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SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
หลังจากปรับลดลงมากว่า 93 จุด ขณะที่ไม่มีแรงกดดันใหม่เข้ามา ทำให้
สภาพแวดล้อมหมาะแก่การที่ SET Index จะเกิด Technical Rebound แต่
อย่างไรก็ตามไม่ควรอยู่ในความประมาท แนะนำปรับพอร์ตโดยแบ่งเงิน 10%
ออกมาจาก BTSGIF และเข้าลงทุนใน CPF ที่มีแรงหนุนจากราคา หมู-ไก่ ที่
ปรับขึ้น ส่วน Top Pick เลือก CPF, TTW และ TVO

น่าจะเกิด Technical Rebound แต่ “การ์ดอย่าตก”
การปรับ ตัว ลดลงไปกว่ า จุ ด ขณะที เช้า นี ไม่ มี ปั จ จัย กดดัน ใหม่ ๆ เข้า มา ถื อ เป็ น
สภาพแวดล้อมทีเหมาะสําหรับการเกิด Technical Rebound ของ SET Index แต่อย่างไร
ก็ตามยังต้องอยู่ในความไม่ประมาท เพราะในอีกทางหนึงก็ไม่มีปัจจัยบวกทีจะเข้ามาหนุน
เช่ น กั น อี ก ทังในส่ ว นของ Fund Flow ก็ ไ ด้พิ สูจ น์ใ ห้เ ห็ น ว่ า Fund Flow จากนัก ลงทุ น
ต่า งชาติ ยัง ไม่ ไ หลกลับมาอย่ า งต่อเนื องซึงจะทํา ให้ SET Index มี Upside ทีจํา กัด อยู่
บริเวณ
จุด สําหรับการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนในช่วงเวลาแบบนี จะให้
ความสําคัญกับหุน้ ทีมีปัจจัยบวกเฉพาะตัวหนุน ซึงวันนีฝ่ ายวิจยั เลือ ก บริษัท เป็ น Top
Pick เริมจาก TTW และ TVO ซึงทัง บริษัทนอกจากเป็ นหุน้ ทีให้ Dividend Yield สูง
แล้ว ยังถูกรวมอยู่ในการคํานวน SET50 และ SET100 รอบใหม่ทีจะใช้สาํ หรับครึงปี หลัง
อีกด้วย อีกบริษัทหนึงได้แก่ CPF ซึงได้ประโยชน์จากราคาหมู - ไก่ ทีปรับตัวขึนมากถึง
25% ในช่วง เดือนทีผ่านมา และยังอยู่ในช่วงทีมีการซือคืนหุน้ อีกด้วย ด้านพอร์ตการ
ลงทุน จํา ลอง แนะนํา ให้แ บ่ง เงิ นลงทุน % ของพอร์ต ออกมาจาก BTSGIF และเพิ ม
นําหนักการลงทุนเช้าไปใน CPF
รายชื่อหุ้นที่จะถูกคัดเลือกเข้า/ออก SET50 และ SET100 รอบ 2H63
รายชื่ อหุ้ นที่ ถูกคั ดเลื อกเข้ า/ออก SET50 และ SET100 รอบ 2H63
SET50
SET100
เข้ า
ออก
เข้ า
ออก
BPP
DELTA*
AAV, ACE, DOHOME
DELTA*, BGC
TTW

BANPU

RBF, SIRI, TVO

MBK, PSL

WHAUP

THG, STPI, THAI

หุนส
้ ํารอง(Reserve List) คัดเข ้าคํานวณ SET50 ได ้แก่ BANPU,BCH,JAS,KKP,SPALI
หุนส
้ ํารอง(Reserve List) คัดเข ้าคํานวณ SET100 ได ้แก่ JMART,LPN,PSL,SHR,STPI
หมายเหตุ : DELTA คาดออกทัง SET50 และ SET100

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั ASPS

1,341.99
-40.57
83,380

(ล้านบาท)

