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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
ภายใต้อัตราการฉีด Vaccine ต่อวัน 3.5-4 แสนโดส เป็นไปได้ที่จะเห็นการ
สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในช่วง 4Q64 นำไปสู่การเปิดเมือง เปิดเศรษฐกิจ ซึ่งจะ
หนุนเงินไหลเข้าสินทรัพย์เสี่ยงอย่างตลาดหุ้นเพิ่มขึ้น คงเป้า SET Index ที่
1670 จุด พอร์ตจำลอง ให้ขาย SCC และ SPVI เข้าลงทุน BDMS เพิ่ม 5%
ซื้อ ADVANC 10% Top pick เลือก ADVANC, AOT และ BDMS

เปิดเมือง ... เปิดเศรษฐกิจ หนุนเงินไหลเข้าตลาดหุ้นเพิ่ม
มีความคาดหวังเชิงบวกมากขึนในเรืองการกระจาย Vaccine ในประเทศ หลังจากที
วันทีผ่านมา ( - มิ.ย. ) สามารถฉีด Vaccine ได้เกือบ แสนโดส ขณะทีในอีกทางหนึง
มีการเพิมความยืดหยุ่นในการจัดหา Vaccine ของหน่วยงานภาครัฐอืนๆ มากขึนภายใต้
สถานการณ์ดงั กล่าวทําให้เชือว่าการเดินทางไปสูจ่ ดุ ทีมีภมู ิคมุ้ กันหมู่ในประเทศช่วง 4Q64
เป็ นเรืองทีเป็ นไปได้ และด้วย Sentiment ดังกล่าวน่าจะทําให้หุน้ ในกลุ่มทีเกียวเนืองกับ
การเปิ ด เมื อ ง และ การฟื นตัว ของเศรษฐกิ จ น่ า จะได้ป ระโยชน์ สํา หรับ ประเด็ น ใน
ต่างประเทศความกังวลเรืองเงินเฟ้อ ยังคงกลับไปกลับมาเป็ นรายวันโดยล่าสุด Sentiment
ความกังวลเรืองการลดระดับนโยบายผ่อนคลายทางการเงินของ Fed อีกประเด็นหนึงเป็ น
เรืองของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จี น ซึงยังเห็ นสัญญาณความร้อนแรงปรากฎ
ออกมาอยู่ สําหรับทิศทางโดยรวมของ SET Index เชือว่ายังอยู่ในแนวโน้มขึน Investment
Theme ทีชัดสุดเป็ นเรืองของการเปิ ดเมือง เปิ ดเศรษฐกิจ พอร์ตจําลองวันนี ปรับหุน้ SCC
และ SPVI ออก ได้เ ม็ ด เงิ น กลั บ มา % จั ด สรรลงทุ น เพิ มใน BDMS 5% และ ซื อ
ADVANC 10% Top Pick เลือก ADVANC, AOT และ BDMS
ประมาณการระยะเวลาที่ใช้ จนกว่าประชากรจะฉีดวัคซีนครบตามสัดส่วนที่กำหนด

1,612.88
0.29
100,260

(ล้านบาท)

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ
นักลงทุนแต่ละประเภท (ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
นักลงทุนรายย่อย

2,010.64
-140.14
-490.29
-1,380.21
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นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 004132

ภราดร เตียรณปราโมทย์

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 075365

ฐกฤต ชาติเชิดศักดิ์

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 087636

วรรณพฤกษ์ โกมลวิทยาธร

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 110506

ทีมา: ASPS, หมายเหตุ สมมุติให้ไทยฉีดวัคซีนได้วนั ละ . หรือ 4 แสนโดสทุกวัน และทุกโดสฉีดให้เฉพาะผูร้ บั
วัคซีนรายใหม่

