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8 มิถุนายน 2564 |

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
การเริ่มฉีด Vaccine ทั่วประเทศเป็นวันแรกผลเป็นที่น่าพอใจ ทำให้มีมุมมอง
เชิงบวกในการที่จะพ้นจากวิกฤติ Covid-19 ส่งผลให้เม็ดเงินในประเทศไหล
เข้าสินทรัพย์เสี่ยงอย่างตลาดหุ้นมากขึ้น ประเมิน SET Index ยังแกว่งตัวใน
ทางบวก Theme การลงทุนที่เด่นสุดยังเป็นหุ้นเปิดเมือง วันนี้ไม่มีการปรับ
พอร์ต เลือก AOT, CPN และ MCS เป็น Top Pick

เดินหน้าฉีด Vaccine หนุน SET Index เดินหน้าต่อ
การเริมฉีด Vaccine แบบปูพรมทัวประเทศวันแรก มิ.ย.64 พบว่ามีจาํ นวนผูท้ ีรับการฉีด
Vaccine อยู่ในระดับทีน่าพอใจ นอกจากนียังมีความชัดเจนเรือง Vaccine เพิมเติม โดย
รัฐ บาลไทย จะนํา เข้า J&J เพิ มเข้า มาอี ก ล้า นโดส ขณะที รพ.เอกชน จะนํา เข้า
Moderna เข้ามาอีก ล้านโดส (เริมส่งมอบ ล้านโดส เดือน ต.ค. ) พัฒนาการเชิง
บวกเรือง Vaccine ดัง กล่ า วน่ า จะเป็ น แรงขับ เคลื อนสํา คัญ สํา หรับ ตลาดหุ้น ไทย โดย
คาดหวังเม็ดเงินลงทุนในประเทศไหลเข้าสู่สินทรัพย์เสียงอย่างตลาดหุน้ เพิมขึนต่อเนือง
สําหรับ Theme การลงทุนทีชัดเจนยังคงเป็ นหุน้ เปิ ดเมือง ซึงปั จจุบนั เป็ นหุน้ หลักทีอยู่ใน
พอร์ตจําลองของฝ่ ายวิจยั อยู่แล้วทําให้ยงั ไม่จาํ เป็ นต้องปรับเปลียนหุน้ ในพอร์ต แต่อย่าง
ใด ส่วนประเด็นอืนทีต้องติดตามยังเป็ นเรืองท่าทีของ Fed ทีจะมีการประชุมในสัปดาห์
หน้าว่าจะมีแนวทางเรือง QE อย่างไร ขณะทีในประเทศมีเรืองของการพิจารณา พรก. กู้
เงินเพิม แสนล้านบาทในสภา ซึงหากประเมินจากคะแนนเสียงทีมีการลงมติวาระแรก
ของร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ เชือว่ามีโอกาสทีจะผ่านการพิจารณาสูง ภาพรวมของ SET
Index น่าจะแกว่งตัวในแนวโน้มขึนต่อ Top Pick เลือก AOT, CPN และ MCS
คาดการณ์จำนวนผู้ได้รับการฉีด Vaccine เข็มแรก
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ทีมา: ASPS, หมายเหตุ สมมุติให้ไทยฉีดวัคซีนได้วนั ละ แสนโดสทุกวัน และทุกโดสฉีดให้เฉพาะผูร้ บั วัคซีน
รายใหม่

1,612.59
1.06
88,490

(ล้านบาท)

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ
นักลงทุนแต่ละประเภท (ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
นักลงทุนรายย่อย

-1,214.23
168.54
-64.47
1,110.16
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นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 004132

ภราดร เตียรณปราโมทย์
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เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 075365
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นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
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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

MARKET TALK
กลยุทธ์การลงทุน

ภาคการค้าจีนขยายตัวสูง .. หนุน หุ้นส่งออกไทย
ภาพของเศรษฐกิ จ โลกปี 2564 เห็ น การฟื นตัว ชัด สะท้อ นจากการรายงานดัช นี ชี นํา
เศรษฐกิ จ รายเดื อ นในประเทศหัว เรือ สํา คัญ ของโลก อาทิ สหรัฐ ยุโ รป จี น ออกมาดี
ต่อเนือง ในหลายภาคส่วน เริมตังแต่
ภาคการผลิต : สะท้อนผ่านสัปดาห์ทีแล้ว รายงาน PMI ภาคการผลิตในหลายประเทศ
ยังปรับเพิมขึนต่อเนือง และยืนเหนือ 50 จุด บ่งชีว่าเศรษฐกิจโลกฟื นตัว (ดังรูป)
PMI ทั่วโลกปรับเพิ่มขึน้ ต่อเนื่อง และยืนเหนือ 50 จุด บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว

