กลยุทธ์การลงทุน

23 กุมภาพันธ์ 2564 |

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
มูลค่าการซื้อขาย
การปรับตัวลดลงของ SET Index ภายใต้ปัจจัยแวดล้อมทางพื้นฐานที่มี
น้ำหนักในทางบวก เชื่อว่าน่าจะเป็นเพียงการปรับฐานในระยะสั้น และหาก
มอง Valuation ในมุมของ Market Earning Yield Gap ก็ถือว่ายังไม่แพง
พอร์ตจำลองวันนี้ ให้ Cut Loss หุ้น TISCO และเข้าลงทุนใน CPF ส่วนหุ้น
Top Pick เลือก CPF, M และ MINT

การปรับลงของ SET Index ยังเห็นว่าเป็นการปรับฐานระยะสั้น
การปรับฐานของ SET Index ทีค่อนข้างแรงวานนี ฝ่ ายวิจยั ยังคงเห็นว่าน่าจะเป็ นเพียงการ
ปรับ ฐานระยะสั นภายใต้แ นวโน้ม หลั ก ที เป็ น ขาขึ น เหตุ เ พราะสภาพแวดล้อ มทาง
ปั จจัยพืนฐานของตลาดหุน้ ไทยยังคงมี นาํ หนักทางบวก ไม่ว่าจะเป็ นเรืองสถานการณ์
ระบาด Covid-19 ทีควบคุมได้ จํานวนผูต้ ิดเชือลดลง ขณะทีการกระจายวัคซีนมีแผนที
ชัดเจน ส่วนภาพทางเศรษฐกิจ เห็นการฟื นตัวในงวด 4Q63 และน่าจะมีแนวโน้มฟื นตัวต่อ
โดยมีแรงขับเคลือนจากมาตรการพยุงเศรษฐกิจของรัฐบาลทีมีการอัดฉีดเม็ดเงินก้อนใหญ่
เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ ในอีกด้านหนึงก็พบว่า กําไรของบริษัทจดทะเบียน มีแนวโน้มทีดีกว่า
คาดหมายนงวด 4Q63 และ น่าจะเห็นการเติบโตก้าวกระโดด YoY ในงวด 1Q64 สําหรับ
ทางด้าน Valuation หากพิจารณาในเชิงของค่า PER อาจเห็นว่าสูงโดยมีค่าอยู่ทีบริเวณ
เท่ า แต่ ห ากพิ จ ารณาในมุม ของ Market Earning Yield Gap พบว่ า ยัง อยู่ที . %
สะท้อนให้เห็นภาพว่าตลาดหุน้ ไทยยังไม่แพงในเชิงเปรียบเทียบกับตัวเลือกการลงทุน
ประเภทอืนๆ กลยุทธ์การลงทุนวันนีให้ปรับพอร์ตจําลอง โดยขาย Cut Loss หุน้ TISCO
และเปลียนเป็ น CPF หุน้ Top Pick เลือก CPF, M และ MINT
มาตรการผ่อนคลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

1,478.14
-22.37
89,859

(ล้านบาท)

ยอดซื้อ-ขายสุทธิ
นักลงทุนแต่ละประเภท (ล้านบาท)
นักลงทุนต่างชาติ
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
นักลงทุนรายย่อย

-1,966.70
-2,173.64
-2,407.25
6,547.59
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ทีมา: ศบค.
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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อย. ปลดล็อค เมล็ด, น้ำมันจากเมล็ดกัญชง ในอาหาร ยังชอบ M
เมือวานนี อย. มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ
1. ปลดให้ใช้สว่ นของกัญชาและกัญชงทีไม่เป็ นยาเสพติดในผลิตภัณฑ์อาหารได้
2. สามารถใช้เ มล็ ด กัญ ชง, นํามัน จากเมล็ ด กัญ ชง, โปรตี น จากเมล็ ด กัญ ชงใน
ผลิตภัณฑ์อาหารได้ ตัวอย่าง : ใช้เมล็ดกัญชงและโปรตีนจากเมล็ดกัญชงในการ
ผลิต อาหารซีเรียล เบเกอรี ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, เครืองดืม ขนมขบเคียว (*แต่
สาร CBD (มีมลู ค่าเพิมสูง) คาดจะปลดล็อก เดือน เม.ย.64)
ขันถัดไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะลงนาม ร่างประกาศกระทรวงในราชกิจจา
นุเบกษาบังคับใช้ต่อไป โดยรวม ASPS ประเมินว่าการปลดล็อกดังกล่าว เป็ นไปตามที
อย.ให้ขอ้ มูลไว้ และตลาดคาด (และ ASPS เคยนําเสนอใน Market talk วันที ก.พ. และ
ก.พ. อ่านรายละเอียดเพิมเติมได้)
โดยในระยะสันประเมิ น เป็ น Sentiment บวกต่ อ หุ้น Theme กัญ ชง-กัญ ชา Play (ดัง
ตาราง) โดย ASPS ชืนชอบสุด คือ หุน้ M (FV@B59) มีแผนนํากัญชงใช้เป็ นส่วนประกอบ
ในอาหาร นอกจากนียังได้กระแสบวกจาก ล่าสุด ศบค.พึงผ่อนคลายความเข้มงวดจังหวัด
และปลดล็อคร้านอาหาร ร้านนังดืมได้ถึง ทุ่ม ทัวประเทศ ในส่วนคาดการณ์กาํ ไร
ก่อนงวด Q จะฟื นตัวเด่นชัด QoQ และพลิก Turn
1Q เป็ นจุดตําสุดของปี
around เป็ นกําไรเมือเทียบกับช่วง Q ด้านกําไรปี
ประเมินขยายตัว % yoy
กลุ่มผู้ประกอบการที่มีแผนทำธุรกิจที่ใช้ประโยชน์จากกัญชง-กัญชา
ขันตน้