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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สินทรัพย์เสี่ยงยังผันผวน.. ติดตาม เงินเฟ้อสหรัฐ, ท่าทีของ Fed ,
ความตึงเครียดสหรัฐ – จีน
แนวโน้มตลาดหุน้ ทัวโลกและตลาดหุน้ ไทยในช่วงทีเหลือของสัปดาห์นี เชือว่ายังอยู่ในช่วง
Monitor ประเด็นสําคัญ หลักๆ คือ
 ท่าทีการใช้นโยบายการเงินของธนาคารกลางสําคัญของโลก คือ ติดตามประชุม
ธนาคารกลาง 10 มิ.ย. ประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) คาดยังคงดอกเบียฯ
ตามเดิม Consensus ให้นาหนั
ํ กเงินเฟ้อในยุโรปทีเพิมขึน ECB จะส่งสัญญาณ
QE tapeing ??? , 15-16 มิ.ย. 2564 การประชุม Fed จะส่งสัญญาณนโยบาย
การเงินอย่างไรต่อ เนืองจากปั จจุบนั ความคาดหวังว่า Fed จะเริม QE tapeing
ํ กการรายงานเงินเฟ้อ สหรัฐ
ในช่วงปลายปี นี เร็วกว่าทีคาด (ASPS ให้นาหนั
เดือน พค. ในวันพรุง่ นี (ดังรูป) จะมีส่วน ต่อการพิจารณา Fed คือ หากออกมา
สูงต่อเนือง จะมีผลต่อคาดการณ์ Fed จะเร่งใช้นโยบายการเงินเร็วขึน จะเป็ น
ปั จจัยกดดันตลาดหุน้ )
ปัจจัยสำคัญที่ตลาดให้น้ำหนัก

ทีมา: Bloomberg

 ความตึง เครี ย ดสหรัฐ – จี น ยัง มี คื อ ฝั งจี น : เมื อวาน คณะกรรมการสภา
ประชาชนแห่งชาติ ได้ยืนร่างกฎหมายฉบับที ตอบโต้การควําบาตรจากสหรัฐฯ
โดยทียัง ไม่ เปิ ด เผยรายละเอี ย ดใด ๆ ฝั งสหรัฐ สัป ดาห์ทีแล้ว ประกาศ Ban
บริษัทจีนเพิมเติม อีก 59 บริษัท
โดยภาพรวมสินทรัพย์ต่างๆ ยังผันผวนจากประเด็น ดังกล่า ว ภาพทีเกิ ดขึนคือ Dollar
Index ยังแกว่งตัวอ่อนค่าบริเวณ 90 จุด และในช่วงสัน เงินไหลเข้าสินทรัพย์ปลอดภัย
อาทิ ทองคํา , Bond Yield 10 ปี สหรัฐ ปรับลดลงอยู่ที 1.53% และน่าจะทําให้ SET
index ในวันนีปรับขึน จํากัด แต่อีกฝั งนึงคือ Downside ในการปรับลงแรงเชือว่าไม่มาก
เนืองจากจากความคืบหน้าการกระจายวัคซีนในประเทศ

ภัยแล้งภาคตะวันตกของสหรัฐฯ รุนแรงมากที่สุด 40 ปี… ดีต่อหุ้น
ถั่วเหลือง ชอบ TVO
ประเด็นภัยธรรมชาติในสหรัฐยังมีต่อเนือง ปั จจุบนั ในภูมิภาคตะวันตกของสหรัฐฯพืนที
ราว ใน ราว % ของพืนที กําลังเผชิญกับภัยแล้งทีรุ นแรงมากทีสุดในรอบ ปี
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ASPS ประเมินจะหนุนราคา Soft Commodity โลก โดยเฉพาะ ถัวเหลือง สะท้อนผ่าน
ราคาเมือเช้านี เริมปรับขึน (ดังรูป)
พื้นที่ๆเกิดภัยแล้งในภาคตะวันตกของสหรัฐ

ทีมา: Bloomberg

%การเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์
นําตาล
ถัวเหลือง
นํามัน Brent
ถ่านหิน Newcastle
ยางแผ่น
Cotton
กากถัวเหลือง
ยางแท่ง
แก็สธรรมชาติ
BDI

