได้ปรับตัวลง
แรง เพราะมีแรงหนุนจากเศรษฐกิจโลกทีฟื นตัว ยังแนะนําหาจังหวะทยอยสะสมลงทุนหุน้
นํามัน ทัง PTT (Buy: FV@B48.5) และ PTTEP (Buy: FV@B128)

WHO อนุมัติ Sinovac หนุนการฉีดวัคซีนของไทยเร็วขึ้น บวกหุ้น
เปิดเมือง เช่น CPN และ SPVI
องค์การอนามัยโลก (WHO) อนุมัติวคั ซีน COVID-19 ของบริษัท Sinovac (ผูผ้ ลิตวัคซีน
สัญชาติจีน) สําหรับใช้ในกรณี ฉุกเฉิ น (Emergency Approve) นับเป็ นวัคซีนของผูผ้ ลิต
สัญชาติจีนตัวที 2 ที WHO รับรอง ตามหลังวัคซีน Sinopharm ส่งผลให้ปัจจุบนั มีวคั ซีน
COVID-19 จํานวน ตัว ทีผ่านการรับรอง (ดังตาราง)
วัคซีน COVID-19 ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว

ทีมา: New York Time Vaccine Tracker
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ASPS มองว่าการอนุมตั ิวคั ซีน Sinovac ของ WHO จะส่งผลบวกต่อไทย เนืองจากวัคซีน
Sinovac เป็ น หนึ งในวัค ซี น หลัก ที ไทยใช้ (ควบคู่กับ AstraZeneca) ซึงการอนุมัติ ข อง
WHO จะช่วยลดความกังวลจากการฉีดวัคซีนลง ช่วยให้การฉีดวัคซีนของไทยทําได้รวดเร็ว
ยิงขึน และยังหนุนให้การฉีดวัคซีนสามารถเดินหน้าได้แผนทีวางไว้ง่ายขึน สอดคล้องกับ
คํา กล่ า วของนายกรัฐ มนตรี ที เน้น ยําว่ า “ในวัน ที มิ . ย. 2564 จะมี ก ารฉี ด วัค ซี น ให้
ประชาชนแน่นอน”
ทังนี หากวัคซีนนําเข้าตามแผน ASPS ประเมินว่าภายยสินปี 2564 ไทยสามารถฉีดวัคซีน
ให้ประชากรเกือบ 40 ล้านราย ซึงครอบคลุมถึง 56% ของประชากรทังประเทศ
คาดการณ์จำนวนประชากรที่ฉดี วัคซีน จากแผนการนำเข้าวัคซีน
โดสแรก โดสสอง จํานวนผูฉ
้ ด
ี รวม ว ัคซีนตามแผน
พค 64
มิย 64F
กค 64F
สค 64F
กย 64F
ตค 64F
พย 64F
ธค 64F

2.50
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

(ล้านราย)
1.11
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

3.61
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

(ล้านโดส)
3.5
6
20
10
10
10
10
5.0

คาดการณ์
จํานวนผูฉ
้ ด
ี รวม
จํานวนผูฉ
้ ด
ี รวม
(ล้านราย)
(% ประชากร)
‐
5.2%
6.61
9.5%
16.61
23.9%
21.61
31.0%
26.61
38.2%
31.61
45.4%
36.61
52.6%
39.11
56.2%

ทีมา: ASPS รวบรวม

การฉีดวัคซีนจะช่วยให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาเป็ นปกติ และเป็ น Sentiment บวก
ต่อหุน้ ทีได้ประโยชน์จากการเปิ ดเมือง เช่น






กลุม่ สายการบิน (AOT, AAV)
กลุม่ ขนส่ง (BEM, BTS, DMT)
กลุม่ ท่องเทียวและโรงแรม (MINT, ERW, CENTEL)
กลุม่ บันเทิงและสือ (MAJOR, VGI, PLANB)
กลุ่ ม ค้ า ปลี ก และพั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ (CPALL, CRC, BJC, HMPRO,
DOHOME, SPVI, CPN)
 กลุม่ ธนาคาร (KBANK, BBL)
 กลุม่ เช่าซือ (MTC, SAWAD, TIDLOR)