ขันกลาง

ขันปลาย

ธุรกิจปลูก ธุรกิจสกัด ธุรกิจอุปโภค ธุรกิจบริโภค
STA
RBF
MEGA
OSP
IP
RS
CBG
DOD
BEAUTY
SAPPE
JKN
GLOCON
KISS
ICHI
M

ทีมา: ASPS รวบรวม

สภาพคล่องล้นตลาดฯ เชื่อเข้าสินทรัพย์เสี่ยงอย่างตลาดหุ้นในระยะถัดไป
แม้ปั จ จุบัน จะเห็ น เม็ ด เงิ น ไหลออกจากสิ น ทรัพ ย์ป ลอดภัย อย่ า งตราสารหนี กว่ า .
พันล้านบาท(mtd) แต่ยงั ไม่ค่อยเห็นเม็ดเงินเคลือนเข้ามาในตลาดหุน้ ไทยเท่าทีควร ส่วน
ห นึ ง เ กิ ด จ า ก ภ า ว ะ ปั จ จุ บั น มี ห ล า ย ช่ อ ง ท า ง ใ น ก า ร ล ง ทุ น อ า ทิ Community,
Cryptocurrency(สกุลเงินดิจิทลั ) ซึงถือเป็ นหนึงทางเลือกในการลงทุนทีคนให้ความสนใจ
มากขึนในช่วง - ปี ทีผ่านมา จึงทําให้เม็ดเงินไหลเข้าตลาดหุน้ ไม่มากเท่าทีควร
อย่างไรก็ตามฝ่ ายวิจัยฯคาดตลาดหุ้นไทยยังเป็ นทีน่ าสนใจและเป็ นเป้ าหมายหลัก
ของ Fund flow ในระยะถัดไปจาก ปั จจัย ดังนี
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 สถานการณ์ COVID-19 ในไทย และความคืบ หน้ าวัค ซีน มีแ นวโน้ ม ดีข ึน
ต่อ เนือง: จํานวนผูเ้ ชือเริมมีแนวโน้มชะลอตัวลง โดยวานนีพบผูต้ ิดเชือรายใหม่
จํานวน 89 ราย ตํากว่าค่าเฉลียช่วงต้น-กลาง ก.พ. 2564 ทีพบราววันละเกือบ
400 ราย ขณะทีความคืบหน้าการกระจายวัคซีนยังเป็ นไปตามแผน โดยวัคซีนชุด
แรกของบริษัท Sinovac (ผูผ้ ลิตวัคซีนสัญชาติจีน) จะมาถึงไทยวันที 24 ก.พ.
2564 และจะเริมต้นฉีดวัคซีนเข็มแรกในไทยภายในปลายเดือน ก.พ. 2564 นี
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ของไทย

ทีมา: ศบค.

 เ ศร ษฐกิ จ ไท ยมี ส ั ญ ญาณฟื น ตั ว : สะท้อ นจาก GDP งวด 4Q63 หดตัว 4.2%yoy ซึงดีกว่าตลาดคาดหดตัว -5.7%yoy และเศรษฐกิจยังมีแนวโน้มฟื นตัว
ได้ตอ่ ในงวด 1Q64 เพราะมีแรงหนุนสําคัญจาก 2 ส่วน คือ
o มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของรัฐ: โดยเฉพาะการกระตุน้ การบริโภค
เช่น คนละครึงเฟส 2, การเพิมเงินในบัตรสวัสดิการ, เราชนะ, เรารัก
กัน, เราเทียวด้วยกัน วงเงินรวมกว่า 3.29 แสนล้านบาท
o การผ่อนคลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ: วานนี ทีประชุม ศบค. เห็นชอบ
มาตรการผ่ อ นคลาย โดยลดจํา นวนพืนทีควบคุม (สี แ ดงอ่อ น, ส้ม ,
เหลือง) และเพิมพืนทีเฝ้าระวัง (สีเขียว) (ดังรู ป) โดยการผ่อนคลาย
ดังกล่าวส่งผลให้สถานบันเทิง และสถานทีออกกําลังกายใน กทม. และ
ปริมณฑลกลับมาเปิ ดดําเนินการได้
ASPS เชือว่าแรงหนุนเศรษฐกิจข้างต้น จะช่วยให้ GDP ปี 2564 ของ
ไทยมี Downside ทีจํากัด โดยตลอดทังปี 2564 ASPS คาด GDP จะ
ขยายตัว . %yoy
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มาตรการผ่อนคลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ทีมา: ศบค.