ทีมา: Blooomberg

ภาคการค้า ระหว่า งประเทศ : ตลอดสัปดาห์นีมีการรายงาน ยอดส่งออกและนําเข้า
เดือนล่าสุด พ.ค.64 ในหลายประเทศขยายตัวในทิศทางเดียวกัน คือ กลุ่มประเทศ ลาติน
อเมริกา อาทิ บราซิล ส่งออก +53%yoy ชิลี +35% ในเอเซีย เวียดนามส่งออก +40.5%
, เกาหลี ใ ต้ +45.5% และ ล่ า สุด เมื อวาน คื อ จี น หัว เรื อ ใหญ่ เ ศรษฐกิ จ โลก เมื อวาน
ขยายตัว . %yoy และ ยอดนําเข้าเดือน
รายงาน ยอดส่งออกจีน เดือน พ.ค.
เดียวกันขยายตัว . %
โดยรวมมองเป็ นบวกต่อไทย โดยเฉพาะภาคส่งออก สัดส่วนราว 60%GDP จากสถิ ติ
พบว่า ยอดนําเข้าประเทศคู่คา้ ขยายตัว จะหนุน ยอดส่งออกของไทยจะขยายตัวตาม (ดัง
รูป) และสอดคล้องกับ มุมมอง สภาผูส้ ง่ ออกทางเรือ(สรท.) ประเมิน Upside ทีส่งออกทัง
ปี ไทยจะโตได้ถึง 10 -15%yoy จากปั จจุบนั คาดขยายตัว 6-7%yoy Factor สําคัญคือ รัฐ
ต้องออกมาตรการช่วยเหลือ ให้นาํ เข้าตู้ Container ให้เพียงพอ
การนำเข้าของจีน และการส่งออกของไทย

ทีมา: Blooomberg
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โดยรวม ASPS ยังคงมุมมองเดิม คือ หุน้ ส่งออกยังเป็ น 1 ใน Theme การลงทุนในช่วงที
เหลือของปี จากพืนฐานทียังสดใส แนวโน้มส่งออกยังดีตลอดทังปี 2564 ประเมิน หุน้
ส่งออก 3 กลุม่ คือ กลุม่ เกษตรและอาหาร ทีแนะนําซือ CPF(FV @ 42.00) , TU(FV @
20.00), STA(FV @ 60.00), SAT(FV @ 24.00) และกลุ่มชินส่วนฯ อาทิ KCE, HANA,
DELTA, SVI ในทางพืนฐานยังชะลอแนะนําลงทุน เนืองจาก Valuation ทีแพง

ถ้าไทยฉีดวัคซีนวันละ 3 แสนโดสทุกวัน จะครอบคลุมประชากร 60%
ภายใน ต.ค. 64
ข้อมูลปั จจุบัน (7 มิ.ย. 256 ) ไทยฉี ดวัคซีนไปแล้วจํานวน 4. 22 ล้านโดส ส่งผลให้ไทย
จะต้องฉีดวัคซีนเพิมอีก 95.78 ล้านโดส จึงจะครบ 100 ล้านโดสตามเป้าทีวางไว้ หรือ ต้อ ง
ฉีด เฉลียให้ไ ด้ร าว . แสนโดสต่อ วัน (คํานวณจาก 95.78 ล้านโดส หารด้วยจํานวน
คงเหลือจนถึงสินปี (8 มิ.ย. – ธ.ค. 2564) หรือ 207 วัน) ขณะทีอัตราการฉีดวัคซีน/วัน
เฉลียย้อนหลัง 7 วัน อยู่ทีราว 9.46 หมืนโดส/วัน ส่งผลให้เป้าหมาย 100 ล้านโดส เป็ น
เป้าหมายทีค่อนข้างท้าทาย
ความคืบหน้าการฉีดวัคซีนเทียบกับเป้าหมายทีร่ ัฐตั้งไว้
วัคซีนทีฉีดไปแล ้ว
ฉีด ไปแล้ว