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ
นักลงทุนแต่ละประเภท (ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
นักลงทุนรายย่อย

-4,013.75
-1,555.08
-1,240.99
6,809.83

RESEARCH DIVISION
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 004132

ภราดร เตียรณปราโมทย์

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 075365

ฐกฤต ชาติเชิดศักดิ์

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 087636

วรรณพฤกษ์ โกมลวิทยาธร

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 110506

ภวัต ภัทราพงศ์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์เชิงปริมาณ
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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Covid-19 ยังคงเป็นความกังวลหลักสำหรับตลาดหุ้นทั่วโลก
ตลาดหุน้ โลกวานนีฟื นตัวโดยตลาดหุน้ สหรัฐ ดัชนี Dow Jones เพิมขึน 0.6%, S&P 500
เพิมขึน 0.8%, NASDAQ เพิมขึน 1.4% แรงหนุนมาจากเมือวานนีความคาดหวังสภาพ
คล่องส่วนเกินจะเพิมขึนในอนาคต (Liquidity Driven) หลังจากเมือวานนี ธนาคารกลาง
สหรัฐ(Fed) ประกาศเพิมขอบเขตการเข้าซือตราสารหนีเพิม คือ จะเข้าซือตราสารหนี
ภาคเอกชน(Corporate Bond) ในตลาดรองโดยตรงเอง (จากเดิม เข้าซือเฉพาะตลาดแรก
และผ่าน ETF)
โดยรวมทําให้ Dollar Index กระโดดลงมาอยู่ที . จุดจาก จุดจากวันก่อนหน้า หรือ
อ่อนค่าแรง 0.8% ส่งผลให้สกุลเงินอืนแข็งค่าในเชิงเปรียบเทียบ ขณะทีเงินบาทล่าสุด
ยังแกว่งตัวในทิศทางแข็งค่าอยู่ที 31 บาท โดยรวมเงินบาททีแข็งค่าเป็ นปั จจัยหนึงทีเอือ
ให้ Fund Flow ไหลไทยในอนาคต
ค่าเงินบาท และ Dollar Index

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

อย่างไรก็ตามตลาดหุน้ โลกรวมถึงหุน้ ไทย มีโอกาสปรับฐานได้ในช่วงสัน โดย ASPS ยังให้
นําหนักความกังวลไวรัส COVID-19 (2nd wave) ทีจะกดดัน หลังจากตลอดสัปดาห์ทผ่าน
มารายงาน New case COVID-19 ยังมีอยู่เนืองใน สหรัฐ และ จีนพบผูต้ ิดเชือใหม่ ยัง
เพิมขึน ราย สูงกว่า ค่าเฉลียๆ ต้นเดือน มิ.ย. ราย ฯลฯ

ประชุม ครม.วันนี้ติดตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งภาคการท่องเที่ยว
วันนีทีประชุม ครม. จะมีการพิจารณามาตรการกระตุน้ ท่องเทียว คาด มาตรกา คือ
 “เทียวปั นสุข” แจกบัตร Electronic หรือ คืนเงิน เข้าพักโรงแรม ไม่เกิน พันบาท
ทังหมด ล้านคน วงเงินรวม . หมืนล้านบาท
 “กําลังใจ” ผ่านรัฐบาลจะจ่ายเงินให้ พันบาท /คน ทังหมด . ล้านคน วงเงิน
รวม . พันล้านบาท ตอบแทนบุคลากรทีทํางานเพือช่วยเหลือ COVID-19
 ส่วนลดซือบัตรโดยสารสายการบินต้นทุนตํา %
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มาตรการ Travel Bubble ถูกเลือนการพิจารณาออกไป - เดือน หลังจาก
wave ทีกลับมาเกิดในหลายประเทศ อาทิ จีน ฯลฯ