ครม. อนุมัติมาตรการกระตุ้นการบริโภค 1.4 แสนล้านบาท หนุนหุ้น
ค้าปลีก เช่น SPVI และ CPN
ทีประชุม ครม. วานนีอนุมตั ิมาตรการเยียวยา และกระตุน้ การบริโภค จํานวน 4 มาตรการ
วงเงิ น รวม 1.4 แสนล้ า นบาท (0.9% ของ GDP) ตามที กระทรวงการคลั ง เสนอ
ประกอบด้วย โครงการเติมเงินให้กับผูถ้ ื อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, โครงการเพิมกําลังซือ
ให้แ ก่ ผู้ที ต้อ งการความช่ ว ยเหลื อ เป็ น พิ เ ศษ (กลุ่ม เปราะบาง เช่ น ผู้สูง อายุ, ผู้พิ ก าร),
โครงการคนละครึงเฟส 3 และโครงการยิงใช้ยิงได้ (ดังรูป)
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มาตรการเยียวยา และกระตุ้นการบริโภคที่ ครม. อนุมัติ

ทีมา: กระทรวงการคลัง

ในบรรดาโครงการต่างๆข้างต้น ASPS มองว่ามี 2 โครงการทีน่าติดตามและมีผลบวกต่อ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหุน้ คือ
. คนละครึ ง 3: ภาครัฐ ร่ว มจ่ าย 50% สํา หรับ ค่าอาหาร เครืองดืม สิ น ค้า ทัวไป และ
ค่า บริก าร (นวด สปา ทําผมทํา เล็บ ค่า เดิ น ทางโดยบริก ารขนส่ง สาธารณะหรือ ขนส่ ง
มวลชนสาธารณะ) แต่ไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน หรือไม่เกิน 3,000 บาท/คน ตลอดโครงการ
วงเงินรวม 9.3 หมืนล้านบาท ระยะเวลาตังแต่ ก.ค. – ธ.ค. 2564 ประเมินเป็ นบวกต่อ
MAKRO จากอานิ สงส์ท างอ้อ มต่อ กลุ่ม ร้า นค้า ค้า รายย่ อ ย ทีได้เม็ ดเงิ น รัฐ เข้า มาหนุน
ขณะที ในส่ ว นของร้า นอุ ป โภคบริ โ ภคกุ่ ม โมเดิ ร ์น เทรด (CPALL, BJC, CRC) อาจมี
Sentiment ลบบ้าง แต่เชือสะท้อนในราคาหุน้ ไปมากแล้ว
. ยิ งใช้ ย ิ งได้ : รัฐสนับสนุน e-Voucher ผ่าน G-Wallet บนแอปพลิเคชัน “เป๋ าตัง” ใน
อัตรา - % วงเงินรวม . หมืนล้านบาท โดยวงเงินใช้จ่ายทีนํามาคํานวณสิทธิ eVoucher ไม่เกิน หมืนบาท/คน และยอดใช้จ่ายทีนํามาคํานวณสิทธิไม่เกิน พันบาท/
คน/วัน และจะได้รบั สิทธิ e-Voucher สะสมสูงสุดไม่เกิน พันบาท/คน ตลอดระยะเวลา
โครงการ
 ยอดใช้จ่ายจริงตังแต่ 1-40,000 บาทแรก ได้รบั e-Voucher % ของยอดใช้
จ่าย แต่ไม่เกิน 4,000 บาทต่อคน และ
 ยอดใช้จ่ายจริงตังแต่ ,001-60,000 บาท ได้รบั e-Voucher % ของยอดใช้
จ่าย แต่ไม่เกิน ,000 บาทต่อคน
ทังนี สิทธิ e-Voucher จะคืนเป็ นวงเงินใน G-Wallet ทุกต้นเดือนถัดไป โดยไม่สามารถแลก
เป็ น เงิ น สดได้ โดยเริมละทะเบี ย นวัน ที 21 มิ . ย. 2564 และเริมใช้จ่ า ยเงิ น ส่ ว นที นํา ไป
คํานวนสิทธิ e-Voucher ตังแต่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย.
และจะสามารถเริมใช้จ่ายส่วน eVoucher ได้ตงแต่
ั 1 ส.ค. - 31 ธ.ค.
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ASPS ประเมิ น เป็ น บวกต่ อ หุ้น ค้า ปลี ก ที มี สัด ส่ ว นค่ า ใช้จ่ า ยต่ อ ใบเสร็ จ สู ง เช่ น กลุ่ม
ซ่อมแซม-ต่อเติมบ้าน (HMRO, DOHOME), กลุม่ แฟชัน (CRC), กลุม่ อุปกรณ์ IT (COM7,
SPVI) และหุน้ กลุม่ ห้างสรรพสินค้า (CPN)