ราคาล่าสุ ด
17.7
1457.0
72.2
116.8
224.0
85.1
389.8
165.4
3.1
2428.0

%Chg
1.90%
1.18%
1.02%
0.99%
0.95%
0.92%
0.75%
0.12%
-0.03%
-0.41%

%WTD
0.00%
1.50%
0.46%
5.90%
-0.18%
-0.77%
-1.62%
-0.84%
0.97%
-0.41%

%MTD
2.02%
6.14%
4.18%
4.15%
-2.18%
3.68%
-1.44%
-2.30%
4.72%
-6.47%

%YTD
24.81%
31.05%
39.42%
45.76%
0.72%
8.99%
-7.08%
10.05%
16.46%
77.75%

ทีมา: Bloomberg ASPS Update 9 มิ.ย. 64

ทิศทางราคาเมล็ดถัวเหลืองและกากถัวเหลืองในตลาดโลกทีปรับตัวขึนวานนี มีโอกาส
สร้าง Sentiment ทีดีต่อหุน้ ทีเกียวข้องอย่าง TVO โดยทางพืนฐานแนวโน้มกําไร Q64
ของ TVO อยู่ที 750 - 800 ล้านบาท บวกราว 100% จากกําไรปกติ 366 ล้านบาทในงวด
2Q63 หนุนด้วย Gross margin ทีประเมินไว้ . % จาก . % งวดเดียวกันปี ก่อน ทัง
จากทิศทางราคากากถัวเหลืองและนํามันถัวเหลืองสูงขึน ในขณะทีต้นทุนเมล็ดถัวเหลือง
มีการทําสัญญาซือขายราคาตําสําหรับรองรับการผลิตงวด Q64 แล้ว สําหรับกําไรทังปี
ประเมินเท่ากับ . พันล้านบาท ขยายตัว % yoy จากคาดการณ์ยอดขายเพิม
17% yoy และ Gross Margin ที . % เทียบกับ . % ในปี
อิง PER เท่า ให้ FV ปี
ที บาท โดยราคาหุน้ TVO ปรับเพิม . % YTD ถือว่า
Laggard SET Index และ SET FOOD ทีเพิม 11% และ % YTD ตามลําดับ ในขณะที
Valuation ยังจูงใจ PER ซือขาย . เท่า และคาดหมาย Div yield ปี
ราว . %
(จ่ายปี ละ ครัง)
แนะนํา ซือ เก็งกําไร ตามทิศทางราคาถัวเหลืองในตลาดโลกและแนวโน้มกําไร เติบโต YoY
ตลอดช่วงทีเหลือของปี
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รัฐปลดล็อคจัดหาวัคซีน บวกกับการฉีดที่เร่งเครื่อง หนุนวัคซีน
ครอบคลุมประชากร 70% ภายใน ต.ค. 64
การฉีดวัคซีนในไทยยังเดินหน้าต่อเนืองตามแผนทีวางไว้ โดยอิงจากข้อมูลล่าสุด (วันที 7
มิ.ย. 2564) ไทยฉีดวัคซีนให้ผรู้ บั วัคซีนรายใหม่จาํ นวน 4.17 แสนโดส/วัน (สูงกว่าค่าเฉลีย
ย้อนหลัง 7 วันทีฉีดวันละ . แสนโดสวัน) ส่งผลให้ปัจจุบนั ไทยฉีดวัคซีนไปแล้วจํานวน
4.63 ล้านโดส จึงเหลือวัคซีนทีต้องฉี ดวัคซีนเพิมอีก 95.37 ล้านโดส จึงจะครบ 100 ล้าน
โดสตามเป้าทีวางไว้ หรือ ต้อ งฉีด เฉลียให้ไ ด้ร าว . แสนโดส/วัน
ความคืบหน้าการฉีดวัคซีนเทียบกับเป้าหมายทีร่ ัฐตั้งไว้
วัคซีนทีฉีดไปแล ้ว
ฉีด ไปแล้ว

วัคซีนทีต ้องฉีดเพิม

อัตราการฉีด เฉลีย 7 วันย ้อนหลัง
อัตราการฉีด/วัน เพือบรรลุเป้ า

ตอ
้ งฉีด อก
ี

4,634,941

95,365,059

โดส
วัคซีนทีฉีดไปแล ้ว
4,634,941
ว ัคซีนทีต้องฉีดเพิม
95,365,059
เป้ าหมายการฉีดวัคซีนสินปี 100,000,000

462,937

100
ล้าน
โดส

%
4.6%
95.4%
100.0%

146,267

ระยะเวลาทีเหลือก่อนสินปี
วัน
206
อัตราการฉีด/ว ัน เพือบรรลุ เป้า 462,937 โดส/ว ัน
อัตราการฉีด เฉลีย 7 วันย ้อนหลัง 146,267 โดส/วัน