nd

โดยรวมมาตรการกระตุน้ การท่องเทียวดังกล่าว ASPS คาด
กลุ่ ม ท่อ งเทียวและโรงแรม(ERW,CENTEL, MINT) และ กลุ่ ม การบิน (AAV, NOK)
คาดได้ Sentiment ต่อบวก โดยเฉพาะ ERW (FV@B . ) เนืองจากมีสดั ส่วนรายได้จาก
โรงแรมในประเทศราว % อีก % ต่างประเท อย่างไรก็ตามราคาหุน้ ในกลุ่มได้ปรับ
ขึนมาตอบรับ ปั จ จัย บวก อาทิ ก ารเปิ ด ประเทศ ฯลฯ และ เกิ น มูล ค่ า พื นฐานมากแล้ว
อย่างไรก็ตามอาจเป็ นทางเลือกสําหรับการทํา Trading ในระยะสันตามกระแส

ราคาหมู ไก่ดีดตัว...บวกต่อ CPF TFG GFPT
ราคาสุกรหน้าฟาร์มปรับเพิมขึนต่อเนืองถึง . % wow และ . % ในรอบ เดือน จน
ล่าสุดทําจุดสูงสุดในรอบ เดือนอยู่ที บาท/กก. สอดคล้องกับราคาไก่เป็ นทีปรับเพิมขึน
9.4% wow และ . % ในรอบ เดือน จนทําจุดสูงสุดในรอบ เดือน เช่นกันที บาท/
กก. สาเหตุหลักมาจากการบริโภคในประเทศฟื นตัวต่อเนือง จากการทยอยเปิ ดเมือง หนุน
การบริโภคเนือสัตว์ผ่านร้านอาหารและโรงแรมมากขึน นอกจากนี ยังได้ผลบวกจากการ
ส่งออกสุกรตามชายแดนไปกัมพูชามากขึน เพราะกัมพูชายังเผชิญปั ญหาสุกรขาดแคลน
ขณะที ผู้ป ระกอบการไก่ ใ นไทยก็ มี ก ารลดการเลี ยงไก่ ล งราว % จากเดิ ม เพื อให้
สอดคล้องกับการบริโภคในประเทศด้วย ส่งผลบวกต่อ TFG GFPT และ CPF ทีมีสดั ส่วน
รายได้จากธุรกิจหมูและไก่ในไทย % % และ % ตามลําดับ โดยฝ่ ายวิจัยเลือก
CPF (FV@B ) และ TFG (FV@B . ) เป็ น Top picks ขณะที GFPT (FV@B ) ราคา
หุน้ สะท้อนมูลค่าพืนฐานไปแล้ว จึงแนะนํา Switch

3 ขั้นตอนคัดหุ้นเด่นธีม SET50-100 ชอบ TTW และ TVO
วานนีตลาดหลักทรัพย์รายงานหุน้ เข้าออกดัชนี SET50 – SET100 รอบ H63 โดยมีหุน้
เข้า – ออก SET50 2 คู่ และ เข้าออก SET100 7 คู่ ดังนี
รายชื่อหุ้นที่จะถูกคัดเลือกเข้า/ออก SET50 และ SET100 รอบ 2H63
รายชื่ อหุ้ นที่ ถูกคั ดเลื อกเข้ า/ออก SET50 และ SET100 รอบ 2H63
SET50
SET100
เข้ า
ออก
เข้ า
ออก
BPP
DELTA*
AAV, ACE, DOHOME
DELTA*, BGC
TTW

BANPU

RBF, SIRI, TVO

MBK, PSL

WHAUP

THG, STPI, THAI

หุนส
้ ํารอง(Reserve List) คัดเข ้าคํานวณ SET50 ได ้แก่ BANPU,BCH,JAS,KKP,SPALI
หุนส
้ ํารอง(Reserve List) คัดเข ้าคํานวณ SET100 ได ้แก่ JMART,LPN,PSL,SHR,STPI
หมายเหตุ : DELTA คาดออกทัง SET50 และ SET100