4,218,094

วัคซีนทีต ้องฉีดเพิม

อัตราการฉีด เฉลีย 7 วันย ้อนหลัง
อัตราการฉีด/วัน เพือบรรลุเป้ า

ตอ
้ งฉีด อก
ี

95,781,906

โดส
วัคซีนทีฉีดไปแลว้
4,218,094
ว ัคซีนทีต้องฉีดเพิม
95,781,906
เป้ าหมายการฉีดวัคซีนสินปี 100,000,000

100
ล้าน
โดส

%
4.2%
95.8%
100.0%

462,715
94,571

ระยะเวลาทีเหลือก่อนสินปี
วัน
207
อต
ั ราการฉีด/ว ัน เพือบรรลุ เป้า 462,715 โดส/ว ัน
อัตราการฉีด เฉลีย 7 วันย ้อนหลัง 94,571 โดส/วัน

ทีมา: ศบค, ASPS

แต่ ASPS เชือว่าการฉี ดวัคซีนของไทยจะเร่งตัวขึนได้ สะท้อนจากการเดินหน้าฉี ดวัคซีน
ล็อตใหญ่ทวประเทศวานนี
ั
สามารถฉีดวัคซีนได้ถึง 3 แสนโดส/วัน ซึงสูงกว่าค่าเฉลียการ
ฉีดวัคซีนย้อนหลัง 7 วัน ถึง 3.17 เท่า
ทังนี ASPS ประเมินว่า หากสมมุติให้ไทยฉีดวัคซีนได้วนั ละ 3 แสนโดสทุกวันไปเรือยๆ และ
ทุกโดสฉี ดให้เฉพาะผูร้ บั วัคซีนรายใหม่ (ภาตใต้สมมุติฐาน ยังไม่มีใครฉี ดเข็มสอง) จะ
พบว่าจํานวนผูไ้ ด้รบั วัคซีนเข็มแรกจะเพิมขึนเรือยๆ จากปั จจุบนั . ล้านราย ( . % ของ
ประชากร) เป็ น . ล้านราย (5% ของประชากร) ในประมาณวันที 9 มิ.ย. 2564, และ
เพิมเป็ น . ล้านราย ( % ของประชากร) ในประมาณวันที 21 มิ.ย. 2564 และเป็ น
เช่นนีไปเรือยๆ (ดังตาราง)
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คาดการณ์การจำนวนฉีดวัคซีนเข็มแรกของไทย
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หมายเหตุ
ข ้อมูลปั จจุบัน

คาดการณ์

ทีมา: ASPS, หมายเหตุ สมมุติให้ไทยฉีดวัคซีนได้วนั ละ แสนโดสทุกวัน และทุกโดสฉีดให้เฉพาะผูร้ บั วัคซีน
รายใหม่

โดยจากตารางจะพบว่า ประชากรราว 60% จะได้รบั วัคซีนประมาณช่วงกลางเดือน ต.ค.
2564 ซึงจะช่วยหนุนให้ไทยเกิดภูมิคมุ้ กันหมู่ได้ง่ายขึน และช่วยให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ฟื นตัวกลับมาได้ ส่งผลบวกต่อหุน้ ทีได้ประโยชน์จากการเปิ ดเมือง เช่น กลุ่มสายการบิน
(AOT, AAV), กลุ่มขนส่ง (BEM, BTS, DMT), กลุ่มท่องเทียวและโรงแรม (MINT, ERW,
CENTEL), กลุ่ ม บั น เทิ ง และสื อ (MAJOR, VGI, PLANB), กลุ่ ม ค้ า ปลี ก และพั ฒ นา
อสังหาริมทรัพย์ (CPALL, CRC, BJC, HMPRO, DOHOME, SPVI, CPN), กลุ่มธนาคาร
(KBANK, BBL), กลุ่มเช่าซือ (MTC, SAWAD, TIDLOR), รวมถึงกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม
(WHA, AMATA) จากแผนการฉีดวัคซีนให้แรงงานในนิคม และชุมชนรอบนิคมทีจะเริมต้น
ในวันที 9 มิ.ย. 2564 โดยเลือ ก AOT และ CPN เป็ นส่ว นหนึงของหุ้น Top picks ใน
วัน นี