ทีมา: ศบค, ASPS, สินสุด 7 มิ.ย. 2564

ASPS ประเมินว่า หากสมมุติให้ไทยฉีดวัคซีนได้วนั ละ 3.5 แสนโดส (กรณีที 1) หรือ 4 แสน
โดส (กรณี ที ) ทุกวัน ไปเรือยๆ และทุก โดสฉี ด ให้เ ฉพาะผู้รับ วัคซี น รายใหม่ (ภายใต้
สมมุติฐาน ยังไม่มีใครฉีดเข็มสอง) จะได้ผลลัพธ์สาํ คัญดังนี
 กรณีฉ ีด วัค ซีน วัน ละ 3.5 แสนโดส: จะใช้เวลาราว 90 วัน (ช่วงต้น ก.ย. 2564)
ประชากร 50% ของประเทศจะได้รบั วัคซีน และจะใช้เวลาราว 129 วัน (ช่ว ง
กลาง ต.ค. 2564) ประชากร 70% ของประเทศจะได้รบั วัคซีน
 กรณีฉ ีด วัค ซีน วัน ละ 4 แสนโดส: จะใช้เวลาราว 78 วัน (ช่วงปลาย ส.ค. 2564)
ประชากร 50% ของประเทศจะได้รบั วัคซีน และจะใช้เวลาราว 113 วัน (ช่ว ง
ปลาย ก.ย. 2564) ประชากร 70% ของประเทศจะได้รบั วัคซีน
คาดการณ์จำนวนฉีดวัคซีนเข็มแรกของไทย
กรณีฉีดวัคซีนวันละ 3.5 แสนโดส
จํานวนผูท
้ ฉี
ี ดเข็ม
แรก (ราย)
3,243,913
7,093,913
14,093,913
21,093,913
28,093,913
35,093,913
41,743,913
48,743,913

สัดส่วนเทียบ
ประชากร
5%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

ระยะเวลาน ับ
จากปัจจุบ ัน (ว ัน)
19/06/21
10
09/07/21
30
29/07/21
50
18/08/21
70
07/09/21
90
26/09/21
109
16/10/21
129
ช่วงเวลา

หมายเหตุ
ขอมู
้ ลปั จจุบัน

คาดการณ์
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กรณีฉีดวัคซีนวันละ 4 แสนโดส

จํานวนผูท
้ ฉี
ี ดเข็ม
แรก (ราย)
3,243,913
7,243,913
14,043,913
21,243,913
28,043,913
34,843,913
42,043,913
48,843,913

ั ส่วนเทียบ
สด
ประชากร
5%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

ระยะเวลาน ับ
จากปัจจุบ ัน (ว ัน)
18/06/21
9
05/07/21
26
23/07/21
44
09/08/21
61
26/08/21
78
13/09/21
96
30/09/21
113
ชว่ งเวลา

หมายเหตุ
ขอมู
้ ลปั จจุบัน

คาดการณ์

ทีมา: ASPS, หมายเหตุ สมมุติให้ไทยฉีดวัคซีนได้วนั ละ . หรือ 4 แสนโดสทุกวัน และทุกโดสฉีดให้เฉพาะผูร้ บั
วัคซีนรายใหม่

ประมาณการระยะเวลาที่ใช้ จนกว่าประชากรจะฉีดวัคซีนครบตามสัดส่วนที่กำหนด

ทีมา: ASPS, หมายเหตุ สมมุติให้ไทยฉีดวัคซีนได้วนั ละ . หรือ 4 แสนโดสทุกวัน และทุกโดสฉีดให้เฉพาะผูร้ บั
วัคซีนรายใหม่

ASPS เชือว่าประมาณการการฉี ดวัคซีนข้างต้นมี โอกาสเป็ นไปได้ หนุนจากการเร่ง ฉี ด
วัคซีนในวงกว้างของรัฐอย่างต่อเนือง ประกอบกับกระแสตอบรับการฉีดวัคซีนทีดีมากจาก
ภาคประชาชน และยังรวมไปถึงการผ่อนคลายข้อกําหนดของรัฐทีช่วยให้การจัดหาวัคซีน
ทํา ได้ง่ า ยได้ โดยล่า สุด ราชกิ จ จานุเ บกษาเผยแพร่”แนวทางการบริห ารจัด การวัค ซี น
COVID-19” ซึงใจความสําคัญ (ดังรูป)
ภาครัฐปลดล็อคการจัดหาวัคซีน