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส
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ผลลั พ ธ์ ที ออกมาเป็ นตามที ฝ่ ายวิ จั ย คาดการณ์ ใ นบทวิ เ คราะห์ Quantitative
Analysis ณ วั น ที มิ . ย. ถู ก ต้ อ งเหมื อ นจั บ วาง โดยเฉพาะหุ้ น เข้ า ออกดั ชนี
SET50 ถูกต้ อง % เต็ม ทังรายชือหุ้นและจํานวนเข้ าออก
จากนันฝ่ ายวิจัยทําการคัดกรองหุ้นเด่นในธีมหุ้นเข้ าดัชนี SET50 และ SET100 ใน
รอบนี ว่าหุ้นไหนน่าลงทุนทีสุด ด้ วยกระบวนการ ขันตอน คือ
1. แนะนํ า ลงทุ น ในหุ้ น ที ถู ก คั ด เข้ าดั ช นี SET50 หรื อ SET100 ตั งแต่ วั น
ประกาศไปจนถึ ง วั น บั ง คั บ ใช้ เชื อว่ า จะ Outperform ตลาดได้ ดี (ปี นี วัน
บังคับใช้ คือ ก.ค. ) ตามสถิติในอดีตดังนี
1.1 สถิติห้ ุนทีถูกคัดเข้ าดัชนี SET50 ให้ผลตอบแทนเฉลียราว % มีโอกาส
ให้ผ ลตอบแทนเป็ น บวกเกื อ บ % ขณะที หุ้น SET100 ให้ผ ลตอบแทน
เฉลียน้อยลงเหลือ 0.6% มีโอกาสให้ผลตอบแทนเป็ นบวกเกือบ %
1.2 ในช่วงหลังๆ นักลงทุนให้ ความสําคัญกับประเด็น Index Play มากขึน
สะท้อนได้จากหุน้ ถูกคัดเข้าดัชนี ในช่วงหลังๆ Outperform ตลาดมาก เช่น
หุ้ น ที เข้ า SET50 อย่ า ง SAWAD(2H62), GULF(1H62) ให้ ผ ลตอบแทน
ตังแต่วนั ประกาศจนถึงวันบังคับใช้ 8%, 6% ตามลําดับ และหุน้ เข้าหุน้ ทีเข้า
SET อย่าง TQM(1H63), JMT(2H ) ให้ผลตอบแทนตังแต่วนั ประกาศ
จนถึงวันบังคับใช้ %, 7% ตามลําดับ
2. เลือกหุ้นทียังไม่ค่อยได้ รับความสนใจจากกองทุน คือ เลือกเฉพาะหุน้ ทีมี
สัดส่วนกองทุนเป็ นผูถ้ ื อหุน้ ใหญ่ ในระดับตํากว่า % เชือว่าหลังจากนีกองทุน
น่าจะหันมาสนใจและเข้าซือสะสมเพิมขึน
3. เลือกหุ้นที Outperform ตลาดมากในยามเกิด COVID-19 คือ คัดเลือกเฉพาะ
หุน้ ทีเอาชนะตลาดได้เกิน % ในช่วงทีตลาดหุน้ เผชิญกับประเด็น COVID-19
(24 ม.ค. – มี.ค. )
ผลลัพธ์ห้ ุนทีผ่ านการคัดกรองทัง เงือนไข คือ TTW, TVO, DOHOME และ RBF
โดยฝ่ ายวิจัยเลือกหุ้นทีพืนฐานแข็งแกร่งมี Upside อย่าง TTW และ TVO เป็ น Top
Pick เชือว่าจะ Outperform ตลาดได้ ดีในช่วงเวลาแบบนี
ตารางคัดกรองหุ้นที่เข้าคำนวณ SET50 และ SET100 รอบ 2H63
สั ดส่ วนกองทุ นเป็ น
ผู้ ถือหุ้ นใหญ่
หุ้ นที่ เข้ า คํ า นวณดั ชนี SET50
รายชื่ อ

BBP

TTW

COVID Return

Recommend

2.2%

-26%

Switch

0.5%

-4%

BUY

-33%
-46%

Switch
n.a.