ภาพรวมปั จจัยบวกต่างๆทางพืนฐานข้างต้น เป็ น Sentiment เชิงบวก
ต่ อ หุ้ น ที ได้ ป ระโยชน์ จ ากการเปิ ดเมื อ ง เช่ น หุ้ น กลุ่ ม พั ฒ นา
อสังหาริมทรัพย์และค้าปลีก (CPN, CRC, HMPRO, CPALL, SPVI),
กลุ่ม ท่ อ งเที ยวและโรงแรม (MINT, CENTEL, ERW), กลุ่ม เกษตรอาหาร (CPF, M) รวมถึงหุน้ กลุม่ โรงพยาบาล (BDMS, PR9) เป็ นต้น
 กําไรบริษัท จดทะเบีย น Downside จํากัด และ Upside อาจเปิ ด กําไรบริษัท
จดทะเบียนงวด Q64 Downside ค่อนข้างจํากัด หลังจากทีประกาศมาแล้วกว่า
50% Market Cap และ Upside ยังมีโอกาสเปิ ดกว้างจากการฟื นตัวทีโดดเด่นใน
ปี นี อีกกทังกําไรงวด Q ยังฟื นตัวจากฐานทีตําจากปี ก่อนหน้า ถือเป็ นตัวช่วย
หนุน Fund Flow ให้ไหลเข้าตลาดหุน้ ไทยในช่วงต่อไป
 Valuation ยังน่าสนใจในมุม ของ Market Earning Yield Gap โดยดัชนีปัจจุบนั
อยู่ที
. จุด คิดเป็ น PER64F ได้ . เท่า(จากสมมุติฐาน EPS64F ที
. บาท/หุ้น ) และคิ ด เป็ น Market Earning Yield Gap ที ระดับ . %(ใน
สภาวะดอกเบียนโยบาย . %) ณ สินปี ซึงถือว่ายังอยู่ในระดับทีน่าสนใจใน
การลงทุน
ดังนันกลยุทธ์เน้ นหุ้นทีได้ ประโยชน์จากภาวะเศรษฐกิจฟื นตัวอย่าง M, MINT และ
CPF ทีเพิงเลือกเป็ น Toppicks วันแรก โดยมีรายละเอียดทางพืนฐาน ดังนี
CPF(FV @ 42.00) แนวโน้มกําไรสุทธิปี
จะเติบโต . % yoy ขณะทีคาดกําไรปกติ
ปี
จะเติบโตถึง . % yoy จากธุรกิจสุกรในไทย จีนและเวียดนามเติบโตต่อเนือง
ธุ ร กิ จ กุ้ง และส่ ง ออกไก่ ใ นไทยฟื นตัว ทังนี แม้ค าดกํา ไรปกติ ง วด Q จะอ่ อ นตัวลง
37.4% qoq (แต่เพิมขึน . % yoy) เพราะเป็ นช่วง low season ของธุรกิจ เนืองจากมี
เทศกาลกินเจ แต่คาดกําไรปกติงวด Q จะพลิกกลับมาเติบโตโดดเด่นจากงวด Q63
จากทิศทางราคาไก่และสุกรฟื นตัว นอกจากนี ล่าสุดรัฐบาลได้มีการคลาย lock down
มากขึน หนุนการบริโภคเนือสัตว์และการซือเนือสัตว์ผ่านซุปเปอร์มาร์เก็ต อาทิ Lotus’s ที
กลุม่ ซีพีได้ควบรวมกิจการเสร็จแล้วในเดือนธ.ค. เพิมขึนตามไปด้วย
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กําหนด FV ปี
เท่ากับ บาท ราคาหุน้ ปั จจุบนั ยัง laggard SET และบริษัทลูก CPP
(CPF ถือหุน้ . %) ในตลาดฮ่องกงมาก โดยราคาหุน้ CPP ซึงประกอบธุรกิจอาหารครบ
วงจรในจีนและเวียดนาม ปรับเพิมขึนถึง % ในรอบ เดือน สะท้อนแนวโน้มผลการ
ขณะที CPF ปรับเพิมขึนเพียง % ในช่วงเวลา
ดําเนินงานทีเติบโตต่อเนืองในปี
เดียวกัน โดย CPF มี PER ปี
เพียง เท่า พร้อมปั นผลกว่า % จึงยังแนะนําซือ
Valuation หุ้น Toppicks วันนี้
Company

Sector

Last Price
FairValue Upside PER 21F Div Yield 21F (%)
(22/02/2021)

CPF

FOOD

28.00

42.00

50.0%

9.0

3.4

M

FOOD

54.25

59.00

8.8%

33.3

2.8

MINT

FOOD

29.00

34.00

17.2%

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