สภาผู ้ ส ่ ง ออกเรื อ มองเป้ า ส่ ง ออกปี 64 สามารถโตได้ ส ู ง 1015%yoy ดีต่อหุ้นส่งออก ชอบ TU, NER
แรงขับเคลือนเศรษฐกิจไทยตลอดทังปี 2564 หลักๆ ASPS ยังคงมุมมองเดิมคือ จะมา
จาก ภาคการค้าระหว่างประเทศ คือ ส่งออก(X) สัดส่วนราว 60%ของ GDP ซึงตังแต่ตน้
ปี -ปั จ จุบัน ตัว เลขยอดส่ ง ออกได้พิ สูจ น์แ ล้ว ว่ า เป็ น พระเอกหลัก ที พยุง เศรษฐกิ จ ไทย
สะท้อ นผ่ า น (ส่ ง ออก 4M64 ขยายตัว เฉลี ย %yoy ) เที ย บกับ ฟั น เฟื องขับ เคลื อนใน
ประเทศ (Domestic) อาทิ การบริโภคครัวเรือน(C) 1Q64 พบว่าหดตัว 0.5%yoy ฯลฯ
มุมมองของฝั งรัฐบาลทีเชือทางเดียวกัน ล่าสุด เมือวานสภาผูส้ ่งออกทางเรือ(สรท.) ออก
รายงานแนวโน้มส่งออก ซึงมีมุมมองเชิงบวก คือ ปั จจุบนั คาดกรณีฐาน (Base Case)
ส่งออกทังปี 64 โอกาสขยายตัว 6-7%yoy มีความเป็ นไปได้สูง และมีมุมมองUpside ที
ส่งออกทังปี ไทยจะโตได้ถึง 10 -15%yoy (ดังรู ปด้านล่าง) ขึนกับ Factor สําคัญคือ รัฐ
ต้องออกมาตรการช่วยเหลือ ให้นาํ เข้าตู้ Container ให้เพียงพอ ฯลฯ
สรท. คาดส่งออกไทยทั้งปีมี Upside ที่จะโตได้ 10-15% หากตู้ Container เพียงพอ

ทีมา: สภาพัฒน์ฯ , ฝ่ ายวิจยั ASPS

ASPS ประเมินว่าหากรัฐสามารถแก้ปัญหา ตู้ Container จะ ดีต่อเศรษฐกิจไทย และ
น่ า จะจํา กั ด Downside ในการปรับ ลด GDP Growth ไทยปี 2564 และดี ต่ อ ตลาดหุ้น
โดยรวม
อีกฝั งนึงจะเป็ นบวกกับภาคธุรกิจส่งออก และหุน้ ส่งออกบริษัทจดทะเบียนในตลาด ซึง
ASPS ยั ง คงมุ ม มองเชิ ง บวกต่ อ Theme ส่ ง ออก เป็ น 1 ใน Theme การลงทุ น ในปี นี
อย่างไรก็ตามในช่วงทีผ่านมา หุน้ ส่งออกหลายกลุ่ม อาทิ กลุ่มเกษตรและอาหาร CPF,
STGT กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ (CCET) อาจถูกกดดันจาก ปั จจัยลบ อาทิ พนักงานโรงงานติด
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Covid-19 จนราคาหุ้น ตอบรับไปแล้วระดับ นึง หากสถานการณ์ผ่อนคลาย น่ า จะเป็ น
จังหวะรอเข้าสะสม โดยปั จจุจบันหุน้ ส่งออก ทีฝ่ ายวิจยั แนะนําลงทุน มี 2 บริษัท คือ TU
(FV @ 20.00) และ NER (FV @9.5)

ต่างชาติเริ่มกลับมาหนุนหุ้นไทยและเพื่อนบ้าน แนะ CPN SPVI MCS
ตลาดหุ้น ในฝั งเอเชี ย ถูก กดดัน จากประเด็ น COVID-19 ระลอกที 3 มาพอสมควร แต่
ภาพรวมตัว เลขผู้ติ ด เชื อเพิ มชึ นในอั ต ราที ทรงถึ ง ลง บวกกั บ พฤติ ก รรมนัก ลงทุ น ให้
ความสําคัญกับความหวังการฟื นตัวของเศรษฐกิจ จากการเร่งกระจายวัคซีนเป็ นหลัก คือ
ช่วงทีมีการเร่งฉีดวัคซีนหุน้ จะขึนเร็วเป็ นพิเศษ โดยเฉพาะหุน้ เปิ ดเมือง (ตามทีได้นาํ เสนอ
ในบทวิเคราะห์ Invest + ประจําเดือน มิ.ย. 64)
ดังนันด้วยความหวังการกระจายวัคซีน รวมถึงมาตการกระตุน้ เศรษฐกิจแบบจัดเต็ม หนุน
ให้หุน้ ในกลุ่ม TIP เริมกลับมา Outperform ในช่วง 1 สัปดาห์ทีผ่านมา นําโดยตลาดหุน้
ฟิ ลิปปิ นส์ +7.5%, ไทย +4.3% และอินโดนีเซีย +3.2% นอกจากนียังเริมเห็น Momentum
ของ Fund Flow ทีทยอยไหลเข้ามาทัง 3 ประเทศ คือ ต่างชาติซือสุทธิฟิลิปปิ นส์ 3 วันติด
27 ล้านเหรียญ ตามมาด้วยตลาดหุน้ ไทย 2 วันติด 95 ล้านเหรียญ หรือราว 3 พันล้าน
บาท และอินโดนีเซีย 2 วันติด 143 ล้านเหรียญ
Movement ตลาดหุ้นในกลุ่ม TIP ตั้งแต่ 24 พ.ค. – ปัจจุบัน