-16%
-14%

BUY
BUY

-27%

Switch

-8%

BUY

หุ้ นที่ เข้ า คํ า นวณดั ชนี SET100
AAV
ACE
DOHOME
RBF
SIRI

TVO
WHAUP

Criteria

10.4%

0.0%
0.7%
0.7%
0.0%
0.0%
0.0%
<1%
SET Index

-31%

n.a.

ชนะ SET 10%
-29%

BUY

COVID period (23 ม. ค.63-12 ม.ี ค.63)
ื สเี ขีย ว
*ผ่านเงือนไขทีกํา หนด-ตัวหนังสอ
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TTW(FV @15.1) หนึ งในหุ้น ที ถูก คัด เข้า คํา นวณ SET50 รอบ 2H63 ที แข็ ง แกร่ง กว่ า
ตลาดฯถึง 25%ในช่วง COVID(23 ม.ค.63-12 มี.ค.63) อีกทังมีสดั ส่วนกองทุนทีเป็ นผูถ้ ือ
หุน้ ใหญ่อยู่ในระดับตําเพียง 0.5% จึงทําให้มีโอกาสเข้ามาเก็งกําไรกันมากเป็ นพิเศษใน
ช่วงเวลาหลังจากนี
ส่วนแนวโน้มทางพืนฐานเป็ นหุน้ Defensive จากธุรกิจนําประปาซึงได้รบั ผลกระทบจํากัด
เสริมด้วยธุรกิจไฟฟ้าจาก CKP ทีคาดจะเห็นการฟื นตัวในช่วง 2H63 อีกทังยังจ่ายปั นผล
ให้สมําเสมอ 2 ครัง/ปี คิดเป็ น Div Yield 4.3% ต่อปี โดยระยะสันกําไร 2Q63 คาดจะฟื น
ตัวได้ QoQ ตามฤดูกาล ส่วนทังปี คาดเติบโต 7.7%yoy มาอยู่ที 3.1 พันล้านบาท จากแรง
หนุนหลักของลูกค้าครัวเรือนทีความต้องการใช้นาประปาเพิ
ํ
มสูงขึน โดยเฉพาะปี นีทีคาด
ว่าภัยแล้งจะทําให้อากาศร้อนกว่าปกติตลอดทังปี
TVO (FV@B30) หนึงในหุน้ ทีถูกคัดเข้าคํานวณ SET100 รอบ 2H63 ทีแกร่งกว่าตลาดฯ
โดยปรับตัวลงเพียง 8% ขณะที SET Index ปรับตัวลงถึง 29% ในช่วง COVID(23 ม.ค.6312 มี.ค.63) อีกทังไม่มีสดั ส่วนกองทุนทีเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ คาดทําให้เป็ นทีสนใจของกองทุน
ในระยะถัดไป
ขณะทีหุน้ ยังมีจดุ เด่นเฉพาะตัวจากการจ่ายเงินปั นผลสมําเสมอตังแต่ปี 2534 โดยปี 2563
คาดหมาย Div Yield ราว 6% ขณะที แนวโน้ม กํา ไรปกติ 2Q63 เติ บ โต YoY หนุน ด้ว ย
ยอดขายสูงขึนจากการเพิมกําลังผลิตเป็ น 6.5 พันตันต่อวัน จาก 6 พันตันต่อวัน บวกกับ
Gross margin สูงขึนจาก 8.7% ในงวด 2Q62 เพราะการบริหารจัดการต้นทุนเมล็ด ถัว
เหลืองดีขึน เนืองจากราคาซือขายล่วงหน้าเมล็ดถัวเหลืองในตลาด CBOT มีเสถียรภาพ
มากขึน จึงแนะนําซือสะสม
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หุ้นที่แนะนำใน Market Talk
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