กระแสฉีดวัคซีนทางเลือก ดีต่อหุ้นกลุ่มโรงพยาบาล ชอบ BDMS,
PR9, BCH
ประเด็ น วัคซี น อี ก ประเด็ น คื อ การประกาศราคากลางวัค ซี น หลังสมาคมรพ.เอกชน
ประกาศราคากลางวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นาที . พันบาท/โดส เป็ นราคาทีรวมค่าบริการ
+ ค่าประกันแล้ว โดยมีกาํ หนดการนําเข้าล็อตที รวม ล้านโดส ในช่วงต้นงวด Q64,
และทีเหลืออีก ล้านโดสหลังจากนัน ภาพรวม
ล็อตที รวม ล้านโดส ช่วงต้นปี
ถือเป็ น Upside ต่อประมาณการกลุม่ ฯ
อย่างไรก็ตาม กําหนดการนําเข้าทีค่อนข้างช้าเทียบกับแผนกระจายวัคซีนของรัฐฯ ฝ่ าย
ํ กทีต้องติดตามคือ จํานวนผูท้ ีจ่ายเงินชําระค่าวัคซีนล่วงหน้าจริง รวมถึง
วิจยั จึงให้นาหนั
จํานวนวัคซีนทีแต่ละรพ.จะได้รบั การจัดสรร ทังนี เบืองต้นหากอิงการจัดสรรวัคซีนจาก
สัดส่วนเตียงรพ.เอกชน และกําหนด Net Profit Margin ที % จะบวกต่อ BCH มากสุด
รองมาเป็ น BDMS และ CHG (ดังรูป)
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สมมุติฐานวัคซีนทางเลือกแบ่งตามสัดส่วนเตียง และ NPM ที่ 10%
รพ. สวนแบงตลาด (%)
มูลค ารายได วัคซีนรวม กําไรสุทธิ (ลานบาท) กําไรที่เพิ่มตามแผนวั คซีนทางเลือก ที่ NPM 10% มูลค าพื้นฐาน FV ที่เพิ่มจากปจจุ บัน ที่ NPM 10% FV ที่เพิ่มขึ้ นตามสมมติ ฐาน NPM 10%
ตามจํา นวนเตี ยงอิงป 2562 (ลานบาท)
2564 2565
2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
BDMS
24.2%
4,592 8,661 9,725
2.1%
2.8%
24.0
0.92
24.9
BH
1.6%
306 1,956 2,686
0.6%
0.7%
135.0
1.39
136.4
BCH
6.0%
1,132 1,473 1,497
3.1%
4.5%
20.1
0.83
20.9
CHG
2.1%
395 1,042 1,001
1.5%
2.4%
3.14
0.11
3.25
RJH
0.8%
152
427
414
1.4%
2.2%
29.5
0.79
30.3
PR9
0.5%
88
321
358
1.1%
1.5%
12.0
0.26
12.3

ทีมา: ASPS

ทิ ศ ทางดัง กล่ า วประเมิ น เป็ น บวก โดยน่ า จะช่ ว ยหนุน ให้แ นวโน้ม การฟื นตัว ของกลุ่ม
ต่อเนืองขึนในช่วง H และ ในปี
ภาพรวมจึงยังคงนําหนัก เท่าตลาด เลือก BDMS
(FV@B ) เป็ น Top picks จากทิศทางกําไรนับจาก Q ทีจะฟื นตัวต่อเนืองทีสุดกลุ่ม
ยาวไปถึงปี
รองมาเป็ น PR9 (FV@B ) และแนะนําเก็งกําไร BCH จาก Sentiment
กําไร Q64 New high + ได้ประโยชน์วคั ซีนทางเลือกสูงสุดในกลุม่ ฯ