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS

กลยุ ทธ์ การลงทุนแนะนํ าสะสมหุ้น ใหญ่ ในธี มเปิ ดเมื อง น่ าจะเป็ นเป้ าหมายใน
ลํ า ดั บ ต้ น ๆของ Fund Flow อย่ า ง CPN, AOT, MINT, KBANK, BDMS รวมถึ ง หุ้ น
Laggard พืนฐานมาก และมีปัจจัยบวกเฉพาะตัวหนุน SPVI, MCS
Toppicks วั น นี เลื อ ก CPN, SPVI ได้ แ รงหนุ น จากมาตรการภาครั ฐ และยั ง ชอบ
MCS โดยมีรายละเอียดทางพืนฐาน ดังนี
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MCS (FV @ 21.90) ดร. ไนยวน ชิ CEO ออกเดินทางไปญีปุ่ นวันที 9 พ.ค. 64 มีนดั หมาย
พบลูกค้ากว่า 20 ราย คาด MCS น่าจะคว้างานเพิมเติมอีกมาก จากเดิมทีมีงานรอเซ็น
สัญญาอย่างเป็ นทางการอยู่แล้ว 4.5 หมืนตัน ซึงคาดจะกลับมาไทยและประกาศงานให้
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET Index)ได้ทราบเร็วๆนี คาดหนุนกําไร 2Q64 เติบโต
ต่อเนือง เพราะนําหนักส่งออกน่าจะสูงแตะ 1.5 หมืนตัน (Azabudai และ Toranomon)
SPVI (FV @ 8.65) หนึ งในหุ้น ที คาดได้ป ระโยชน์จ ากมาตรการเยี ย วยา COVID-19
ระลอก 3 ของภาครัฐ ฯ อี กทังปั จ จัยพืนฐานยัง ดูดีทังปี 2564 จากแรงหนุน กระแสการ
ทํางาน + เรียนทีบ้านทีเห็นมากขึนในกลุ่มลูกค้าระดับกลางบน, นักศึกษา กอปรกับ มี
สินค้าใหม่ที Apple เพิงเปิ ดตัว iMac และ iPad Pro เข้ามา จึงคาดหนุน Q ยังโตสูง
ขณะที Q64 จะยังมีผลบวกจากฐานตําปี ก่อนทีขาดสินค้า + มาตรการภาครัฐ
CPN (FV @ 58.00) หนึงหุน้ ทีได้ประโยชน์จากมาตการภาครัฐ + คาดหวังเศรษฐกิจฟื น
ตัว(คาดหวังการเก็บค่าเช่าได้มากขึน) คาดราคาหุน้ Outperform ตลาดฯในช่วงนี ขณะที
พืนฐานกําไรคาดกลับมาดูดีในช่วง H64 ภายใต้ความคาดหวังสถานการณ์โควิดคลีคลาย
และการฉีดวัคซีนในไทยเป็ นไปอย่างวงกว้างมากขึน อีกทังบริษัทยงประกาศลงทุน %
หรือ . หมืนล้านบาท (อีก % กลุ่มเซ็นทรัล และ % กลุ่ม HK Land) ในการพัฒนา
โครงการ Mixed Use บนทีดินเดิมสถานฑูตอังกฤษ คาดเสร็จในปี
Valuation หุ้น Toppicks
Company Recommendation

Last Price
FairValue Upside PER 21F Div Yield 21F (%)
(01/06/2021)

MCS

BUY

14.40

21.90

52.1%

6.6

SPVI

BUY

6.80

8.65

27.3%

21.3

7.9
2.8

CPN

BUY

52.00

58.00

11.5%

25.1

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