ทีมา: ASPS รวบรวม
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โดยสรุ ป จากความคืบหน้าการฉีดวัคซีน และการจัดหาวัคซีนเข้ามาเพิมเติมทีมีแนวโน้ม
เดินหน้าได้อย่างต่อเนือง ASPS คาดจะช่วยให้กิจกรรมทางเศรษฐกิ จฟื นตัวกลับมาได้
และจะส่งผลบวกต่อ หุ้น ทีได้ป ระโยชน์จ ากการเปิ ดเมื อ ง เช่ น กลุ่มสายการบิ น (AOT,
AAV), กลุ่ ม ขนส่ ง (BEM, BTS, DMT), กลุ่ ม ท่ อ งเที ยวและโรงแรม (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), กลุม่ เช่าซือ (MTC, SAWAD, TIDLOR), กลุม่ โรงพยาบาล (BDMS, PR9,
BCH) โดยเลือ ก AOT และ BDMS เป็ นส่วนหนึงของหุน้ Top picks ในวัน นี

ADVANC พันธมิตรกับ Disney+ จะช่วยสร้างความต่างจากคู่แข่ง
ADVANC ประกาศเป็ น พัน ธมิ ต รร่ว มกับ แพลตฟอร์ม Disney+Hotstar และได้สิ ท ธิ ให้
ลูกค้าชําระเป็ นรายเดือนได้ ขณะทีหากเป็ นลูกค้าค่ายอืน จะต้องเสียรายปี เป็ นการดําเนิน
ตามกลยุทธ์สร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง ประเมินช่วยสร้างมูลค่าเพิมลูกค้าเดิม ช่วย
รักษาลูกค้าทีมี นอกจากนี อาจจะสร้าง Upside เรืองดึงลูกค้าคู่แข่ง โดยเฉพาะลูกค้าราย
เดือนทีมีกาํ ลังจับจ่ายได้ +รายได้เพิมเติม
ทังนี จากการศึกษาของฝ่ ายวิจยั กรณีลกู ค้าใหม่ ทุกๆลูกค้ารายเดือน % ทีเพิมขึนจาก
ลูกค้ารายเดือน DTAC+TRUE ทีมี . ล้านราย ภายใต้สมมติฐาน ARPU รายเดือนที
บาท จะช่วยเพิมกําไรปี ละ . % และมูลค่าหุน้ บาท ส่วนกรณีลกู ค้าเดิมสมัครใช้
บริการ ประเมินน่าจะอยู่ในกลุ่มลูกค้ารายเดือนทีมีสดั ส่วน . % ของลูกค้า (ลูกค้าเติม
เงินคาดอาจไม่มีกาํ ลังซือมากพอ เนืองจากค่าบริการ Disney คิดเป็ น %- % ของ
ARPU ลูกค้า เติ มเงิ น ) ภายใต้สมมติ ฐ าน Net Margin % ทุกๆ % ของลูกค้า ราย
เดือนทีสมัครใช้บริการเพิมเติม จะช่วยเพิมกําไร . % และมูลค่าหุน้ บาท ภาพรวมถือ
เป็ นปั จจัยเสริมการฟื นตัวช่วง H64 ขณะทีระยะยาวยังมีการต่อยอดกับ GULF ทีหวังได้
หุน้ ยัง Laggard กอปรกับ มูลค่าพืนฐาน บาท ยังให้ Upside 27% จึงยังแนะนํา ซือ

เดือ นนี้ Fund Flow ไหลเข้า หุ้น ไทยสูง สุด ในภูม ิภ าค แนะหุ้น ใหญ่
Laggard BDMS AOT และ ADVANC
ภาพของการเร่งฉีดวัคซีนในไทยเดินหน้าตามแผนทีวางไว้ได้เป็ นอย่างดี (รายละเอียดตาม
หัวข้อก่อนหน้า) ถือเป็ น Sentiment บวกสําหรับตลาดหุน้ ไทย หนุนให้ Fund Flow ต่างชาติ
ทยอยไหลกลับเข้ามาอย่างโดดเด่น โดยเฉพาะในเดือน มิ.ย. นี ต่างชาติซือสุทธิตลาดหุน้
ไทยสูงสุดในภูมิภาค ด้วยมูลค่าสูงถึง 150 ล้านเหรียญ (mtd) หรือ 4.6 พันล้านบาท (mtd)
ซือสุทธิเช่นเดียวกับอินโดนีเซีย และฟิ ลิปปิ นส์ แต่ยงั ขายสุทธิตลาดหุน้ ไต้หวัน และเกาหลี
ใต้ (ตามตารางด้านล่าง)
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มูลค่าการซื้อขายหุ้นในภูมิภาคของนักลงทุนต่างชาติ
วันที่
ปี 2564(ytd)
ม.ค.64
ก.พ.64
มี.ค.64
เม.ย.64
พ.ค.64
มิ.ย. 64 mtd
หน่วย : ล ้านเหรียญ