กั ง วล CPI เร่ ง พร้ อ มหวั ง กระจายวั ค ซี น เร่ ง แนะหุ ้ น เปิ ด เมื อ ง
Laggard CPN AOT และยังชอบ MCS
การเร่งฉีดวัคซีนวานนีฉีดได้ในอัตราเร่งขึนถึง 3 เท่า เมือเทียบกับค่าเฉลียในช่วง 7 วันทํา
การ ถือเป็ นสัญญาณทีดีสาํ หรับตลาดหุน้ และหากความเร็วเร่งขึนไปอีกหนุนให้ตลาดหุน้ มี
โอกาสฟื นได้ดี 3-5% ต่อเดือน ใน 1 ถึง 2 เดือนข้างหน้า (ตามทีนําเสนอไว้ในบทวิเคราะห์
Market Talk และ Invest+) แต่ระยะสันอาจถูกแรงกดดันจากความกังวลตัวเลขเงินเฟ้อ
ของสหรัฐทีจะประกาศขึนในช่วงคําวันพฤหัสบดีนี ซึงเป็ นหนึงในตัวแปรสําคัญในการ
กําหนดทิศทางนโยบายการเงินว่าจะเร่งตัวขึนหรือไม่? (รอบทีแล้วเงินเฟ้อดีดแรงสุดในรอบ
12 ปี กดดันตลาดหุน้ สหรัฐและไทยย่อตัวแรงเกิน 2% ในช่วง 1 – 2 วันหลังประกาศ) ทัง
ปั จจัยบวกและลบน่าจะหักล้างกันประเมิน SET Index วันนีเคลือนไหวในกรอบ 1606 –
1625 จุด
กลยุทธ์เน้น Selective Buy โดยเลือกหุน้ ทีมีปัจจัยบวกเฉพาะตัว อย่าง หุน้ เปิ ดเมืองราคา
Laggard CPN, AOT และหุน้ พืนฐานดีได้งานใหม่เพิม MCS
AOT (FV @ 67.00) AOT น่าจะกลับมาเป็ นหุน้ ทีตลาดสนใจอีกครังในระยะถัดไป จาก
ความคืบหน้าการฉีดวัคซีนในแถบยุโรปและจีนทีค่อนข้างรวดเร็ว, ในส่วนของไทย การเริม
ั ญาณทีดีหลัง รัฐบาลมีแผน
เปิ ดประเทศทีจะเริมจาก จ.ภูเก็ต ในเดือน ก.ค. 64 และมีสญ
ฉีดวัคซีนให้ครบ ล้านโดสภายในสินปี
ซึงทําให้หนุ้ สนามบินอย่าง AOT กลับมา
น่าสนใจอีกครัง อีกทังราคาหุน้ ปั จจุบนั ยัง Laggard SET Index อยู่มาก ปรับตัวขึนเพียง
3.6%ytd ขณะที SET Index ปรับตัวขึนถึง 11.3%ytd
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CPN (FV @ 58.00) หนึงหุน้ ทีได้ประโยชน์จากมาตการภาครัฐ + คาดหวังเศรษฐกิจฟื น
ตัว(คาดหวังการเก็บค่าเช่าได้มากขึน) คาดราคาหุน้ Outperform ตลาดฯในช่วงนี ขณะที
พืนฐานกําไรคาดกลับมาดูดีในช่วง H64 ภายใต้ความคาดหวังสถานการณ์โควิดคลีคลาย
และการฉีดวัคซีนในไทยเป็ นไปอย่างวงกว้างมากขึน อีกทังบริษัทยังประกาศลงทุน %
หรือ . หมืนล้านบาท (อีก % กลุ่มเซ็นทรัล และ % กลุ่ม HK Land) ในการพัฒนา
โครงการ Mixed Use บนทีดินเดิมสถานฑูตอังกฤษ คาดเสร็จในปี
MCS (FV @ 21.90) MCS แจ้งข่าวรับงาน โครงการ นําหนักรวม . หมืนตัน รองรับ
การสร้างรายได้ไปถึงปี
ขณะทีแนวโน้มกําไร Q สุดแข็งแกร่ง เชือเติบโตไม่ตาํ
กว่า %YoY จากแผนการส่งมอบงาน Q64 อยู่ที . หมืนตัน เพิมขึน พันตันจากงวด
1Q64 โดยงานทังหมดทีส่งมอบเป็ นงานทีให้ margin สูง อย่างโครงการ Toranomon และ
Azabudai ขณะทีราคาหุน้ ซือขายที PER ตําเพียง 6.9 เท่า และให้ Div Yield สูงถึง 7.6%
ต่อปี
Valuation หุ้น Toppicks
Company Recommendation

Last Price
FairValue Upside PER 21F Div Yield 21F (%)
(07/06/2021)

MCS

BUY

14.90

21.90

47.0%

6.8

7.7

CPN

BUY

53.50

58.00

8.4%

25.8

1.4

AOT

BUY

64.50

67.00

3.9%

NM

0.0

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