อินโดนีเซีย

ฟิลิปปินส์

เกาหลีใต้

ไต้หวัน

ไทย

รวม

975
775
258
-186
-244
247
125

-1,358
-273
-191
-483
-278
-239
106

-16,393
-5,254
-1,781
-1,312
68
-7,964
-149

-12,257
-3,389
-3,224
-5,523
2,758
-1,911
-967

-2,005
-365
-621
-1
-107
-1,061
150

-31,039
-8,506
-5,560
-7,505
2,196
-10,930
-734

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS

ในช่วงทีผ่านมา ทังสํานักเศรษฐกิจทัวโลก รวมถึงนักลงทุนในนําหนักกับสัดส่วนประชากร
ทีได้รบั วัคซีนเป็ นปั จจัยสําคัญต่อการฟื นตัวชองเศรษฐกิจ ซึงการเดินหน้าเร่งฉีดวัคซีนใน
ไทย น่าจะช่วยให้เกิด Momentum ของ Fund Flow ไหลเข้ามาในตลาดหุน้ ไทยเพิมเติมต่อ
จากนีได้
ดังนันกลยุทธ์แนะนําหุ้นพืนฐานแข็งแกร่งขนาดใหญ่ ราคา Laggard ตลาด และยัง
มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวหนุน BDMS, AOT และ ADVANC เป็ น Toppick
ADVANC (FV @ 220.00) ADVANC ได้เป็ น Exclusive Partner กับDisney+ ให้บริก าร
Disney+Hotstar ในไทย คาดสร้าง Sentiment เชิงบวกต่อราคาหุน้ และพืนฐานในระยะ
กลาง-ยาว(ตามหัว ข้อ ด้านบน) อี กทังคาดหวัง ฟื นตัวได้ใ น H จากผลบวก COVID
คลีคลาย, 5G และช่องทางการเข้าถึงลูกค้าดีขึน ซึง Fair Value ปั จุยนั ยังไม่รวม Upside
ระยะยาวจากการเข้ามาช่วยต่อยอด GULF ผูน้ าํ ธุรกิจพลังงาน ภายหลังทําคําเสนอซือ
INTUCH บริษัทแม่ของ ADVANC แล้วเสร็จ
BDMS (FV @ 24.00) ผลประกอบการนับจาก Q64 ต่อเนืองปี
จะฟื นตัวต่อเนือง
เนืองจากผูป้ ่ วยส่วนใหญ่อยู่ในกทม.อีกทัง H64 จากความคืบหน้าวัคซีน อาจหนุนผูป้ ่ วย
ไทยฟื นตัวดีกว่าคาด ขณะทีผูป้ ่ วย Fly-in คาดหวังทยอยฟื นตัวบางส่วน คงคาดกําไรปกติ
ปี
โต %YoY ฝ่ ายวิจยั ยังชืนชอบ BDMS มากสุดในกลุม่ ฯ จากธุรกิจทีแข็งแกร่ง
และมีเครือข่ายครอบคลุม มูลค่าพืนฐานที บาท ยังมี Upside ลงทุน 4%
AOT (FV @ 67.00) AOT น่าจะกลับมาเป็ นหุน้ ทีตลาดสนใจอีกครังในระยะถัดไป จาก
ความคืบหน้าการฉีดวัคซีนในแถบยุโรปและจีนทีค่อนข้างรวดเร็ว, ในส่วนของไทย การเริม
เปิ ดประเทศทีจะเริมจาก จ.ภูเก็ต ในเดือน ก.ค. 64 และมีสญ
ั ญาณทีดีหลัง รัฐบาลมีแผน
ซึงทําให้หนุ้ สนามบินอย่าง AOT กลับมา
ฉีดวัคซีนให้ครบ ล้านโดสภายในสินปี
น่าสนใจอีกครัง อีกทังราคาหุน้ ปั จจุบนั ยัง Laggard SET Index อยู่มาก ปรับตัวขึนเพียง
4.0%ytd ขณะที SET Index ปรับตัวขึนถึง 11.3%ytd
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Valuation หุ้น Toppicks
Company Recommendation

Last Price
FairValue Upside PER 21F Div Yield 21F (%)
(08/06/2021)

ADVANC

BUY

172.50

220.00

27.5%

19.0

BDMS

BUY

21.90

24.00

9.6%

40.2

4.0
1.2

AOT

BUY

64.75

67.00

3.5%

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

